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This thesis deals with the cultural efforts of the Swedish labour movement during the period 
of 1917-1939. It aims to examine the similarities and differences between social democrats 
and communists in their approach towards culture. 

My theoretical guidelines are the dialectic and materialistic view on history as set forth by 
Karl Marx and Friedrich Engels. 

I have examined some important individuals in the cultural debate within the Swedish labour 
movement, such as Ture Nerman and Arthur Engberg, and I also briefly outline the debate in 
the Soviet Union from the classics of Lenin and Stalin. 

I have found that the social democrats were mainly concerned with a democratic distribution 
of the existing bourgeois culture rather than working for the creation of a new proletarian 
culture; the communists on the other hand made considerable efforts to benefit the workers' 
own culture based on class struggle, but failed to threaten the social democratic ideologi
cal hegemony among the Swedish working class. 
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1. Syfte 

Syftet med foreliggande uppsats ar att undersoka likheter och skillnader i kultursyn och 
-politik mellan socialdemokrateroch kommunisterunderperioden 1917-1939. 

For att gora detta ar det nodvandigt att ga tillbaka i historien till den svenska 
arbetarrorelsens bamdom pa 1800-talet, ochjag blir aven tvungen att i korthet skissera det 
svenska samhallets materiella utveckling fnin efterblivet bondesamhalle till modern 
industristat med en overbyggnad praglad av den borgerliga demokratins institutioner. 
Under perioden forvandlades socialdemokratin till statsbarande parti, med allt vad det 
innebar, sa deras kulturpolitiska stravanden far ocksa ses mot bakgrund av de 
realpolitiska hansyn man tvingades ta som ansvariga for den svenska politikens totalitet. 
Nar det galler kommunisterna, blir det nodvandigt med utblickar mot den politiska och 
ideologiska utvecklingen i Sovjetunionen, eftersom det kommunistiska partiet under sa 
gott som hela perioden var knutet till den strikt centraliserade kommunistiska 
intemationalen med sate i Moskva och de politiska stridsfragoma i den unga sovjetstaten 
fick direkta aterverkningar pa ovriga sektioner in om international en. 

Denna uppsats kan naturligtvis inte utgora nagon uttommande redogorelse for mellan
krigstidens socialistiska kulturpolitik: amnet ar sa omfattande och sa praglat av 
divergerande tendenser att fullstandighet inte ar nagot realistiskt mal. Snarare skall 
uppsatsen ses som ett forsok att beskriva vissa typiska handelseforlopp och utifran dessa 
enskildheter dra slutsatser om det allmanna. 

Eftersom litteraturen om den socialdemokratiska kulturpolitiken ar relativt omfattande, 
medan det knappast existerar nagon samlad beskrivning av den kommunistiska rorelsens 
kultursyn, ligger tonvikten nagot mer at det kommunistiska hallet; nar det galler 
socialdemokratema, har jag sa gott som enbart anvant mig av sekundarkallor, medanjag i 
fallet kommunisterna har agnat mer tid at att soka i primarkallor, framst kongressproto
koll. 

I ett amne av det har sl aget ligger det ocksa i sakens natur att strikt objektivitet inte kan 
uppratthallas; naturligtvis praglas uppsatsen mer. eller mindre av fOrfattarens personliga 
varderingar, preferenser och antipatier nagot som ju for ovrigt all tid ar fallet i historisk 
och samhallsvetenskaplig litteratur, hur seglivad drommen om den varderingsfria 
vetenskapen an rna vara. 

2. Teoretiska utgangspunkter 
Kulturen i sin vidaste bemarkelse ar summan av det som manniskan skapat i fraga om 
materiella och andliga varden. 

Kulturen i varje givet samhalle harror ur dess materiella grundvalar, och den kultur som 
gynnas ar den som tjanar den harskande klassens intressen och mer eller mindre explicit 
syftar till att ge spridning at dennas varldsbild- i var tid mer sallan i form av uttryck for 
en manifest ideologi, utan i ideologins latenta form, dar den, for att tala med den s.k. 
Frankfurtskolans teoretiker, ar det falska sken som det dominerande produk-tionssattet 
alstrar i manniskomas hjamor. 

Men givetvis finns det ocksa i varje samhalle en kultur som spranger det bestaendes 
ramar; nar borgarklassen exempelvis kampade for sin frigorelse och mot det feodala 
systemets rester i de samhalleliga institutionerna, gick de till strid under upplysningens 
baner. Eftersom borgarklassens kamp var en kamp som syftade framat mot samhallelig 
utveckling och den tidigare samhallsformationen hade blivit fora.Idrad och ett hinder for 
vidare manskliga framsteg, var borgarnas kultur en progressiv kultur, som brot ner 
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kyrkans och adelns makt till forman fOr den nya klass, vars intressen stod i samklang med 
den historiska utvecklingen. Som Ture Nerman sade, ar 

borgarklassens stora insats i miinsklighetens historia / .. .! att den genom sitt 
frihetskravs seger mojliggjorde seklets oerhorda tekniska och ekonomiska fram
marsch. Den iiran skall aldrig frantas dem.l 

Nar den nya progressiva samhallsformationen, kapitalismen, gick in i en nedgangsfas i 
slutet av 1800-talet - atminstone vad galler den europeiska kontinenten och England 

och den gamla, rena konkurrenskapitalismen genom den tekniska utvecklingen och 
produktionens okade forsamhalleligande hade blivit omojlig, ledde detta ocksa till en 
nedgang i den borgerliga kulturen: i stallet for att bryta ny mark for mlinsklighetens 
utveckling blev den nu alltmer verklighetsframmande, svarmisk och apologetisk. 
1890-talets romantiska uppsving, som skoljde over vasteuropa med nationalistiska 
pekoral och bakatstrlivande bygderomantik, var ett resultat av denna kapitalismens fOrsta 
systemkris. Runt sekelskiftet omvandlades dock det kapitalistiska systemet och intradde, 
med Lenins ord, i sitt hogsta stadium, imperialismen. Nu kunde ekonomin ater 
expandera, och nya stormakter, som USA och Tyskland, vaxte sig starka, vilket ledde 
fram till det forsta varldskriget Detta krig gav bourgeoisin ett tillfalligt andrum fram till 
1930-talets depression, som i sin tur forde med sig ett nytt varldskrig. 

Men kapitalismens utveckling ledde ocksa till att en ny klass, det modema proletariatet, 
sag dagens ljus. Har kan det vara pa sin plats att definiera begreppet "klass", och vi 
hamtar da definitionen fran en av Lenins skrifter, "Det stora initiativet": 

Klasser kallas stora grupper av miinniskor, vilka skiljer sig at genom sin stiillning i 
det historiskt bestiimda systemet for samhiille Zig produktion, genom sitt forhallande 
till produktionsmedlen (till storsta delenforankrat ochfixerat i lagama), genom sin 
roll i arbetets samhiilleliga organisation och foljaktligen genom det siitt pa vilket de 
erhaller den andel av den samhiilleliga rikedomen, over vilken de forfogar, samt 
storleken av denna andel. Klasser iir sadana grupper av miinniskor, diir den ena 
kan tilliigna sig den andras arbete tack vare deras olika stiillning under en bestiimd 
samhiillsekonomisk formation) 

Pa samma satt som en gang borgarklassen stod nu proletariatet infor uppgiften att skapa 
en kultur som forebadar ett nytt samhalle. Denna uppgift har dock visat sig svar. Medan 
borgarklassens maktstallning sa att saga vaxte fram i det gamla samhallets eget skote och 
utvecklingen av nya produktionsmedel med nodvandighet ledde fram till den ursprungliga 
ackumulation, varigenom borgarklassen tog makten, maste den proletlira revolutionen 
komma underifran - fran de icke bemedlade, fran dem som inte ager nagra produk
tionsmedel. 

Enligt marxismen ar det forhallandena i den materiella basen som lir avgorande for 
utvecklingen i den politiska och ideologiska overbyggnaden, och det ar, for att tala med 
Karl Marx, manniskomas sociala vara som avgor deras medvetande. Det ar alltsa ur 
arbetamas situation under kapitalismen som den proletara kulturen maste vaxa fram, och 
inte genom enstaka varldsforbattrares forsorg. 

Ibland gors det gallande att marxism en fomekar ideemas betydelse och rentav forfaller till 
determinism i fraga om samhallets utveckling, men sa ar givetvis inte fallet. Marxister 
anser sjalvfallet inte · att socialismen uppstar av sig sjalv, oberoende av massomas 
aktivitet, nar tiden ar mogen; daremot anser de att socialismen inte uppstar forriin 
samhallets materiella utveckling har mojliggjort detta steg. V arje given historisk situation 
har ett antal inbyggda mojligheter- den har en viss potentialitet - och vad som sedan 
verkligen sker lir beroende av det subjektiva styrkeforhrulandet mellan klassema, av deras 
beredvillighet att kampa for sina respektive mal. Vi skulle med Mao Tsetung kunna saga 
I Nerman: Borgarkulturens undergllng, s. 7; ur Arbetarklassen och kulturen 
2 Lenin: Valda verk, band III, s. 159 
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att det kravs en viss varme for att k.lacka ett agg, men att ingen temperatur i varlden kan 

gora en kyck.ling av en sten. 

"Materien ar det sam framkallar en jarnimmelse, da det verkar pa vara sinnes
organ; materien iir den objektiva verklighet, sam vi jatt genom Jarnimmelsen ! .. / 
Materien, naturen, varat, det jysiska, iir det primiira, medan anden, medvetandet, 
fljrnimmelsen, det psykiska, ar det sekundiira. "3 

En materialistisk historiesyn utgar if ran att d~t ar fOrhiillandena i den mat.~riella b~sen som 
i sista hand ar av gorande for samhallsutveckhngen. I detta sa;mmanhang. ar det tva central a 
begrepp som bor utredas: bas och overbyggnad. J?en matenella base~ mn~fattar de~ som 
ar forknippat med produktionen av konsu~twns- och produktH?nsmede~,. vtlken 
bestammer samhallets klassmassiga struktur. Over denna b~s r:se~ stg e? p~httsk och 
ideologisk overbyggnad, dar ideer, kultur samt samhallets ms~ttutlo!ler mgar. M~llan 
dessa bada delar av samhallet pagar en standig vaxelverkan, en dtalekttsk process, dar de 
omsesidigt betingar varandra. 

Den politiska, riittsliga, konstniirliga o.s.v. utvecklingen iir beroende av den 
ekonomiska. Men alla paverkar de varandra och aven den ekonomiska grundvalen. 
Det iir inte sa, att det ekonomiska liiget iir orsak och ensamt aktivt och allt annat blatt 
passiv verkan, utan det iir fraga om en viixelverkan pa grundval av den i sista hand 
stiidse genombrytande nadviindigheten. Staten inverkar t.ex. genom skyddstullar, 
frihandel, god eller cialig fiskalitet ! .. .! Det ar inte - sam man har och dar helt 
bekvamt vill jarestiilla sig - fraga om en automatisk paverkan fran det ekonomiska 
liiget. Miinniskorna gar sjalva sin historia, men i en given, dem betingande milja, pa 
grundval av fljre.fintliga jaktiska fljrhallanden, bland vilka de ekonomiska JOrMllan
dena, hur mycket de an raner inflytande fran de politiska och ideologiska 
jarhallandena, dock i sista hand ar de avgarande, och vilka utgar den rada trad, 
sam lOper genom dem alla, och sam ensamt leder till fljrstaelse. Ju mer det omrade, 
sam vi just undersaker, avliigsnar sig fran det rent ekonomiska och niirmar sig det 
rent abstrakt ideologiska, desto mer jarlOper dess kurva i sicksack, men om man 
tecknar kurvans genomsnittsaxel, skall man finna att ju langre den betraktaae 
perioden och ju starre det behandlade omradet iir, desto mer parallellt lOper 
denna axel med den ekonomiska utvecklingens axel.-+ 

I mansklighetens h~storia finns manga exempel pa hur ideer har paverkat utvecklingen, 
och detta ar heller mgenting som fomekas av historiematerialismen - tvartom. Men de 
stora andar som har bidragit till att fora den historiska processen framat, har inte levt i ett 
vakuum; alla manniskor fods in i ett samhalle som de inte sjalva har varit med om att 
skapa, och de radande materiella forhMlandena, liksom de ideologiska forestallningar som 
har framsprungit ur dessa, kan inte undga att paverka oss. Alla manniskor fOrsoker med 
sitt tankande besvara de fragor som deras egen tid och dess problematik staller dem infor. 

Miinniskorna gar sjalva sin historia, men de gar den inte ejter eget gott.finnande, 
inte under omstandigheter sam de sjalva valt utan under omstiindigheter, sam iir 
omedelbart for handen givna och redan existerande.s 

Det ar naturligtvis ingen tillfallighet att den vetenskapliga socialismen uppstod som 
ideologi pa 1800-talet, for just da, varken forr eller senare, hade den industriella produk
tionens utveckling borjat stalla overgangen till socialistiska produktionsforhallanden pa 
dagordningen; manskligheten staller sigju 
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alltid blatt sadana uppgifter sam den kan lOsa, ty narmare betraktat skall fet 

3 Lenin: Materialismen och empiriokriticismen, s. 288 
4 Marx/Engels om konst och litteratur, s. 12-13 
5 .\1arx: Louis Bonaparres adertonde Brumaire, s. 11 
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standigt visa sig att sjalva uppgiften forst uppstar da betingelserna for dess 
losande redan ar jorhanden eller atminstone befinner sig i processen av sitt 
vardande.6 

Mansklighetens historia ar inte en historia av infinit regress: den borjade ju nagonstans. I 
ursamhallet existerade ingen politisk och ideologisk overbyggnad, utan bela tillvaron var 
en standig kamp for overlevnad, och all mansklig verksamhet var forlagd till den 
materiella basen i form av produktion av medel for livets omedelbara uppratthailande. I 
takt med att metoderna for jakt, fiske, odling och hantverk utvecklades uppstod sa ett visst 
overskott, som hamnade i handema pa en liten grupp av manniskor, som i kraft av si:n 
kontroll over de materiella tillgangarna kunde tvinga andra att arbeta at dem: slavsamhallet 
var fOtt, ocb med det varldshistoriens forsta politiska overbyggnad. Som Engels visar i 
"Familjens, privategendomens och statens ursprung" ar statens uppkomst en foljd av just 
privategendomens tillkomst. Med privategendomen kom ocksa den samhalleliga 
arbetsdelningen, som gjorde det mojligt for vissa befolkningsskikt att slippa arbeta fOr 
brodfodan for att i stallet agna sig at intellektuellt arbete ocb skotandet av statens 
angelagenheter. 

Varje samhalle bar spar av tidigare samballsformationer ocb praglas av dem; sedvanjor 
och institutioner som egentligen tillhor ett passerat stadium i utvecklingen lever ofta kvar. 
Ett exempel pa detta ar den omt vardade anakronism som det svenska kungahuset utgor 
- ett stycke medeltid mitt i rymdaidem. Eftersom det ursprungliga samhallet sa att saga 
var enbart bas, var det ju ocksa bara dess materiella forhailanden som satte sin pragel pa 
den forsta overbyggnaden, slavsamhallets, ochjust darfor sager historiematerialismen att 
den materiella basen, produktionen, ar causa finalis- den yttersta orsaken- i den mansk
liga historien. For nar den forsta overbyggnaden vaxte fram kunde det ju bara bero pa 
forandringar i basen. 

Materien existerade fore ideerna. Just darfor ar det ocksa i forsta hand materien som 
paverkar ideerna, och inte tvartom. Den filosofiska idealismen hamnar alltid forr eller 
senare i det laget att den maste tillgripa nagon form av gudomlig makt for att forklara 
utvecklingen; om ideerna ar primara i forhallande till materien, kanju dessa ursprungligen 
inte ha burits av nagon annan an varldsalltets skapare, alltsa Gud. 

De sociala jorhallandena ar intimt jorknippade med produktivkrafterna. Med 
forvarv av nya produktivkrafter jorandrar manniskorna sitt produktionssatt och 
med jorandringen av produktionssattet, sattet att vinna livsuppehalle, forandrar 
de alia sina samhalleliga forhallanden. Handkvarnen ger ett samhalle med jeodal
herrar, angkvarnen ett samhiille med industrikapitalister.? 

I varje ~lassamhalle ar staten ett organ fOr den harskande klassens intressen och syftar 
ytterst till det bestaende samhallets bevarande. V arje barskande klass i historien bar ocksa 
haft en vaidsapparat som yttersta garant fOr sin maktposition. 

~ ;~-Genom. hist<_:>rien h~r .samhallsfo~ati~ne~ avlost varandra, sedan produktivkraftemas 
utvec~mg g)Ort de ttdtgare.produkti.onforhallandena, d. v .s. formerna for det samhalleliga 
orgamserandet av produkt10nen, omodema. Dessa omvalvningar bar alltid motts av ett 
fOrbittrat motstand fran den gamla harskarklassen, men den klass som bar burit framtiden 
i sitt skote bar alltid segrat till slut, ofta efter hard ocb langvarig klasskamp, precis som 
feodalherrarna g{or~e yid overgangen fran antiken till medeltiden ocb som bourgeoisin vid 
det mode~~ kap1tali~tlska samhallets fodelse. Vi erinrar oss bar orden fran inledningen a v 
Kommurusbska Marufestet"':V 

Historien om alla hittillsvarande samhiillen ar historien om klasskamp: fri och slav, 
patricier och plebej, baron och livegen, miistare och gesall, kort sagt: fortryckare 
och jortryckta stod i standig motsattning till varandra, Jorde en an dold, an 

6 Marx: Till kritiken av den politiska ekonomin, s. 10 
7 :\1arx: Filosofins elande, s. 142 

4 



oppen kamp, som varje gang slutade med en revolutionar omge;taltning av hela 
samhiillet eller med de kampande klassernas gemensamma undergang.

8 

Den s.k. marxistiska ideologin har genom aren haft manga uttolk~re, som al~a ~ar haft_det 
gemensamt att de framtratt med ansprak pa att pr~sentera Uiran 1 dess slutgtlti~~ versiOn, 
och inom begreppet "marxism" ryms en mangd ohk~ tankesystem. K~rl Ma~ SJ~V tyckte 
inte om begreppet, men eftersom det numera ar allmant vedertaget, bhr man anda tvungen 
att anvanda det- givetvis i medvetande om att marxismen inte ar nagot slutet system, en 
gang for alia fastslaget i ett antal ovedersagliga dogmer, att marxismen pa ett eller a~nat 
satt har bildat utgangspunkt for sa inbordes olikartade storheter som t.ex. Brantmg, 
Stalin, Tito eller Brezjnev, liksom att marxism ens oerhorda inflytande pa de senaste 
100-150 arens vetenskap och kultur stracker sig langt utanforkretsen av dem som sjalva 
definierar sig som marxister. Det kan pagoda grunder sagas att den som inte ar bekant 
med marxism ens allmanna teorier knappast kan fOrsta det vasterlandska tiinkandets vagar 
sedan mitten av 1800-talet; mycket av den borgerliga vetenskapen och ideologi
produktionen har jude facto varit inriktad pa det stora strategiska malet att vederlagga 
marxism en. 

Nar marxismen mot slutet av 1960-talet blev en modelara i intellektuella kretsar, 
framtradde ideologin i manga nytolkningar och revideringar, som det inte finns utrymme 
eller storre anledning att gain pa i detta sammanhang. Gemensamt fOr manga av dessa var 
i alia fall en vilja att begransa marxismens horisont och aktionsradie genom att avvisa 
naturdialektiken och i stort sett identifiera Marx' lara med en bart historiematerialismen. 
Personligen anser jag att den dialektiska metoden iir en omistlig del av teorin, eftersom det 
ar dialektiken som ger den dess revolutionara potential. 

Den marxistiska dialektiken inspirerades av He gels idealistiska dialektik, som i korthet gar 
ut pa att historien utgor andens utveckling mot allt hogre former av medvetenhet. Nar 
anden forverkligat sig i en fullkomlig forstaelse av tillvaron, avstannar utvecklingen, och 
vi ar framme vid He gels "En de der Geschichte". 

Det nya i Marx' och, inte minst, Engels' materialistiska dialektik var att det i stallet 
handlade om en stravan efter harmoni mellan den tekniska utvecklingen, produktiv
kraftema, och det samhalleliga organiserandet av produktionen, produktionsfOrhMlan
dena; nar samhallets institutioner kommer i konflikt med nya satt att producera, som t.ex. 
da det feodala samhallet inom sig inte kunde rymma den framvaxande industrialismen och 
det kapitalistiska produktionssattet, intrader en period av social revolution. Drivkraften i 
?enna ?,tvec~ing iir da ~ampen ~ell~n samhiillsklassema, som stiindigt pagar, aven under 
1ugna _Peno?-~r. ~eon.n om htstone~s. slut hos Hegel fann hos Marx och Engels sin 
m~tsva~ghet 1 I:r:ttrade~_I ~et k~~mumst~ska. sam~allet,, som skulle utgora slutet pa "det 
~an?kl1ga. samhallets forh1stona . Naturligtv1s ansag de mte att detta skulle innebara slutet 
p~ d1~lek~~en, m~~ daremoot pa. de~ speciella form, i vilken denna genom den tidigare 
h1stonen fort samhallet framat, mimhgen klasskampen. 

Huvudtanken i dialektiken ar att allting ar statt i stiindig rorelse och forandring, en ide som 
formulerades redan pa 500-talet f.Kr. av den grekiske filosofen Herakleitos i satsen 
"panta rei" -alit flyter- och att utvecklingen ror sig framat genom motsattningar. 

Enligt den materialistiska dialektiken beror forandringarna i naturen huvudsakligen 
pa utvecklingen av de inre motsattningarna i naturen. Forandringarna i samhallet 
beror huvudsakligen pa utvecklingen av de inre motsattningarna i samhallet, det vill 
saga motsattningen mellan produktivkrafter och produktionsforh&.llanden, motsatt
ningen mellan klasserna och motsattningen mellan det gamla och det nya; det ar 
dessa motsattningars utveckling som driver samhallet fram&.t och ger impulsen till att 
ersatta det gamla samhallet med ett nytt.9~- \ 

8 Der kommunistiska parliets manifest, s. 18 
9 .\1ao Tsetung: Fyra filosofiska uppsatser, s. 31-32 
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Dialektiken har tre "lagar": den om motsatsernas inbordes kamp och forening, om 
negationens negation samt om kvantitetens omslag i kvalitet. Forebilderna till dessa teorier 
hamtades ur naturen och applicerades sedan pa samhallsutvecklingen. Ett exempel pa 
kvantitetens overgang i kvalitet ser man nar man kyler ner vatten: vid en viss temperatur 
Ieder de gradvisa kvantitativa forandringama till en kvalitativ forandring- vattnet forvand
las till is. Pa samma satt forvandl as det, om man varmer upp det, vid kokpunkten till 
~mga. Pa samhallslivets omrade, menar den dialektiska materialismen, Ieder gradvisa for
andringar fram till en kvalitativ, revolutionar forandring. Ett exempel pa "negationens 
negation" hamtat urnaturen star att finna i Engels' "Anti-Dtihring": 

lilt oss ta ett stideskorn. Biljoner dylika stideskorn formales, kokas och tillagas for 
att sedan f6rtaras. Men om ett sadant stideskorn finner de for detsamma normala 
betingelserna, om det faller i god jord, sa forsiggar med det under inflytande av 
varme ochfuh.rtighet en karaktaristiskforandring, det gror; kornet som sddant forgas, 
blir negerat, men i dess stalle framtrader den ur detsamma uppkomna plantan, 
kornets negation / .. ./ Stidesslagen forandras ytterst langsamt och diirfor ar stiden av 
idag tamligen lik den for hundra ar sedan. Men om vi tar en mottaglig prydnads
viixt, t.ex. en dahlia eller en orkide, och behandlar froet och den ur detta uppstaende 
plantan i enlighet med trtidgardskonstens anvisningar, sa erhdller vi som resultat av 
denna negationens negation inte endast mer fran, utan aven kvalitativt forbattrade 
fran som ger vackrare blommor, och varje upprepning av denna process, varje ny 
negation, okar dennajullandning.lO 

Engels fortsatter sedan med fler exempel pa detta fenomen, som overfort till samhalls
utvecklingen motsvarar hur privategendomen i fomtiden uppstod genom en negation av 
den ursprungliga egendomsgemenskapen, fOr att sedan i och med det kommunistiska 
samhallet sjalv negeras genom en ny egendomsgemenskap- denna gang bara pa ett hogre 
plan. 

Man kan naturligtvis tycka att dessa paralleller ar nagot lfmgsokta, och man far ju vara 
forsiktig med att gora alltfor langtgaende analogier mellan naturen och samhallsutveck
lingen. Men da skall man komma ihag att dessa teorier uppstod i en tid da den moderna 
vetenskapen foddes och tron pa rationella, naturalistiska forklaringar av komplicerade 
handelseforlopp var mycket stark. Tanken att allting ar underkastat en standig forandring 
bekraftades ju ocksa av t.ex. Darwins upptackter om artemas uppkomst. 

I denna utlaggning harjag forsokt presentera min syn pa historisk utveckling och vilka 
krafter som driver historien framat. Som materialist anser jag att man inte kan skriva 
kulturens och kulturpolitikens historia utan att samtidigt teckna en bild av den tid och 
miljo, i vilken kulturella ansatser gors, ochman maste aven se till de klassintressen som 
ofta ror sig bakom foregivet neutral kultur; de som for tillfallet styr varldens oden har ju 
alltid velat framstallajust sin varldsbild och dess kulturella uttryck som allmanmansklig 
och naturlig, medan aUt som ifragasatter de radande ftirhallandena endast ar propaganda. 
Detta galler ocksa i hog grad for det kapitalistiska samhallet och forhallandet mellan 
borgerlig och prole tar kultur- eller som Engels sager om Frankrike efter revolutionen: 

En fornuftig stat, ett fornuftigt samhalle, skulle skapas, allt som stred mot det eviga 
fornuftet skulle utan barmhartighet likvideras. Vi har likaledes sett att detta eviga 
fornuft i verkligheten inte var nagot annat an en idealisering av tankandet hos 
medelstandens borgare, som vid denna tid som bast hall pa att utveckla sig till 
bourgeoisi.ll 

Borgarna har sin kultur som ftirharligar det kapitalistiska systemet, medan de ftirsok som 
gors till en alternativ kultur ofta anklagas fOr "kulturbolsjevism". Ja, sjalva ordet 
"politisk" ar ju narmast ett skallsord i kulturella sammanhang. Men intresset ljuger aldrig, 

l0£ngels: Anti-Diihring, s. 186-187 
11 a.a, s. 351 

6 



utan den kultur som en viss rorelse gynnar ar all tid ett uttryck for dess politiska mal. De 
politiska partierna har ju alltid varit organ for tillvaratagande av specifika klassintressen, 
och deras kulturella stravanden ar nara forbundna med deras politiska. Det ar ocksa i detta 
perspektiv man maste se socialdemokraters och kommunisters kulturpolitik, for som 
Marx sager, sa ar det "inte miinniskornas medvetande som bestiimmer deras vara, utan 
tviirtom deras samhiilleliga vara som bestiimmer deras medvetande. "12 

3. Olika bildningsideal 

3.1. Medborgarbildningsidealet 
· ·utt. 

Medborgarbildningsidealet ar forknippat med kapitalismens framvaxt under 16- och 
1700-talen; tekniska och vetenskapliga framsteg gav en ny varldsbild, dar religionen 
trangdes undan till forman for fornuftet. Industrialismen och upplysningsfilosofin 
betingade omsesidigt varandra, och en ny syn pa manniskan vaxte fram. Tidigare, i det 
feodala samhallet, hade den hierarkiska samhallsuppbyggnaden setts soJnaturlig och ett 
utslag av guds vilja, och ingen social rorlighet var mojlig eller onskvard. 

I det kapitalistiska samhallet daremot hade alia- atminstone i teorin samma mojligheter 
att sla sig frany.'Detta ledde till att t®kJ!J.l_Qffi:rp,ii!lJlisk,og;Ji~-:Y.~.~~.spreds i enlighet med 
den franska revolutionens idetradition. I dessa ideer ingar ocksa en optimistisk syn pa 
Jl1A:nniskans .. mojligb&t~r ti.DJ!lYeddin.g_o_chf~att alla ... s.kallkunna.del:ta._L . 

. politik ... och_samhaiW.i.Y. _lu:aYs ... ocksa.k:u~k~R~F. U ndervisning och uppf ostran an togs hel t 
enkelt framja den totala samhallsnyttan:-J 

Den stora franska encyklopedin, som gavs ut aren 1751-1780, har setts som ett slags 
prograrnforklaring for upplysningen - att projektet overhuvudtaget kom till stand vittnar 
ju om en stark tilltro till upplysningsverksamheten, och inneha.Ilsmassigt stalls naturveten
skap och hantverk i centrum. Den industriella produktionen lamnas dock darhan, vilket 
naturligtvis beror pa dess svaga utveckling i 1700-talets Frankrike, men det ar ocksa ett 
faktum att inte heller senare upplysningspedagoger var speciellt intresserade av industrin. 
Orsaken till detta ar val art bararna av medborgarbildningtraditionerna i regel tillhorde den 
liberala smaborgerligheten, som i sin egenskap av mellanskikt inte hade nagon direkt 
erfarenhet av den industriella stordriften. Bildningen ansags belt enkelt ligga utanfor den 
mekaniserade, industriella sfaren, dar det kollektiva i produktionsprocessen star i cent
rum. 

I Sverige arbetade bl.a. Anton Nystroms arbetarinstitut efter medborgarbildningsidea-let, 
och hela den tidiga svenska folkbildningsrorelen maste raknas till upplysningstradi
tionen. Nystrom och andra bildningsivrare var dessutom inspirerade av positivismen som 
garna ville fora over den naturvetenskapliga lagbundenheten till samhallslivets omrade.13 

Den marxistiska arbetarrorelsen med sin tro pa det rationella stod naturligtvis ocksa nara 
upplysningsideerna, men politiskt drev man de liberala medborgaridealen ett steg langre 
till att ornfatta aven den ekonomiska sfaren, och med sin bas bland industri-proletariatet 
kom man att lata bildningen ornfatta aven den industriella produktionens omrade. Mer om 
detta langre fram. 

12 Marx: Till kritiken av den politiska ekonomin, s. 10 
13 Ginner, s. 
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3.2. Nyhumanismens personlighetsbildningsideal 

Mot upplysningspedagogikens alltfor praktiskt inriktade bildningsideal reagerade de s.k. 
nyhumanistema, bl.a. Wilhelm von Humboldt, i det sena 1700-talets Tyskland. De ville 
dra en skarp skiljelinje mellan bildning och yrkesutbildning, och sinnebild for den gada 
bildningen blev de klassiska spraken och antikens kultur. Utmarkande var ocksa att 
individen sattes fore samhilllsnyttan. 

Den ursprungliga nyhumanismen rymde i sig mfmga positiva drag i det att man sag 
bildning och kunskap som ett egenvarde som inte behovde vara av nagon omedelbar 
praktisk nytta, och man var inte heller frammande for att inkludera aven arbetama i 
bildningsarbetet, men med tiden kom den att bli ett uttryck for en djupt konservativ 
samhallssyn, och mer och mer borjade man anse att endast de hogre samhallsskikten var 
mottagliga for verklig bildning. Att delge arbetama nagot av den hogre bildningen var 
onodigt och kunde rentav vara skadligt, och man vamad~arskilt fOr "halvbildningens" 
faror. I nyhumanismens bildningsideal fanns ocksa ett starkt teknikfientligt inslag - en 
protest mot "maskinkulturen':J .;n 

Nyhumanismens personlighetsbildningsideal blev vasentligen den politiska konserva
tismens ideal, vilket inte hindrar att manga svenska folkbildare var influerade av dem; 
bl.a. foretradde ABF:s studieledare under manga ar, Gunnar Hirdman, liksom 30-talets 
store kulturteoretiker Arthur Engberg, ideer som lag nara nyhumanismens.l4 

3.3. Det polytekniska bildningsidealet 

Den stora bristen i de ovan beskrivna bildningsidealen var att de inte utgick fran den 
modema industrialismens erfarenheter, utan tenderade att skilja bildningsarbetet fran 
arbetslivet. Fostran och utbildning intar langt ifran nagon central stallning i Marx' och 
Engels' skrifter, men de snuddade vid fn1gan emellanat; Engels skisserar t.ex. i sin Iilla 
skrift "Arbetets andel i apans utveckling till manniska" sin syn pa forhrulandet mellan teori 
och praktik i den kognitiva processen och menar att tankemassiga framsteg harleds ur den 
praktiska arbetsprocessen, exempelvis betraffande sprakets utveckling. 

Det begynnande herraviildet over naturen som uppstod med utbildandet av handen, 
med arbetet, vidgade med varje nytt framsteg mlinniskans synkrets. Hon upptiickte 
stiindigt nya, dittills okiinda egenskaper hos naturjOremalen. A andra sidan bidrog 
arbetets utveckling med nodviindighet till att medlemmarna av flocken slOt sig 
niirmare samman genom att den okade fallen av omsesidigt stod och gemensam 
samverkan och gjorde varje enskild medveten om nyttan av denna samverkan. Kort 
sagt, de blivande miinniskorna kom diirhiin att de hade nagot att saga varandra.15 

Att Marx och Engels som sagt inte agnade sig sa mycket at bildningsfragan beror pa att de 
inte ansag den vara skild fran samhallsstrukturen i ovrigt, utan att det finns ett dialektiskt 
forhallande mellan bildning och produktionsforhallanden. Den samhalleliga arbetsdel
ningen har skapat en motsattning mellan handens och hjamans arbetare, en motsattning 
som kan finna sin losning forst under kommunismen, och kommunismen kan i sin tur 
uppnas forst med en hog teknisk utveckling, sam gor det mojligt att kraftigt minska 
arbetstiden och arbetsdelningen, fOr att manniskoma skall kunna forverkliga sig sjalva 
och fOrkovra sig pa ett allsidigt satt. 

Det marxistiska idealet ar den totala manniskan, kapabel att kontrollera en rationell 
produktions- och distributionsprocess. Detta kunde inte uppnas i det kapitalistiska 
samhallet, men bildningsfragan var linda viktig for arbetarrorelsen, da den utbildade 

14 a.a, s. 

15 :\1arx & Engels i urval, s. 56-57 
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arbetaren, som forstod samhallets utvecklingslagar och var medveten om de samhalleliga 
strukturerna, var svarare att kontrollera och exploatera. , 

Det polytekniska bildningsidealet inkluderar, till skillnad fra~ d~ a~dra bild~~gsidea-~en, 
den moderna storindustrins produktionsprocess och det kapttahstiska samhailets so?mla 
strukturer i sin bildning, men avvisar naturligtvis inte heller den klas~tska 
bildningens betydelse fOr den allsidigt bildade manniskan, med Engels'. ord t.ex. . kun
skapen om de klassiska spraken, som oppnar en gemensam och vzdare honsont, 
atminstone for de klassiskt bildade personerna inom alla folk" )6 

For att vara anhangare av ett polytekniskt bildningsideal behover n;,ta~ inte ~elle! vara 
marxist; vardet av att fOrena teori och praktik bar t.ex. ofta framhathts 1 sentida diskus-
sioner om skolutbildningen. 

Granserna mellan de tre ovan beskrivna bildningsidealen ar ofta flytande, och i manga 
avseenden gar de i varandra, men nagot schem.atis~t k~n man val saga att _medborgar
bildningsidealet var liberalemas, personlighetsbtldnmgstdealet de kon~ervativas o~h det 
polytekniska idealet framforallt den revolutiona~a arbetarrorelen~; socta!demokratm_ bar 
rort sig mellan alia tre, och variationerna bar vant stora mellan ohka soctaldemokratiska 
bildningsdebattorer. 

Man maste ocksa kornma ihag att denna indelning i olika bildningsideal i stort sett ~r efter
handskonstruktioner- utom i fraga om det polytekniska idealet- och att de som tdag ut
pekas som forgrundsgestalter inte sjalva uppfattade sig som grundlaggare av olika bild
ningsideal. 

4. Historisk bakgrund 

4.1. Den svenska arbetarklassens uppkomst 

Det forkapitalistiska svenska samhallet uppvisar en del saregenheter jamfort med ovriga 
Europa, och det har ofta debatterats huruvida Sverige verkligen nagonsin har varit ett 
feodalt samhalle. Det ar ett faktum att de svenska bonderna aldrig var livegna och att de 
hade betydligt stOrre politiska rattigheter an vad bondema hade pa kontinenten, liksom att 
de feodala relationema aldrig var utstrackta over hela det svenska territoriet. Ur legal 
synpunkt var Sverige alltsa inget feodalt samhalle, men om man betraktar fragan ur ett 
materiellt perspektiv med utgangspunkt i produktionsforhatlandena, kommer saken i ett 
annat lage: under feodalismen ar jordrantan det dominerande sattet att utvinna mervarde, 
och den tvangsmakt som den harskande klassen i ett feodalt samhalle anvander sig av ar 
utomekonomisk och bestar i fysiskt eller symboliskt tvang. Jordrantetillagnelsen kombi
nerad med utomekonomiskt tvang var otvivelaktigt den dominerande tillagnelseforrnen 
aven i Sverige, varfor jag anda anser att Sveriges grundlaggande karaktar under medel
tiden och fram till atminstone en bit in pa 1700-talet var det feodala samhallets. Men det 
finns ocksa flera exempel pa hur kungama ingrep for att starka sin egen makt gentemot 
adeln pa ett satt som var gynnsamt aven for bondebefolkningen. I Sverige var det ocksa 
sa att staten sog upp en ovanligt stor andel av mervardet genom skatter, som forutom att 
bekosta krigsmakten ocksa anvandes till att bygga upp en relativt omfattande byrakrati. 
Den starka svenska staten har alltsa garnla anor, som bar levt vidare anda in i var tid. Karl 
XI:s reduktion 1680 kan sagas ha utgjort borjan pa en process som gradvis ledde till att 
adelns makt minskade och att det feodala systemet undergravdes.17 

16 Engels: Ami-Diihring, s. 444 

17 Sunesson, s. 59-88 

9 



I det feodala samhallet var de fiesta bondema bundna vid den torva de fick bruka mot att 
de lamnade produktionsoverskottet till jordagaren- adeln eller kronan. Under 1700-talet 
borjade jordbruket effektiviseras och ge upphov till ett storre overskott. I klasskamp mot 
godsagama Iyckades bondema tillkampa sig en storre andel av detta overskott och boijade 
gradvis frigora sig fran den feodala utsugningen. Samtidigt hade en marknad for 
jordbruksprodukter oppnat sig genom att stiidemas borgerlighet okat i storlek. Prisema pa 
jorden steg, och adeln borjade stycka och salja eller arrendera ut sina godsjordar till 
bonder och borgare. De nya, effektivare produktionsmetodema gjorde den gamla byorga
nisationen, med uppdelning av jorden i sma tegar, obsolet, och en skiftning maste aga 
rum, varigenom jorden de lades in i storre arealer under fristaende gardar. Detta var natur
ligtvis en nodvandig och progressiv utveckling, men samtidigt forde den med sig att 
manga fattigbonder stalldes utan mojlighet att forsorja sig pa sina egna jordbruk; de 
stigande jordprisema hindrade dem fran att utvidga sinjordareal, och de nya redskap som 
blev alit vanligare kostade ju ocksa pengar. De kapitalistiska produktionsforhallandena 
inom jordbruket gav dem dock mojlighet att ta anstiillning hos rikare bonder som lone
arbetare. De ursprungligen sma skillnadema mellan bondema vaxte till klassklyftor, och 
manga fattigbonder foll ner i ren misar. Under 1800-talet sag manga av dessa ingen annan 
vag an att emigrera, framst till USA; andra tog mer eller mindre tillfallig anstiillning i de 
framvaxande industriema. Ur denna process fOddes den modema arbetarklassen.18 

Fran 1860-talets mitt borjade industrialiseringen ta fart pa allvar i Sverige, och 
industriema i stadema kravde arbetskraft. Folkomflyttningen fran landet till stiidema gick 
snabbt: under 1800-talet steg stadsbefolkningens andel fran 10 till21 procent, och under 
perioden 1875-1905 okade industriarbetarklassen fran 90.000 ti11325.000 manniskor.19 

Situationen for det snabbt vaxande industriproletariatet var mycket svar: arbetstiden var 
minst tolv timmar om dagen, och bamarbete var vanligt forekommande. 

Nar manniskor rycktes upp ur sina invanda miljoer pa landet och trangdes ihop i stiidema 
under urusla forha.Ilanden, uppstod naturligtvis stora problem; bl.a. tog sig supandet 
sadana proportioner att man borjade diskutera ett rusdrycksfOrbud, nagot som senare, 
1922, underkastades en folkomrostning, dar nej till fOrbud vann med ytterst knapp 
majoritet. Nykterhetsrorelsen blev ocksa, tillsammans med arbetarrorelsen, idrotts
rorelsen och vackelserorelsen, en av de stora folkrorelser som vaxte fram i slutet av 
1800-talet, och manga inom arbetarrorelsen var aktiva aven i kampen for okad nykterhet. 

Det inrutade arbetsschemat och den harda pre ssen pa arbetama tog bort den gemenskap 
som trots alit hade funnits i jordbruksarbetet, och bondekulturen, hur torftig och 
efterbliven den an till foljd av landsbygdens isolering hade varit, kunde under fabriks
systemet inte ersattas med nagot positivt altemativ. I bondesamhallet fanns det ingen 
skarp grans mellan arbetstid och fritid, utan de flot ihop, och kulturen med lekar, sanger, 
muntligt berattande m.m. var kopplad till gemenskapen kring arbetet. I det kapitalistiska 
produktionssattet daremot tillh orde arbetskraften fabriksagaren, och mekaniseringen gjor
de att den kultur som tidigare hade knutits till det gamla hantverket inte langre hade nagot 
spontant utrymme. Klasskillnadema blev tydligare, och i stiidema uppstod det speciella 
arbetarkvarter. Sa har ma.Iande beskrev Anatolij Lunatjarskij, Sovjetunionens forste 
kommissarie fOr upplysningsvasendet, den kulturella situationen for den tidiga arbetar
klassen: 

Sa lange klassen Miles sa nere, att den endast kan tanka pa brodet for dagen, pa att 
med nod dra sig fram, ar dess kultur fattig. Torjtiga livsformer, uttryck av vemod, 
hopp och hat i sanger, legender och sagor, en primitiv hantverkskonst - det iir 
allt man har traffar pa. Da vi emellertid ocksa pa denna niva finner former och 
symboler av underbart djup och overraskande genom sin jriskhet, sa jramstar 
dessa kulturskatter ingalunda sasom produkter ur fortryckets tider, utan sasom 
minnen fran en epok av relativt fri ursprunglig demokratisk livsform. Det fortryck, 

18 Kristensson m.jl, s. 11-20 
19 Kan, s. 173 
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sam bandeklassen varit underkastad has alikafalk under alika sekel, aterspeglade sig 
pa kulturens amrilde i en ahygglig utarmning av falkkansten. Men i ett annu samre 
!age var praletariatet forsatt: lOsryckt fran naturen, fangslad vid den sjallosa 
maskinen, berovad sin fria tid, domd till en entanig ach tarftig tillvara, bar jade 
fabriksarbetaren i forsta tiden av sin existens forvildas, ach ur bockerna has de 
forfattare, sam utfarskat starkapitalets forsta tunga utvecklingstider, blaser ass till 
motes en kulen rysning, nar vi dar stOter pa fakta sam skildrar praletarens liv ach 
· ··z "'0 · SJa .-

Det kapitalistiska samhallet praglas som sagt av en skarp atskillnad mellan arbete och 
fritid, och i dess tidiga skede hade borgarna mojlighet till en rejal fritid fylld av kulturella 
aktiviteter som konst, teater och umglingesliv, men fOr arbetama sag det annorh~.nda ut: 
lang arbetstid, fattigdom och trangboddhet- 1895 bodde 59 procent av arbetama 1 Stock-
holm i lagenheter med endast ett rum, med eller utan kok::!I, samtidigt som farniljema i 
allmanhet var betydligt storre da an nu - skapade ingen god jordman fOr en meningsfull 
fritid. Den egna, till den kollektiva arbetsprocessen kopplade kulturen gick under med 
fabrikssystemet, samtidigt som den borgerliga, till fritidssektom forlagda kulturen endast 
i ringa man var tillganglig for arbetama. 

De undertryckta klasserna far till en viss grad del av sina herrars kultur: smular av 
herrarnas bard faller ned tillfalket. Men dessa smular ar tarftiga ach blir pa grund 
av sin natur aft a missforstildda eller ar den undertryckta klassen helt enkelt forhat
liga.22 

Som ovan nlimnts blev alkoholen da en trost i bedrovelsen, samtidigt som krogen var den 
naturliga traffpunkten, eftersom det tranga hemmet inte k:unde utgora nag on utgangspunkt 
for umganget, som det hade gjort i bondesamhallet. 

Arbetamas "osedliga" liv blev ett orosmoment for de hogre klassema, som trodde att en 
viss bildning skulle kunna fOrbattra situationen for arbetama och darigenom verka 
dampande pa de sociala oroligheter som man nu borjade bli mer och mer radd for,ju mer 
industriarbetarklassens numerar vaxte. Samtidigt skapade de materiella omstandighetema 
och de tydliga klassklyftoma ett bra klimat for socialistisk agitation. 

4.2. Den liberala bildningsrorelsen 

[._'-Da industrialismens avigsidor blev uppenbara, kande sig liberalt sinnade borgare manade 
att ta sig an folkbildningsfragan, och redan pa 1830-40-talen startades sallskap och 
fOreningar med syfte att bibringa arbetama en viss bildning. Givetvis var det inte tal om 
att forandra samhallet och de bedrovliga forhcUlanden som arbetama lev de och verkade 
under, utan tvartom sags utbildningen av dem som en metod att forebygga social oro; 
fortfarande skulle vordnaden for Gud, kungen och den heliga privategendomen vara 
ledstjaman i arbetarklassens liv J 
Ar 1835 startade Anton Ewerlof en forening som kallades "Sallskapet for nyttiga 
kunskapers framjande". De gav ut en kvartalstidskrift, "Uisning for folket", som till stor 
del inneholl moraliska och religiosa uppbyggelseartiklar, i vilka tidens gangse liberala 
tankemonster gick igen: den arlige och flitige som respekterar lag och overhet samt visar 
fomojsamhet; individualismen och sjalvhjalpstanken var framtradande. Dessa ideer var 
naturligtvis viktiga att inskarpa hos arbetarna i en tid da klassen hade borjat organisera sia 
och var pa vag att utvecklas till en klasskraft att rakna med. Arbetarrorelsen i Sverige v; 

20 Lunatjarskij: Arberarklassens kulturuppgifier, s. 22-23; ur Arbetarklassen och kulturen 
21 Gustavsson m.jl, s. 38 

22 Lunatjarskij, s. 23; ur Arbetarklassen och kulturen 
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visserligen annu ytterst svag och rudimentar, men sparen fran kontinenten forskrackte. 

Pa 1860-talet uppstod arbetarforeningar ledda av arbetare. Samma tankar om klass
harmoni, nykterhet och sedlighet lag bakom dessa som bildningscirklarna. Foreningarna 
hade ratt omfattande bibliotek, dar religios och samhallsvetenskaplig litteratur omfattade 
ungefar lika manga titlar. A v skonlitteratur fanns det ocksa rikliga samlingar, men det var 
i stort sett bara "oforarglig" litteratur- av Emelie Rygare-Carlen m.fl.- som var repre
senterad, medan en radikal fOrfattare som Strindberg saknades helt.::B 

4.3. Arbetarnas egen bild.ningsverksamhet tar fart 

Runt 1850 startades av arbetare i Stockholm bildningscirklar med uppgiften att sprida 
kunskaper och bildning till de lagre skikten av arbetare. De arbetararistokrater, mestadels 
hantverkare, som tog initiativet till dessa, stod pa en solid konservativ och gudfruktig 
grund, men med tiden uppsoktes cirklarna av arbetare med helt andra varderingar: de blev 
fora for radikala stromningar och foremal for narganget intresse fran makthavama, som 
sag sina privilegier hotade om arbetama tillagnade sig alltfor mycket kunskaper. Det hilda
des t.o.m en konservativ fraktion, som forsokte hindra arbetare fran att fa tilltrade till 
foreningen. I protest mot detta bildade bl.a. bokhandlaren Per Gotrek "Skandinaviska 
sallskapet", som dock upplostes efter nagot ar, sedan man beskyllts fOr kommunism och 
forberedelse till samhrulsomstOrtande verksamhet. 

Samtidigt bildades i Stockholm kommunistiska sallskap, till stor del bestaende av 
gesaller som i Paris hade tillhort "De rattfardigas slillskap", 1847 ombildat till Kommunis
temas forbund. Att just Frankrike blev en samlingspunkt for olika landers gesaller att 
organisera sig i berodde naturligtvis pa det politiska klimatet: Frankrike var de politiska 
revolutionernas land och hemlandet for de fiesta av de tidiga, utopiska socialisterna 
-Fourier och Saint-Simon m.fl. Marxismens tre krulor och bestandsdelar brukar ocksa 
sagas vara den tyska filosofin, den klassiska engelska nationalekonomin och den franska 
socialismen.24 Programmet for Kommunistemas forbund var Marx' och Engels' kommu
nistiska manifest, som redan 1848 kom ut pa svenska i oversattning av just Per Gotrek. 
Han sag sig dock tvingad att gora en del andringar i sin oversattning for att undvika atal: 
i "Kommunismens rost", som han kallade skriften, byttes t.ex. originalets motto 
"Proletlirer i alia lander,forenen eder" ut mot devisen "Folkets rost lir Guds rost".25 

Ar 1848 gick en revolutionar vag over Europa, men arbetarklassens forsok att organi-sera 
sig fackligt och politiskt mottes av de harskande med ett brutalt vald, __ som forvandla-de 
Europas huvudstader till slagfalt, dar 10.000-tals arbetare stupade. A ven i Stockholm 
forekom upplopp och kravaller, de s.k. marsorolighetema, varvid sju personer omkom 
och ett trettiotal skadades. Nederlaget fOr denna datigt organiserade revolt larde arbetama 
att organisering och stOrre sjruvstandighet var nodvandig, och 1849 bo:rjade en tidnings
press riktad till arbetare att uppsta - fOrst "Folkets rost" och sedan "Reform", som hade 
mottot: "-Vad ar penriingen? -Allt. -Vad borden bliva? -lntet. -Vad lir arbetet? -Intet. 
-Vad bor det bliva? -Allt. "26 Folkets rost mottes av ett forbittrat motstand fran den 
etablerade tidningsvarlden, och stora pengar satsades pa att ge ut skandaltidningar fOr att 
dra undan marknaden for tidningen. Den var dock popular bland arbetama for sin 
rattframma och oradda stil; i den kunde man lasa sanningar om samhallet och arbetamas 
livsvillkor som de liberala bildriingscirklarna konsekvent forteg. 

De arbetarforeningar som borjade uppsta over hela landet under 1850- och 60-talen 
agnade sig sa gott som uteslutande at fragor av rent ekonomisk natur; de syftade givetvis 
till att forbattra arbetarklassens villkor, men den overliggande ideologin var snarast 
23 Gustavsson m.fl, s. 49 
24 se t.ex. Lenin: Valda verk bd I, s. 37-41 
25 GusTavsson m.fl, s. 47 
26ibid. 
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konservativ. De styrdes av hantverkar~, som sag kapitalismen s?m en f!e:J?-de utifran sin 
relativt privilegierade stiillning so~ fna yrkes~t?vare, eftersom mdustnahsm:n och den 
maskinella produktionen ledde till att okva~tftcerad ar~et~kraft kunde ta ?ver deras 
arbeten. Dessa arbetarforeningar forde med stg att orgamsatwnstanken fick s~tt genom
brett i arbetarleden, men deras i grunden reaktioniira medelklasskarakUir ruorde dem 
obrukli oa som kampmedel for arbetarklassens massa, som nu stod infor uppgiften att 
skapa v~rkliga arbetarorganisationer pa socialistisk grund. 

Den utopiska socialismen, som vaxt sig stark pa kontinenten, fick aldrig nagot storre 
inflytande i Sverige, utan nar de socialistiska ideerna- fOrhrulandevis sent - fick f.otfa.ste 
har, var det i den vetenskapliga form som de hade utvecklats av Karl Marx och Fnednch 
Engels. Och nar de pa allvar introducerades i landet och, med Marx' egna ord, genom att 
gripa massoma blev till en materiell kraft, uppenbarade .de sig i st?rt s~tt i ~n ~ans g~stal!: 
skraddarmastaren och folktalaren August Palm, som mledde sm agttatlOn 1 Svenge ar 
1881. 

4.4. SAP:s bildande 

August Palms brandtal fick ett enormt gensvar, och overallt dar han drog fram, holl sina 
moten och sat de sin tidning "Folkviljan", var han en lika uppskattad rabulist och 
sanningssagare bland arbetarna som han var en fruktad samhallsomstortare bland borgare, 
praster och andra bevarare av den bestaende ordningen. Nar han kom till Stockholm 
1885, fann han att socialismen hade blivit nagot av en moderorelse bland den radikala 
intelligentian, och Strindberg skrev t.ex. "Jag ar socialist som alla bildade manniskor nu 
for tiden. "27 

I Stockholm fanns det redan en socialdemokratisk klubb, som till stor del bestod av ''fint 
och respektabelt folk inklusive en hel del icke-medlemmar, tillhorande de s.k. bildacie · 
klasserna"28, som Palm sjalv skrev. Dessa var nu inte sa varst intresserade av utatriktad 
agitation, utan ville mest sitta och diskutera i den egna kretsen. 

Folkviljan hade nu mast laggas ner, och Palm ville darfor starta en ny socialistisk 
tidning, men hanvisades till tidskriften "Tiden'', som da framtradde som de liberala 
fackforeningamas organ. Men Palm hade ju velat ha en socialistisk tidning, for nu fick det 
vara slut med "cafesocialismen och overlatandet av den utatriktade politiken at de 
liberala".29 Redaktoren for Tiden, en viss Hjalmar Branting, avkravdes en offentlig 
dekla!ation av tidningens standpunkt: borgerlig eller proletiir socialism? Branting ville 
dock mte ge nagot svar, utan havdade att tidningen skulle verka for en sammanslutning av 
alia demokratiska, reformvanliga riktningar. 

I 

Sundsvallsstrejken 1879 och 1880-talets kristillstand hade tvingat fram en radikaliseritig 
bland arbetama, och nu framtradde en vansteropposition mot liberalema, vilket ledde till 
en splittring i den socialdemokratiska klubben. I denna konflikt stallde sig Palm 
obetingat pa vanstems sida, medan Branting ville media mellan liberaler och socialister 
och manade till kompromisser och sammanha.Ilning. 

Ar 1886 vann vanstems programforslag, som i stort sett var identiskt med det tyska 
Gothaprogrammet. Trots att detta program brast i teoretisk stringens och hade kritiserats 
pa flera vasentliga punkter av Karl Marx3o, var det likafullt ett vansterinriktat program, 
och det liberala programmet lades till handlingama. Fortfarande levde dockliberalismen 
kvar i manga fackforeningar, och nagon riktig uppgorelse med denna riktning gjordes 

27 Kristensson m.fl, s. 61 
28 a.a, s. 62 
29 ibid. 

30 se .\1arx-Engels i programfragor, s. 65-86 
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aldrig inom socialdemokratin bl.a. genom Brantings forsorg. Forhallandet tilllibera
lismen skulle ocksa visa sig bli en stiindig kalla till motsattningar och stridigheter i 
arbetarrorelsen for att slutligen leda till en definitiv splittring, som vi skall se senare i 
denna framstallning. 

Socialism kontra liberalism var naturligtvis en klassfraga, da de liberalt inriktade 
tillhorde arbetarklassens ovre skikt med materiella villkor liknande smabourgeoisins, 
medan socialismen hade sitt stOd bland de mindre gynnade arbetama. 

Det blev arbetaristokratin som tog ledningen inom socialdemokratin, och dessa ledare 
hade ju i och med sin relativt privilegierade stallning under kapitalismen inget intresse av 
systemets upphavande. Darfor blev SAP redan fran borjan ett reformistiskt snarare an 
revolutionart parti. 

Motsattningarna mellan olika skikt inom arbetarklassen, dar de hogre skikten latt 
hemfaller till politisk opportunism och ekonomisk liberalism, har enligt Lenin sin grund i 

saregenheter i kapitalismens utvecklingsepok, dar ett privilegierat arbetarskikts 
relativt fredliga och kultiverade tillvaro ledde till att delta forborgerligades, att det 
erholl vissa smulor av det egna nationella kapitalets profit och salunda isolerades 
fran den utsugna och utarmade massans nod, fran dess lidanden och revolutioniira 
stromningar.31 

Den socialdemokratiska ledningen kan sagas ha varit ett uttryck fOr denna process. 

August Palm och hans stridskamrater, bl.a. Axel Danielsson, Atterdag Wermelin och Erik 
Nordman, manovrerades ut fran ledningen, och nar Socialdemokratiska Arbetarepartiet 
holl sin konstituerande kongress 1889, kunde den inte samla sig till ett fullstiindigt 
program, utan antog- enligt Axel Danielsson- endast "ett niitt reformprogram med 
den allmanna rostratten i spetsen, men inga socialismens principer ".32 

Att SAP redan fran borjan satte sin lit till den fredliga vagen till socialismen framgar av 
den resolution i valdsfragan som 1889 ars kongress antog. Dar slog man fast att 

Sveriges socialdemokratiska parti i sin verksamhet for att organisera den svenska 
arbetareklassen till erovrandet av den politiska makten endast vill begagna sig av 
sadana metoder, som motsvaras av folkets naturliga rattsmedvetande.33 

Den ledande kadem in om SAP hade i allmanhet druiga teoretiska kunskaper och endast en 
ytlig bekantskap med marxismens klassiker, vilket bl.a. berodde pa att dessa inte borjade 
finnas tillgangliga pa svenska forran en bit in pa 1920-talet. Sven Linderot, SKP:s 
partiledare 1929:....1951, skrev vid nagot tillfalle fOljande: "En del intellektuella hade val 
last en del av Marx och Engels som de inte alls eller bara delvis jOrstatt, och som de i 
varje fall forvanskade. "3-+ 

I avsaknaden av en helgjuten marxistisk askadning gjorde ett par andra riktningar sig 
breda inorn partiet: trade-unionisrnen - sorn havdar att fackfereningarna och den ekono
miska kampen ar det aliena saliggorande och fomekar partipolitikens betydelse - och 
statssocialismen, som ser staten sorn ett neutralt organ, varigenom man med gradvisa 
reformer kan na frarri till socialismen. Bada dessa tankar ar naturligtvis fullstiindigt 
frarnrnande for marxismen, somju nar det galler den ekonomiska kampen havdar att den 
ytterst syftar till att harda arbetama infer det avgorande slaget mot arbetskopama. Karl 
Marx menade att arbetarklassen pa sina fanor skulle skriva "inte 'en skiilig ZOn for en 
31 Lenin: Andra lnternationalens sammanbrott, s. 2 
32 Kristensson m.fl, s 72 
33 Gunnarsson: Socialdemokratiskt idearv, s. 83 
34 Kristensson m.fl, s. 73 
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skalig arbetsinsats ', utan 'lOnesystemets avskaffande' ". 

I fraga om statens roll forde Marx och Engels eJ?: stiindig k~p :n;tot statssoc~~lis~ens 
framste teoretiker Ferdinand Lassalle, och framholl att staten 1 valJe klassamhalle ar ett 
organ for den ha~skande klassen och bar ~.?m syf~_e att uppratthalla~de det radande 
politiska och ekonomiska systemet och dess agand~forhallanden. M~d tide~ blev Eduard 
Bernstein en av socialdemokratins framsta forebtlder, och med sm beromda sentens 
"rorelsen ar allt, malet intet" blev han det teoretiska uttrycket for den forsiktiga refor
mism som de ledande kretsama inom SAP gjorde till sin. 

Som en reaktion mot denna reformistiska hallning framtradde en ultravansterfalang, ledd 
av Hinke Bergegren, som bl.a. havdade att all parlam~ntarisk kam-p var menin~slos och 
rentav skadlio. Anarkismen nadde under en tid en mte oansenhg uppslutmng, men 
tillbakavisad:s pa partikongressen 1891. Den levde dock ~var ~nom ~ocialdemok:r~tin 
- framforallt i ungdomsforbundet och blev ett av de nav, kring vilka rnanga av det tidiga 
I9(X)..talets motsattningar skulle komrna att kretsa. 

Vid slutet av 1890-talet fanns det i princip tre huvudinriktningar inom SAP: en borgerligt 
liberal, som var partiledningens linje, en proletiirt socialistisk, som attraherade de lagr~ 
skikten av arbetare, samt en smaborgerligt anarkistisk, huvudsakligen fOretradd av 
ungdomar och intellektuella. 

4.5. Hinke Bergegrens "anarkism" 
I 

Henrik "Hinke" Bergegren (1861-1936) var under en foljd av ar en av de mer betydande 
idedebatWrema inom socialdemokratin och en av dess mest originella andar. Ha~s 
ursprung var den ovre medelklassen, men redan som ung kom han att paverkas av det ny1a 
samhallsklimat som vaxte fram aren runt 1880, da den forsta egentliga krisen for den 
unga svenska kapitalismen ledde fram till strejker och oroligheter pa arbetsmarknade~, 
varav den sWrsta och mest kanda ar Sundsvallsstrejken 1879, och en radikalisering aw 
kulturlivet. Inom Hinkes egen klass av kopman och fabrikorer diskuterades huruvida det 
vore ratt att satta in militar mot de strejkande arbetama. 

Det var dock teatem, och framst Ibsens samhallskritiska pjaser Brand och Samfundets 
stOtter, som fick den unge borgarsonen Hinke att vakna till politiskt medvetande. Ar 1879 
utkom ocksa Strindbergs Roda Rummet, som da var den giftigaste satir och kritik over 
det borgerliga samhallet som hade publicerats i Sverige. 

Overallt blev unga intellektuella varse missforhallandena, och en radikal vag svepte over 
det svenska kulturlivet. Hinke Bergegren var en av dessa som laste Darwin, Strindberg, 
Ibsen, J.S. Mill, Lassalle m.fl. nagon gang ocksa Marx- och sag en helt ny tankevarld 
oppna sig infer sina ogon. 

Sasom sprungen ur en miljo fjarran fran arbetarklassens villkor kom Hinke att intresseta 
sig mest fOr att spranga ramama for den trangbrostade borgerliga moralen och sedlig
heten, och hans offentliga propaganda fOr preventivmedel gjorde honom till var mans 
niding bland de hogre skikten i samhallet; arbetarfragan var dock inte omedelbart aktuell 
for honom. Men vid den bar tiden - mitten av 1880-talet - var det naturligt for en ung 
radikal som Hinke att .soka sig till den socialdemokratiska klubben i Stockholm, dar han 
trliffade bl.a. August Palm och Atterdag Wermelin, som ibland bar kallats Sveriges forste 
marxist. Hinke blev sakert ideologiskt paverkad av Wermelin, men for honom var det nog 
sa att socialdemokratin endast var en logisk fortsattning av den 80-talsradikalism som 
flera av hans vanner mot slutet av artiondet borjat fjarma sig ifmn for att i stiillet agna sig 
at romantiska svarrnerier och inatvand ockultism i det sena 1800-talets fin de siecle-stam
ningar. Detta var ju den tid da kapitalismen overgick i sitt imperialistiska stadium, och det 
ar ett vanligt fenomen att kulturen blir allt mer varldsfranvand i orostider praglade av 
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"paradigmskifte"/Liknande tendenser bar ju for ovrigt kunnat konstateras i det sena 
1900-talets uppsv1ng for allehanda mer eller mindre bisarra fralsningsUiror, som bar fatt 
luft under vingarna av osakerheten infor framtiden i en situation da ledande opinions
bildare bar lyckats inbilla manga manniskor att vi bar Iamnatindustrisamhallet bakom oss 
och gatt in i nagot diffust nytt, kaUat "informationsamhallef>-:·~ 
Hiiike Bergegren blev alltsa socialdemokrat, atminstone tinOrganisationstillhorigheten. 
Och det ar ocksa ett faktum att han blev mer och mer intresserad av arbetarsaken, men dar 
hamnade han i ett slags mellanposition mellan August Palm och Anton Nystrom: han 
kritiserade Nystrom i det att han sjalv foretradde en marxistisk historiesyn, men 
forebradde samtidigt Palm dennes angrepp i tidningen Social-Demokraten pa Anton 
Nystrom och liberalerna. Hinkes viktigaste mal var nu allman rostratt, och dar ansag han 
att liberalerna var en viktig bundsforvant. 

I 

En I opposition mot Palms i deras tycke burdusa joumalistik samlades kring Fredrik 
Sterky, och den startade en ny tidning- Nya Samhallet. Detta ledde till att den social
demokratiska fOreningen uteslot bl.a. Hinke Bergegren, Fredrik Sterky och Atterdag 
Wermelin, som i stallet bildade "Socialdemokratiska samfundet". En hatsk ordstrid 
utkampades mellan de tva grupperna, och Nya Samhallet kallades "jorradarnas kapita
list}Oretag" av Social-Demokraten.35 Denna strid tycks emellertid till storsta delen ha varit 
en fniga om personliga motsattningar. Atterdag Wermelin atergick snart till Palm-lagret, 
och Nya Samhallet blev en kortvarig historia. Social-Demokraten skulle nu bli 
dagstidning nagot som dock aldrig forverkligades - och Branting ersatte Palm som 
chefredaktor. Detta var en seger for den mer moderata riktningen inom socialdemokratin, 
aven om motsattningen mellan reformistisk och revolutionar politik inte var direkt aktuell 
1886. Nar SAP sedan bildades 1889, hade de tva fraktionema tillfalligt forsonats, och 
Hinke Bergegren var medlem av partiet fran starten. Men han skulle inte halla sig in om 
huvudfaran speciellt Hinge: redan pa partikongressen 1891 boll han ett foredrag, dar han 
gick till angrepp mot "den parlamentariska skokan" och reformismen. Han hade nu belt 
bytt sida, fran forsvar av samarbetet med liberalema for den allmanna rostratten till ett 
lidelsefullt fordomande av parlamentarismens institutioner. I sitt angrepp pa partiets alltfor 
moderata hrulning fick han ocksa atskilligt stod, men det var av ytterst skiftande natur, 
och hans anhangare pladerade sa gott som aldrig for Hinke med anarkistiska argument; 
enligt Hinkes biograf Hans Lagerberg star forklaringen till Hinkes framgangar i stallet att 
finna i det att 

han kunde sla mynt av det klasshat som glOdde hos manga arbetare. Partiet hade 
1

haft fa framgangar sedan partibildningen och arbetslOsheten var hog. Dtirfor var 
!nanga beredda att lyssna, ntir Hinke pastod att partiet var pa vag att jorlora sitt 
revolutionara kynne.36 

I 

Kongressen 1891 blev en kamp mellan partiledningen, med Fredrik Sterky, Axel 
Danielsson och Hjalmar Branting som framsta namn, och en allman vansteropposition 
totalt dominerad av Hinke Bergegren. Det bela slutade med att kongressen tog avstand 
fran anarkismen och valdsmetodema: i fragan om rostrattskamp eller valdstaktik- som 
partiledningen framstallde alternativet- vann partiledningen med rostsiffroma 39-10. 
Axel Danielsson var partiledningens huvudtalare i "anarkistfragan" och sade i sitt 
anforande att: 

pa det socialdemokratiska arbetarpartiet tir ett revolutionart parti, som efterstravar 
en grundlig omvtilvning av det bestaende borgerliga samhtillet, maste det ta i 
beaktande mojligheten av att det organiserade valdet kan bli det lidande proletariatets 
slutliga jorlossare. Men sa lange icke den allmtinna rostrattens fredliga medel ar 
provat, uttalar kongressen pa det besttimdaste sitt ogillande av all slags dynamitagta
tion och sttimplar som forrtidare mot vara principer sadana som upphetsar mass or-

35 Lagerberg, s.56 
36 a.a, s. 89 
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na till valdshandlingar mot enskilda.37 

I ett uttalande fran partiledningen heter det om anarkismen att 

Den ar ingenting annat an en ensidig utveckling av den borgerliga individualismens 
grundtankar, om den ocksa i sin kritik av den nuvarande samhallsordningen utgar 
fran socialistiska synpunkter. FramfOrallt arden ofOrenlig med socialismens ford
ran, att produktionsmedlen skola overga i hela samhallets hand och samhallet 
reglera produktionen, och den ZOper uti en olOslig motsagelse, darest icke produktio
nen skulle fOras tillbaka till det Zilla hantverkets dvargmClttstock. Pa grund av denna 
principiella skillnad mellan socialdemokrati och anarkism beslutar kongressen att det 
socialdemokratiska arbetarepartiet bar bestamt tag a avstand fran de anarkistiska 
partibildningarna och vid liimpliga tillfallen sakligt bemata de anarkiserande 
teorierna.38 

Huruvida Hinke var anarkist har debatterats av historiker - sjalv fOmekade han 
bestamt att han skulle ha varit det, men samtidigt anvande han sig hela tiden av argument 
hamtade fn1n den klassiska anarkismen, och SAP:s kongress har av partiets historieskri
vare genomgaende setts som en uppgorelse med anarkismen inom socialdemokratin. 
Enligt ett referat i tidningen Social-Demokraten yttrade Hinke pa kongressen bl.a. 
foljande: 

Har talas vitt och brett om sCldana struntsaker sam allman rostratt. Det duger inte 
langre, det behovs andra medel sam forberedelser for en internationell allman 
rostratt. Varfor skall vi vara sa radda for revolution och vald niir vi anda maste 
tillgripa valdet sam medel att genomdriva vara fordringar. Illt ass reflektera over 
och overlagga om vad slags vald vi maste tillgripa samt lara arbetarna tillverka och 
utnyttja bade dynamit och dolk.39 

Han skall ocksa ha fallt de ord som har blivit hans mest beryktade: 

For min del anser jag smamord vara alldeles utmarkta, och sadana attentat satta 
skrack ide harskande i samhallet.4D 

Samtidigt ar ju anarkismens vasen tamligen svanangat; G. Woodcock gjorde anda ett 
fOrsok i sin bok "Anarkismen" fran 1964 och skrev: 

Historiskt sett intresserar sig anarkismen huvudsakligen for manniskan i hennes 
forhallande till samhallet. Dess yttersta mal ar alltid samhallsforandring, dess 
aktuella installning alltid fordomande av samhallet, om den an rna harrora fran en 
individualistisk syn pa manniskonaturen, dess metod alltid uppror mot samhallet, 
med eller utan vald.41 

Just anarkismens individualism ar det som tydligast skiljer den fran marxismen och gor att 
den all tid har statt i motsattning till bade socialdemokrater och kommunister; Stalin skrev 
t.ex. i sin artikelsamling "Anarkism eller socialism?" fOljande: 

Saken ar den, att marxismen och anarkismen bygger pa helt olika principer, ehuru 
de bada upptrader pa kampens arena under socialismens baner. Hornstenen i 
anarkismen ar personligheten, vars befrielse enligt dess uppfattning ar huvudvillkoret 
(or massans, kollektivets befrielse. Enligt anarkismens uppfattning ar massans 

37 Gunnarsson: Sociademokratiskt idearv s. 89 
38 Gunnarsson: Arberarrorelsens genombrousar i dokument, s. 97 

39 Lagerberg, s. 92 

-10 ibid. 
41 a.a, s. 76 
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befrielse omojlig, sa lange personligheten inte ar befriad, och darfor lyder dess 
paroll: "Alit for personligheten". Hornstenen i marxismen ar diiremot massan, vars 
befrielse enligt dess uppfattning ar huvudvillkoret for personlighetens befrielse. Det 
vill saga att enligt marxismens uppfattning ar personlighetens befrielse omojlig, sa 
lange massan inte ar befriad, och darfor lyder dess paroll: "Allt for mass an". -1-2 

Den andra stora ideologiska skillnaden mellan anarkismen och olika typer av marxism ar 
fragan om staten: skall den avskaffas direkt som anarkistema anser- eller dor den bort 
av sig sjalv- som marxistema hailer fore? Lenin anfor i "Staten och revolutionen" ett citat 
av Engels, som behandlar just denna fraga: 

Alla socialister ar ense om att staten och med den aven den politiska auktoriteten 
kommer att forsvinna som en foljd av den kommande sociala revolutionen, d.v.s. att 
de offentliga funktionerna kommer att for lora sin politiska karaktar ochforvandlas till 
enkla forvaltningsfunktioner, som vakar over de sociala intressena. Men de 
antiauktoritara (anarkistema, H. G.) kriiver, att den politiska staten skall avskaffas pa 
en gang, innan de sociala forhallandena som frambragt den annu avskaffats. 
De kraver, att den sociala revolutionens forsta atgard skall vara auktoritetens 
upphavande.43 

Rinke Bergegren blev under 1900-talets forsta decennium en forgrundsgestalt bland de 
s.k. ungsocialistema, som ocksa ofta kallades "unghinkama''. De var som mest 
3.000-4.000 i bela landet, men trots sin relativa numerara svaghet gjorde de sig ofta 
bemlirkta; deras moten var i allmlinhet ratt spektakuHira tillstiillningar, och debattema med 
den mer etablerade arbeta:rrorelsen, framst "ungdemokraterna" i SSU, var hatska. 
Borgarna, och manga socialdemokrater, sag ungsocialistema som ligister, busar och 
terrorister, men det ar ocksa ett faktum att manga begavade ungdomar anslOt sig till 
ungsocialismen, bl.a. blivande forfattare som Maj Hirdman, Ivan Oljelund och Ola 
Vinberg. Sa har beskrev Axel Uhlen ungsocialistemas litterara aktiviteter: 

Klubbmedlemmarnas intellektuella intressen fordelade sig pa manga amnesomra
den. Av de i dominerande man litterart intresserade var en expert pa Strindberg, en 
annan pa Froding, en tredje pa Almquist, en fjarde pa Ibsen -for att namna de 
litterara idolerna framfor andra- en femte var val fortrogen med varldslitteraturens 
mest beryktade mastare overhuvudtaget, en sjatte laste klassisk vers pa rak arm snart 
sagt hur mycket och hur lange som helst (Erik Lindorm var, i forbigaende sagt, 
mastaren bland dessa). Ett par medlemmar resonerade heist om och diskuterade de 
klassiska filosoferna, ett par andra hyste intresse foretradesvis for konstens storman, 
fran Praxiteles till Anders Zorn, och en kunde sta till tjanst med vilka historiska data 
man an behagade fraga efter ! .. .!Man skulle alltsa med det forbehc:lll som sjalvklart 
maste forutsattas- paden unika forsamling, som kallades Stockholms Norra Socia
listiska ungdomsklubb, kunna tillampa det klassiska ordstavet "intet manskligt 
var denframmande".44 

Ungsocialismens ideologi var oklar, och oftast var det individen som stod i centrum; mera 
sallan tog propagandan sin utgangspunkt i arbetarklassens forhallanden - vilket ju ar 
typiskt for anarkismens anda av individuellt uppror. Samtidigt kan man inte heller saga att 
ungsocialistema var nagra konsekventa anarkister, utan de paverkades ocksa av forfattare 
som Darwin, Schopenhauer och Kant. 

Gunnar Hirdman, som skulle bli ABF:s store man, var i sin ungdom ungsocialist, och 
hans hustru Maj Hirdman har berattat om hur han och de andra ungsocialistema laste 
mycket och diskuterade litteratur av ytterst olikartad natur. De var livligt engagerade i 

-1-2 J. Stalin i urval, s. 42 
43 Lenin: Valda verk bd II, s. 286 
++ Ulzlen, s. 226 
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bildningsfragan, men de hade en annan syn an ungdemokratema, som forde en kampanj 
mot" smutslitteraturen". Ungsocialistema van de sig framforallt mot alia forsok att efterapa 
borgarkulturen och var mycket kritiska mot en institution som Brunnsviks folkhogskola, 
som de ansag utgora ett forsok att overbrygga klyftan mellan samhallsklassema- i stallet 
borde man fora en hansynslOs kamp mot kapitalistsamhallet. Man kan saga att ungdemo
kratemas syn pa bildningen var participatorisk, medan ungsocialistemas var emancipato
risk.-+5 

Nar det galler Hinke sjalv, borjade han aren fore 1910 trottna pa de oregerliga ungso
cialistema och lamnade rorelsen. Hans ideologiska utveckling darefter ar amne fOr en 
egen avhandling, varfor det inte finns anledning att gain paden i det har sammanhanget; 
med tiden kom han emellanat att beteckna sig sjalv som "kommunistisk anarkist", och 
hans teoretiska forebilder var sa olika storheter som de franska syndikalistema och de 
ryska revolutionarema. 

4.6. Arbetarinstitutet 

Ar 1881 bildades Stockholms arbetarinstitut, som skulle komma attfa efterfoljare pa flera 
hall i landet. I stadgama stod inskrivet att det skulle avhrula sig fran all politisk agitation, 
och det var ingalunda givet att det stod pa socialistisk grund; Anton Nystrom, som skrev 
institutets program, stallde tvartom positivism mot socialism och stadde sig i detta pa 
fransmannen August Comte. Bl.a. sag Nystrom en skillnad mellan positivism och socia
lism i att positivismen foresprakar moraliska medel dar socialismen vill anvanda politiska. 
August Palm ansag for sin del att vanliga arbetare med druig skolutbildning skulle fa svart 
att folja med i institutets undervisning, som boll en hog teoretisk niva, och frarnholl att det 
viktigaste for arbetarklassen trots alit var att fa mat fOr dagen- fOrst darefter skulle 
arbetarna kunna tillgodogora sig hogre studier. Liberalen Nystrom gick da ut och 
anklagade socialismen for att i alltfor hog grad vara en "magfn\ga" och inte en 
"kulturfraga". Striden om "magfragan" kom att paga i flera ar och slutade med att August 
Palm lamnade tidningen Social-Demokraten for att ersattas av Hjalmar Branting, som 
genom sin fOrsonliga hrulning mot liberalema battre kunde sarnarbeta med Anton Nystrom 
och Arbetarinstitutet. 

Denna strid skulle dock komma att ga igen inom arbetarrorelsen under lang tid, och till 
slut skulle ju motsattningama mellan Palms materialism och Brantings, Fredrik Sterkys 
m.fl idealism inte heller fa rum under SAP:s tak. 

For en arbetarrorelse vard namnet var naturligtvis August Palms havdande av det 
materiellas primat den enda rimliga hallningen, men den teoretiska forvirring som 
praglade SAP ledde i stallet till att smaborgerliga varldsforbattrare av Anton Nystroms typ 
kunde gora sig breda. 

I idealistisk anda fanns det bland socialdemokratins ledande teoretiker runt sekelskiftet en 
mycket optimistisk syn pa arbetamas mojlighet att genom studier och bildning flytta fram 
sina samhalleliga maktpositioner, och Francis Bacons sentens "kunskap iir makt" var det 
slagord, under vilket man formulerade sina vallovliga, men kanske emellanat nagot naiva 
ambitioner i bildningsarbetet. Den forsta skriften- en broschyr utgiven 1897- om social
demokratins bildningssyn bar titeln "Mera I jus", och liknelsen med bildningen som ett 
ljussken som stralar ·ner over en lardomstOrstande arbetarklass var vanlig i dessa 
sarnmanhang. I denna broschyr uppmanade bildningskampen K.J. Gabrielsson arbetama 
att genom sjalvstudier erovra den bildning och samhallsanalys som folkskolan formenat 
dem- endast kunskap skulle skanka dem makt och lycka. 

Naturligtvis fomekade inte August Palm bildningens betydelse for arbetarklassen, men 
som materialist sag han att de stolta parollema inte kunde forverkligas utan en 

-+5 Lagerberg, s. 172-191 
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genomgaende forandring av hela samhallsstrukturen; i den verklighet som arbetama, till 
skillnad fran Gabrielsson och andra valmenande bildningsivrare, lev de hade de nog med 
att overleva: dar gjorde langa, slitsamma arbetsdagar, trangboddhet och materiell nod det 
svart att forkovra sig genom sjalvstudier. Som redan Marx konstaterade, kravs det en viss 
materiell standard for att frambringa adla och upphojda manniskor, fOr ekonomisk knapp
bet Ieder bara till bitter kamp om det Iilla som finns. 

Den liberala bildningsrorelsen med Nystroms arbetarinstitut i spetsen sags av August 
Palm, Axel Danielsson och andra materialister narmast som ett hinder for den nodvandiga 
sociala omvalvningen; i en artikel i Social-Derhokraten 1886 havdade Danielsson att 
positivister och liberaler 

vilja tosa den sociala fragan med arbetarinstitut, som skola sprida ett visst slags 
"rogivande" bildning bland proletariatet. De vilja avskaffa fattigdomen medelst 
bildning. De borja i bakanden, des sa samhallsreformatorer, de borja med foljden i 
sttillet formed orsaken.46 

I stallet framholl han att socialdemokratins uppgift var att astadkomma enjamn fordelning 
av nationalformogenheten, varefter 

en jamn fordelning av bildning och vetande med nodvandighet skall aga rum. Den 
(socialdemokratin, H.G.) vill saledes lOsafolkupplysningsfragan genom att tosa den 
ekonomiskafragan, varav denforsta ar avhangig.47 

Rickard Sandler hade, liksom Hjalmar Branting, en mer positiv hallning till den 
liberala bildningsrorelsen, och pa SSU:s kongress 1907 framforde han kritik mot den typ 
av installning som bl.a. August Palm representerade: 

Det har inom socialdemokratiska kretsar som oftast stannat vid en drapande kritik 
av den officiella bildningsverksamheten. Kritiken har varit nodvandig och bertittigad. 
Men den har icke i sa hog grad som onskligt vore kompletterats med positiva insatser 
i folkbildningsarbetet. Jamfora vi den direkta folkbildningsverksamheten fran parti
hall och inom partiet med det intensiva arbete, som pa senare tid satts igang av 
borgerliga, socialt intresserade kretsar, ha vi sannerligen icke mycket att skryta over. 
Det kan t.o.m. ifragastittas om de borgerliga bildningsforetagen alltid matts med 
sadan sympati och slldant intresse fran socialdemokratiska arbetares sida som de 
kunnat fortjana. 48 

4. 7 ABF:s bildande och tidiga historia 

Den unga arbetarrorelsen agnade kulturen och bildningsarbetet ett forhatlandevis litet 
intresse det var andra frontavsnitt i kampen som pockade pa mer omedelbar uppmark
samhet under socialdemokratins forsta ar. Kampen for atta timmars arbetsdag, allman 
rostratt och det socialdemokratiska partiets starkande tog alltfor mycket tid for att nagon 
stOrre moda skulle kunna laggas ned pa bildningsverksamheten. Den svenska arbetar
klassen var aren runt sekelskiftet ocksa relativt oorganiserad och politiskt omedveten, 
vilket gjorde allman. agitation och medlemsvarvning till mer trangande uppgifter. 
Dessutom fanns det en ortodox marxtolkning, enligt vilken kulturen ensidigt sags som en 
produkt av de radande produktionsforhallandena, och det ansags pa sina hall att en 
forandring av dessa automatiskt skulle leda fram till ett kulturellt uppsving. Denna 
insUillning, som sammanfattades i August Palms uttalande "brad forst, bildning sedan" 

46 Danielsson, s. 18 
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aven om Palm sakert inte menade att bildning vore oviktig; han bara satte fragan i ett 
materialistiskt perspektiv - kritiserades av ~era socialdemokratiska intelle~tuella, bl_:a. 
bildningspionjaren Rickard Sandler, som v1d SSU.-k.ongressen 1907 krafti~t frar;nholl 
kulturens betydelse och betonade att arbetarrorelsen 1 ststa hand var en kulturrorelse 1 bela 
mansklighetens tjanst: 

Det ar icke blatt arbetarens mage, som skall.fyllas med en rikligare och biittre foda 
utanframforallt skall hela hans personlighet vaxa sig stark och skon.49 

Aktiva i den tidiga bildningsrorelsen var aven personer som K.J. Gabrielsson, Per Albin 
Hansson som blev SSU:s forste studieledare, och Oscar Olsson. I borjan av seklet var 
det pers~nlighets- respektive medborgarbildningsidealen som existerade si~a ':id sida, 
varvid den tamligen idealistiskt inriktade K.J. Gabrielsson foretradde en bildnmgssyn 
som var starkt praglad av personlighetsbildningens ideal; i den ovan namnda "Mera ljus'' 
kunde man bl.a. lasa att den bildningstorstande arbetaren skulle kunna 1 

vara en sjalsfrande till sadana man som en Goethe, en Schiller, en Geijer eller efn 
Tegner- visserligen en mycket obetydlig friinde men likviil i besittning av nago~ 
gnista fran den ande, vilken besjiilat miinsklighetens ljusa fortrupper - sa finns dtfl 
sakert ingen himmel skonare iin den i vilken man da kiinner sig vara. Det iir er 
upphojelse, vilken ingen miiktar fatta som icke erfarit den.so ' 

Med en sadan syn pa arbetarnas bildningsarbete stod han naturligtvis Iangt ifran det 
polytekniska bildningsidealet, och detta ideal med sitt intresse for naturvetenskap ocp 
teknik var vid den har tiden inte ails foretratt i den kulturpolitiska debatten inom social
demokratin. Det ar inte heller agnat att forvana att bildningsarbetet var sapass svagt 
utvecklat inom SAP, nar ledande debattorer kunde framfora sa verklighetsframmande 
fantasier om den svenska arbetarklassens kulturella utveckling. Visserligen lar Karl Marx' 
favoritforfattare ha varit den politiskt reaktionare Honore de Balzac, men nog borde det 
val ha funnits mer angelagen och efter arbetarnas bildningsniva vid den har tiden 
anpassad litteratur an Schiller och Goethe; inte heller kan val Tegners diktning anses ha 
haft nagot speciellt folkligt eller progressivt over sig, aven om han naturligtvis var 
masterlig rent sprakligt och stilistiskt. 

Rickard Sandler hade da en betydligt sundare installning i fragan, da han sag kulturein 
som ett vapen i den politiska kampen, och hans demokratiuppfattning kan beskrivas soin 
participatorisk: han menade att grunden for samhallsutvecklingen lag i "det dagliga 
smaarbetet". I det dialektiska forhrulande han sag mellan folkbildningen och produktions
strukturen ansag han att bildningsarbetet hade en viktig funktion. I sitt tal pa 1907 ars 
SSU-konwess talade han om hur ett socialistiskt samhalle skulle kunna erbjuda betydligt 
battre betmgelser for bildningsarbetet, bl.a. genom atta timmars arbetsdag, men han 
fortsatte ocksa med att framhrula att detta inte vore nog- den andra sidan av saken var: 1 

att folkbildningen maste betraktas som en forutsiittning for socialdemokratins 
realiserande. Den iir diirfor ett specifikt socialistiskt intresse. Den iir en betingelse for 
socialdemokratin, kanske likviirdig med de ekonomiska betingelserna, och som i alla 
fall icke av dem far stallas i skymundan. Utopisternas samhiille, grundat pa 
uppfostran, var en ekonomisk omojlighet. Ett socialdemokratiskt samhalle, byggt pa 
bara ekonomi, skulle vara en sa att saga ideell omojlighet. Framtidens samhalle kan 
icke grundas pa ett till hogsta tekniska fulliindning utvecklat hushallningssystem. Det 
maste desslikes bygga pa Mgt kultiverade miinniskor.si 

Ar 1912 grundades en organisation kallad RiksfOrbundet fOr arbetarnas bildningsverk
samhet, ett ar senare omdopt till Arbetarnas Bildningsforbund- ABF. Vid det konsti-

49 Sandler, s. 15-16 
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tuerande motet i november 1912 deltog representanter fOr Kooperativa Forbundet, LO, 
socialdemokratiska ungdomsforbundet, SSU, samt representanter for arbetarbiblioteken. 

Vid ABF:s 25-arsjubileum 1937 sade Rickard Sandler bl.a. foljande: 

Det var icke ur niigot stort ideprogram ABF hamtade kraft vid sin start. ABF:s 
grundande innebar helt enkelt en organisations form, given at den smula studiearbete, 
som redan dl1 existerade. Det var icke med proklamerandet av hoga bildningsideer 
ABF kom till varlden, utan med ganska prosaiska, som erfarenheten visat ocksa 
fornuftiga och praktiska, riktlinjer for studiecirklars bildande, forelasningskursers 
anordnande och biblioteks skOtsel. Den yttre impulsen gav riksdagsbeslutet 1912 i 
biblioteksfragan.52 

Detta riksdagsbeslut hade inneburit att de bibliotek, som studiecirklarna byggde upp, 
skulle kunna fa statliga bidrag till bokinkop, under forutsattning att de tillhorde en 
rikstackande organisation. ABF bildades alltsa for att mota kraven fran detta nya statliga 
bidragssystem, och forbundet blev en ganska lOst sammanhallen organisation, dar 
strukturen vaxte fram efter hand. Man ansag att ABF:s uppgift lag i att agitera fOr okade 
biblioteksinsatser och att samordna verksamheten, men det direkta ansvaret for 
bildningsarbetet skulle tas av de i forbundet ingaende organisationema och i sista hand av 
den enskilde individen.53 

ABF inneholl organisationer med vitt skilda ideologiska inriktningar och undvek 
konsekvent att gora nagra explicita ideologiska uttalanden, som skulle kunna forsvara 
samarbetet mellan de olika organisationema. 

4.8 Bildningssynen hos tva ledande roretradare ror ABF 

Rickard Sandler ( 1884-1964) och Gunnar Birdman ( 1888-1963) hade det gemensamt att 
de bada sag en fara i den modema utvecklingen, som kunde leda till att manniskan blev 
rotlos och att de tog avstand fran det polytekniska bildningsidealets inriktning pa arbete 
och yrkesliv. Sandler var dock mer installd pa att kunskap skulle vara ett medel for 
politisk handling, men han var ocksa noga med att papeka den enskildes ansvar for att 
skaffa sig bildning och skrev i sin bok "Mangfald eller enfald" att 

bildning ar icke en anrattning, som man koper fardiglagad. Har galler att envar 
maste laga sin kost sjalv.54 

Gunnar Hirdman blev 1919 ABF:s fOrste fast anstallde instruktOr och var under 20 ar, 
fran 1932 till 1952, ABF:s studierektor. Hans bildningssyn utgick fran den klassiska 
bildningen och lag de nyhumanistiska personlighetsbildningsidealen nara. I hans skrift 
"Arbetarbildning -linjer och mal" kan man t.ex. Hisa foljande om hur studiehemmet 
skulle vara inrett, att dar skulle 

finnas ett s.k. inre rum dar endast klassiska verk prydde bokhyllorna och borden. 
Dar inne skulle man tala om de hoga, viisentliga tingen, intet vardagligt, intet smatt. 
Man skulle dvaljas bland vJr kulturs "eviga foljeslagare ".55 

Han skiljer mycket noga mellan bildning och yrkesutbildning, och hans bildningssyn har 
ofta, bl.a. av Gustavsson m.fl. i "Mera ljus", setts som elitistisk och hierarkisk en asikt 
som far stod av t.ex. fOljande citat ur "Kulturell demokrati": 

52 Ginner, s. 32 
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Understundom maste man erkanna att kulturens varden bero mera pa fatalets geni 
. an pa jlertalets arbete och flit. Delaktighet i kulturlivet leder till att de ma~ga ~ste 

lara sig respektera de fa andligen hogtstaende, massan maste respektera elzten.::J6 

Medan Rickard Sandler hade ett emancipatoriskt drag i sin bildningssyn, avvisade 
Hirdman alla tankar pa en bildning for arbetarklassens frigorelse som klass: det var den 
enskilde som skulle vaxa, och allmiinbildningen stod over klasserna och klasskampen. I 
skriftserien '' ABF- vad det ar- vad det vill" fran 1931 framhruls att 

I 

Vart bildningsarbete skall varken vara kapitalistiskt eller socialistiskt / .. J (Bildningen) 
tir mtinsklig sa sant den ju forst och sist ingenting annat asyftar an till mer och mer 
trtinga undan djuret och bar bar en-och fa fram miinniskoidealet.57 

Den stora skillnaden mot en debattor som Ture Nerman framstar ju har med all onskvard 
tydlighet, och overhuvudtaget var klasskampsbildningen och polytekniska_ ideal i 
bildningsfragan inte alls representerade i debatten under ABF:s forsta ar. Skillnaden 
mellan de tva forgrundsgestalterna Sandler och Hirdman lag i stort sett i att den forre trots 
alit sag bildningsarbetet som ett vapen i det politiska arbetet, medan den senare ansag att 
den egentliga bildningen stod over den politiska vardagens futiliteter. 

5. Arbetarrorelsens splittring 

Den forsta stora motsattningen inom socialdemokratin stod mellan den traditionella (del vis 
marxistiska) linjen och den anarkistiska och direkt antiparlamentariska. Har var brytnin
gen i princip klar redan fran 1891. Ar 1903 bildades Sveriges Socialdemokratiska 
UngdomsfOrbund och blev s.k. ungsocialister. Ungdomsforbundet var genomgaende mer 
radikalt an moderpartiet, och inom ungsocialismen fordes i borjan av 1900-talet en de batt 
om valdet som politisk metod. En bra skildring av stamningarna bland ungsocialisterna 
vid denna tid aterfinns for ovrigt i Per-Anders Fogelstroms "Cafe Utposten", dar cafe
diskussionerna overgar i ett attentat mot en forlaggning for strejkbrytare. Attentatet 
misslyckas, eller rattare sagt: sprangladdningen blir fOr kraftig, och en av de inblandade 
dodas, medan konsekvenserna for de ovriga blir fangelse och uteslutning ur fOrbundet. 

Medlemmarna i ungdomsfOrbundet kom rned tiden att kallas "ungdemokrater", medan 
ungsocialisterna larnnade forbundet for att fOra en vegeterande, om an emellanat spekta
kular, tillvaro pa egen hand. 

1908 uteslOts ungsocialisternas portalfigur Hinke Bergegren ur socialdernokratin, och 
s_am~a ar startade SSU sitt organ Stormklockan rned Zata Hoglund som redaktOr. Denna 
hdnmg kom snart att ge ungdomsforbundet en klart markerad socialistisk profil, som 
ocksa innebar en orientering bort fran anarkismen. 

Aven utanfor ungdomsforbundet fanns det krafter som ville vrida socialdemokratin 
vansterut, och 1912 bildades en socialdemokratisk vansterforening, i vilkens interinis
styrelse ingick personer som Rickard Sandler, Carl Lindhagen, Fredrik Strom och Ivan 
Wennerstrom. Partistyrelsen uttalade sig dock raskt mot bildandet av "speciella tendens
fOreningar", och pa urigdomsfOrbundets kongress 1912 sade Per Albin Hansson att 

Partikritiken kan ej helt undvikas, men kan viisentligt beskaras och laggas sa, t;Itt 

den icke vallar sondring och kiv. Sker icke detta, hotas icke blott forbundet att 
sprangas fran partiet, utan ungdomsrorelsen sjiilv sprtinges sonder.58 
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Sarnma inlagg om den lojala oppositionen aterkom i Per Albins talpa partikongressen 
19117. 

En av de tidigaste skiljelinjerna mellan partiets hoger och vanster var fragan om 
avrustningen, och ett klassiskt uttryck for vansteroppositionens syn var den beromda 
pamfletten "Det befasta fattighuset" med underrubriken "Antimilitaristisk och socialistisk 
handbok", som skrevs av Zata Hoglund, Hannes Skold och Fredrik Strom. 

Motsattningarna in om SAP, som kretsade kring forhMlandet tillliberalismen, kampen mot 
militarismen och kriget samt demokratin inom partiet, hade runt 1908-09 borjat anta 
ant~gonistiska former, men den solidaritet som den socialdemokratiska vansterflygeln 
trots alit kande med partiet och den sammanhallna internationella arbetarrorelsen avholl 
dem fran att vidta atgarder som skulle kunna leda till en splittring. 

I 

Krigsutbrottet 1914 krossade dock vanstems illusioner och kastade hogerflygeln i 
armarna pa den svenska bourgeoisin. 

Fore Forsta varldskriget var varldens arbetarpartier organiserade i Andra international en, 
och dess partier hade med stolta proklamationer svurit att arbetarklassen aldrig mer skulle 
splittras av de nationella borgarklassemas intressen, men da varldskriget blev verk
lighet, betydde utfastelserna ingenting, utan Andra international ens partier- med nagra fa 
undantag, daribland ryska RSDAP foll till fOga for de respektive nationella intressena i 
kriget; bl.a. rostade de tyska socialdemokraterna i parlamentet for krigskrediter till den 
tyska militarrnakten, och SAP:s ordfOrande Hjalmar Branting deklarerade i det s.k. Kisa
telegramrnet att ett enigt folk stod bakom den svenska hogerregeringen. 

I en reaktion mot den socialdemokratiska Andra international ens faktiska samrnanbrott i 
och med sUillningstagandet till kriget sammankallades i Zimmerwald i Schweiz i 
september 1915 en konferens med representanter for olika landers radikala socialistiska 
rikthingar. Har bildades den internationella socialistiska kongressen - en forelOpare till 
Lenins tredje international som var principiell motstandare till "fosterlandsforsvaret" pa 
borgarklassens villkor. Svenska representanter i Zimmerwald var Zata Hoglund och Ture 
Nerman. 

Det svek mot arbetarrorelsens principer om internationalism och antimilitarism, som 
hogern in om den svenska socialdemokratin drev igenom, ledde fram till arbetarrorelsens 
definitiva splittring, och inforden lO:e partikongressen 1917 var situationen totalt polari
serad; hogern ville astadkomma en uppgorelse med vanstern och stallde ultimatum till 
ungdomsforbundet, som var centrum for de mer radikala stromningarna, om garanterad 
lojalitet och underkastelse. Detta var dock oacceptabelt for vansteroppositionen, som 
svarade att 

Ungdomsjorbundet jorklarar sig a sin sida redo att vid alla tilljallen framja partiets 
verksamhet i full overensstammelse med partiets program och socialismens princi
per.59 

Denna forsakran rackte inte for partiledningen i sjalva verket var det val den snarare an 
ungdomsforbundet som hade handlat i strid med partiets program- utan de kravde att 

Den jorsta harejter sammantradande kongressen for Socialdemokratiska Ung
domsforbundet 1) ·aterkallar 1914 ars ungdomskongress' ogrundade beskyllningar 
mot den socialdemokratiska riksdagsgruppen att i vasentlig man ha frangatt partiets 
program; 2) aterkallar beslutet fran 1914 om sarpolitik vid kommande riksdags
mannaval, samt 3) godkanner i ojorandrat skick den s.k. enighetsresolutionen och 
diirigenom jorklarar, att ungdomsjorbundet "ar redo att vid alia tilljallen jramja 
verksamheten i full overensstammelse med av partiet och dess underavdelningar 

59 Protokoll fran SAP:s JO:e kongress 
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fattade beslut".60 

Nar dessa villkor inte accepterades av ungdomsfOrbun~et, var sp~ittringen ett faktum, och 
ett nytt parti, Sveriges Socialdemokratiska Vansterpartt (SSV), btldades. 

6. Sveriges Socialdemokratiska Vansterpartis I 
Sverges Kommunistiska Partis ideologiska utveck
ling 1917-1929 

6.1. Splittringen 1921 

1917 hade varldens forsta socialistiska stat sett dagens ljus i och med Oktoberrevolutiq
nen, och efter detta blev de ryska bolsjevikerna den ledande kraften i den kommunistis~a 
varldsrorelsen; sovjetstatens erfarenheter skulle med Stalins ord fOrse arbetarrorelsen med 
den marxistiska teorin · 

under imperialismens och den proletara revolutionens epok ! .. ./ teorin och taktiken 
for den proletara revolutionen i allmanhet, teorin och praktiken for proletariatets 
diktatur i synnerhet.61 I 

Pa denna grundval byggdes ocksa en ny international, K:omintern, upp, och om den~a 
internationals uppgifter och plats i historien skrev Lenin: 

I 

F orsta internationalen lade grunden till den prole tara, internationella kampen for 
socialismen. Andra internationalen var en epok da jordmanen forbereddes for 
rorelsens vidstrackta massutbredning i en rad lander .. Tredje internationalen mottog 
frukterna av Andra internationalens arbete, rensade bort dess opportunistiska sociql
chauvinistiska, borgerliga och smaborgerliga avskrade och borjade forverkliga 
proletariatets diktatur.62 1 

I 

Fore 1917 hade den svenska vanstern inte publicerat nagonting av Lenin, men efter ryska 
revolutionen kom hans teorier i blickfanget; nar SSV i slutet av ar 1918 startade en 
teoretisk tidskrift, Zimmerwald, inleddes det forsta numret med en artikel om Lenin, och i 
en artikel av den ledande finske kommunisten Otto Wille Kuusinen gavs uttryck for en 
leninistisk statsuppfattning. Den vanstersocialistiska uppfattningen gick ut pa att man 
genom massaktioner och parlamentarisk kamp skulle kunna overta staten och darmed fora 
en politik i socialistisk riktning, men de finska kommunisternas erfarenheter, som 
innefattade ett revolutionart inbordeskrig, tycktes bekrafta den statsuppfattning som Lenin 
utlade bl.a. i ett av sina mest centrala verk, "Staten och reyolutionen"- att den borgerliga 
staten inte kan overtas av arbetarklassen, utan maste krossas for att lamna plats for den 
proletara staten. Tidskriften Zimmerwald kom att domineras av vansterflygeln inom SSV 
och innebar en fortlopande introduktion av leninismens ideer i Sverige. 

Den politiska och ideologiska utvecklingen i Europa forstarkte motsattningarna mellan1de 
olika grupperingarna inom SSV, och tre huvudriktningar utkristalliserades: 1) en 
kommunistisk riktning, som hade den ryska revolutionen som fOrebild och ville driva 
SSV:s ideologiska utveckling i leninistisk riktning. Ledande namn var bar bl.a. Karl 

60 ibid. 
6! Stalin: Leninismens problem, s. 10 
62 Lenin: Valda verk, bd II, s. 302 
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Kilborn; 2) en vanstersocialistisk riktning, centern (av vanstern kallade "centrister"), med 
Ivan Wennerstrom som framsta narnn. Centern stod paden ideologiska grund som hade 
lagts av SSV 1917; 3) en s.k. humanistisk riktning kring Carl Lindhagen. Man stod till en 
borjan nara vanstersocialisterna, men drev sedermera en markerat anti-leninistisk linje, 
samtidigt som man framholl humanismen som sjalvstandig ideologi. 1919 presenterade 
Lindhagen en ideologisk plattform, "Humanistiska Manifestet", som var menat som ett 
alternativ till Marx' och Engels' mer kanda manifest.63 

SKP:s ordforande under aren 1929-51, Sven Linderot, skrev 1942 i en artikel att det var 

inte bara den svenska arbetarklassens revolutioniira kiirna som deltog i dess 
'(SSV:s, H.G.) bildande. Atskilliga miinniskor som knappast hade hemortsriitt inom 
den socialistiska rorelsen, oklara humanister i likhet med exempelvis Lindhagen 
strommade samman av olika skiil och bildade det nya partiet.64 

Eftersom Socialdemokratiska Vansterpartiet till stor del hade bildats som en reaktion pa 
SAP:s utveckling i SSV:s "Demokratiska grundlagar'' kunde man 1917lasa om SAP att 
"byrakratin och oligarkin inforlivas ! .. .! som viljebestiimmande moment i folkrorel
seni"65 och just byrakrati och oligarki var centrala begrepp i forstaelsen av SAP, 
praglades SSV redan fran botjan av en langt driven demokratisering; 1917 fastslog man 
t.ex. i stadgarna att "en majoritet har foljaktligen inte riitt att patvinga medlemmar sina 
meningar".66 Denna ultrademokratiska inriktning hade sin grund i en saregenhet for SSV 
gentemot de andra europeiska kommunistpartierna,just det att partiet hade bildats som en 
reaktion mot socialdemokratins pastadda urartning, me.~an ovriga partier hade uppstatt 
sorti en direkt fOljd av den ryska Oktoberrevolutionen. An idag kan manju bora ledande 
vansterpartister namna att de tillhor vasteuropas aldsta kommunistparti, fOr att i nasta 
an~etag forneka att de sjalva nagonsin varit kommunister. 

SSV hade bildats rued foresatsen att samla alla radikala socialistiska, mot socialdemo
kratin fientliga krafter, men redan 1919 blossade det upp motsattningar inom partiet kring 
forhallandet till sovjetstaten och partidisciplinen. Nio av partiets tio riksdagsman ville 
endast uttala ett allmant stOd for den ryska revolutionen, men undvek att vardera dess 
erfarenheter. Denna linje kunde dock inte langre accepteras av den revolutionart 
marxistiska falangen, och pa 1919 ars partikongress, den tredje i ordningen, behandlade 
enllgt Karl Kilboms sammanfattning i forsta hand fyra problem:" 1) borgerlig eller 
arbetardiktatur; 2) parlamentarism eller massaktion; 3) det revolutioniira valdet och hur 
langt detta skall ga, samt 4) Bern eller Moskva." 67 "Bern eller Moskva" syftade pa valet 
mellan a ena sidan den socialdemokratiska fackforeningsinternational, av kommunisterna 
kallad den "gula international en", som hade bildats just i Bern, och Kornintern med sate i 
Moskva. Resultatet av kongressen blev att man godkande principen om proletariatets 
diktatur och forkastade den parlamentariska vagen till fOrman for "revolutionara 
massaktioner", samt beslutade om ovillkorlig anslutning till Kornintem. 

Ett ar senare, 1920, lade Lenin fram sina 21 teser om grundvalarna for intemationalens 
politik, som varje medlemsparti maste forbinda sig att fOlja. En ornrostning ordnades i det 
svenska partiet, och fastan en majoritet av medlemmarna (5.278 mot 1.516- dock deltog 
endast en minoritet av partiets 16.000 medlemmar i omrostningen) accepterade Lenins 
teser, ledde det bela till att den vanstersocialistiska riktningen under ledning av Ivan 
Wennerstrom uttradde och att partiet forlorade ca 6.000 medlemmar- daribland 
minga av partiets intellektuella och flertalet av riksdagsmannen. Slutpunkten for denna 
utveckling, som innebar inledningen pa vad som senare betecknades som partiets marxist
leninistiska linje, blev sa narnnbytet pa fjarde kongressen 1921, da namnet Sverges 
Kommunistiska Parti antogs. 
63 Lindqvist, s. 35 
6-+ Linderot, s. 40 

65 Fran SKP till VPK, s. 45 

66ibid. 
67 a.a, s. 47 
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6.2. SKP:s program 1921 

Det program som SKP antog pa kongressen 1921 var i alit vlisentligt ett kommunistiskt 
program; borta var de fiesta av de allmlint humanistiska forrnuleringama fran 1917, och 
klassiska kommunistiska programpunkter som proletariatets diktatur och proletariatets 
bevlipning mot borgarklassen fanns med. En stor skillnad mot SSV:s program av ar 1917 
var partiets ledande roll: i 1921 ars program kunde man llisa att Komintern utgor "jor
truppen som skall ga i spetsen for arbetarklassens kamp pa det ekonomiska och politiska 
omradet saviil som i bildningsarbetet".68 Och de kommunistiska partierna skulle vara det 
medel "med vars hjiilp och ledning de breda massorna genomfora revolutionen, taga 
makten i sina hiinder och realisera de socialistiska kraven".69 Denna uppfattning om 
partiet som revolutionlir fortrupp hade varit frlimmande for SSV 1917, men var 1921 ett 
klart uttryck for den stora ideologiska utvecklingen inom den svenska arbetarrorelsens 
vlinsterflygel; den hade nu for forsta gangen manifesterat sig som en sjiilvstlindig ideolo
gisk riktning snarare lin som en motrorelse mot socialdemokratins urartning. Tidigare 
hade man ju uppfattat sig som ett slags "blittre" socialdemokrati, men nu sklirptes tonen 
mot SAP, och slagord som "socialchauvinism" kom till anvandning i kritiken av det 
socialdemokratiska partiet. 

6.3. Splittringen 1924 

I boijan av 20-talet genomgick SKP en kris med inre stridigheter och minskade medlems
och rostetal, en kris som var intimt forbunden med den allmlinna krisen fOr den kommu
nistiska vlirldsrorelsen, som hade drabbats av en serie nederlag for Komintems olika 
sektioner: 1923 hade det tyska partiet gjort ett revolutionsfOrsok, som grundligt 
misslyckats med att famed sig massoma och slutat i ett prliktigt fiasko; i I tali en hade man 
inte lyckats halla fascismen stangen; i Bulgarien hade en militlirjunta tagit makten, och ett 
kommunistiskt upprorsforsok hade brutalt slagits ner, vilket lett till att hela den bulgariska 
partiledningen tvingats i landsflykt. 

Efter det forhlirjande inbordeskriget i Ryssland och den dartill horande kraftanstrling
ningen under den s.k. krigskommunismen, som innebar en strikt centralisering och 
koncentrering av resursema, inleddes i Sovjetunionen en period av aterhlimtning: Nya 
Ekonomiska Politiken, NEP, innebar en storre frihet fOr privata initiativ i ekonomin, och 
pa Komintems fjarde kongress 1922 forklarade Lenin att international en nu overgatt fran 
storrnningens till belligringens taktik. 70 For de olika sektionerna i KI innebar detta en 
tillflilligt mer forsonlig hallning till socialdemokratin, och en del initiativ syftande till 
aktionsenhet med SAP inom fackforeningama togs av SKP. 

1921 ars partisprlingning hade inte inneburit att SKP hade gjort sig av med alia teoretiska 
motslittningar, utan fortfarande fanns det i partiet kvar atskilliga som i grunden var 
motstandare till centraliseringen inom Komintem och liven i ovrigt intog mot marxismen 
fientliga standpunkter. Detta forde med sig flera uppslitande strider av ideologisk natur, 
som t.ex. den debatt om religionen som 1923 skakade partiet. En grupp kring Ture 
Nerrnan foresprakade studier med inriktning pa de for en revolutionar omgestaltning mest 
nodvlindiga kunskapema, medan en annan stod for ett pro gram med syfte att rent allml:int 
hoja bildningsnivan pa partiets kader. Ledande i den senare riktningen var Kata 
Dahlstrom, som i si:p. politiska filosofi stod under influens av vissa buddhistiska 
tankegangar. Pa kongressen 1923 forklarade Kata Dahlstrom att hon inte kunde godta den 
materialistiska filosofin och menade att inte en bart hjamans utan liven hjlirtats bildning var 
behovlig. Ture Nerrnan kontrade med att helt enkelt fraga vad "hjartats bildning" var for 
nagot.71 
68 Lindqvist, s. 35 
69 ibid. 
70 se Lenin: Valda verk, bd III, s. 635-646 
71 Protokoll fran SKP:s kongress 1923 
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I denna konflikt forsokte Zata Hoglund media och i en ledare i Folkets Dagblad Politiken · 
avvisade han tanken att partiet borde "proklamera kamp mot religionen" och att det vore 
tvingat att avvisa medlemskap fOr oppet religiosa. Denna standpunkt var naturligtvis svar 
att forlika med den marx ska formuleringen "Religionen ar folkets opium", och han fick 
ocksa en athutning av Komintems exekutivkommitte (EKKI). Betraffande religionen hade 
Lenin deklarerat att den borde vara en privatsak i forhallande till staten, men inte till 
partiet. 

Andra stridsfragor var den s.k. norska fragan - dar Hoglund tog stallning for ledaren i det 
norska Arbeiderpartiet, Martin Tranmael, i hans forsok att havda partiets sjalvstandighet i 
fOrhallande till intemationalen, nagot somju var ett solklart brott mot KI:s stadgar samt 
fragan om pacifismen, dar Hoglund odlade eller atminstone tolererade en pacifistisk 
propaganda, som ocksa kom till uttryck i en del av riksdagsgruppens motioner och 
stallningstaganden. 

Komintems femte varldskongress 1924 kom att bli en vandpunkt i intemationalens 
politik: den konkreta politiska situationen tycktes motivera en fortsatt defensiv politik, 
men i maktkampen in om det ryska partiet efter Lenins dod samma ar var det nu viktigt for 
partimajoriteten kring Josef Stalin att ideologiskt motivera utmanovrerandet av Leo 
Trotskij fran partiets ledning. Trotskij foretradde en defaitistisk linje i fraga om mojlig
heterna att bygga socialismen i ett land, och hans teori om den permanenta revolutionen 
brannmarktes som en hogeravvikelse. I sin inledning pa kongressen varnade Zinovjev for 
hogerfaran, som bl.a. skulle ta sig uttryck i en felaktig tolkning av parollen om enhets
front. Samarbete med socialdemokraterna i de reformistiska fackforeningarna var en 
.. enhet ovanifran.,; i stallet stall des en paroll om enhetsfront underifran - med massorna 
mot ledarna. Vidare avfardades socialdemokratin som "bourgeoisins tredje parti". Som 
exempel pa disciplinbrott namnde Zinovjev den svenska sektionen. 

Rosten 1924 existerade det i Sverige tva kommunistiska partier, varav det ena 
fortfarande var medlem av Komintern och hade Karl Kilborn som ordfOrande. Det andra 
partiet, lett av Zata Hoglund,byggde sin politik pa en diffus kritik av disciplinen inom 
internationalen och hade en inte oansenlig basi framforallt delar av mellansverige, medan 
kilbomspartiet beholl de allra fiesta medlemmarna i de an idag starkaste kommunistiska 
fastena - Stockholm, Goteborg och Norrland. I forbigaende kan namnas att denna 
geografiska gruppering kring centrala fragor i den varldskommunistiska rorelsens historia 
i viss man ar aktuell an idag, i det att det trotskistiska Socialistiska Partiet har sina framsta 
fasten i mellansverige pa orter som Arboga och Fagersta, medan de "stalinistiska" 
partibildningarna KPML(r) och APK (i november 1995 efter en konkurs omdopt till 
SKP) har sin numerara basi vastsverige respektive Norrland. 

Vid sprangningen tog Hoglund med sig ca 2 . .5CX) medlemmar, varav de fiesta sedermera 
atervande till huvudfaran, medan kretsen narmast kring Hoglund tog det logiska steget 
tillbaka till fadershuset, socialdemokratin, och det nya partiet blev en ytterst kortvarig 
historia. 

Partisprangningen 1924 fick alltsa ingen storre organisatorisk betydelse fOr SKP, men 
den ar symptomatisk for 20-talets obeslutsamhet inom den kommunistiska rorelsen, i 
Sverige och annorstades, och SKP:s oformaga att samla sig kring en enhetlig teoretisk 
grundval. 

6.4. Splittringen 1929 

Under aren 1924-25 vande den intemationella konjunkturen brant uppat, naturligtvis som 
en foljd av Forsta varldskriget; Europa skulle nu ateruppbyggas, och den nya super
makten USA, som varit forskonat fran krigets fasor, blev motom i det ekonomiska 
uppsvinget. USA upptradde nu som den frarnsta kapitalexportoren, och det var med 
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amerikanskt kapital som Europa stalldes pa fetter. For Sv~riges del innebar ho~konjunk
turen att industriproduktionen mellan 1924 och 1929 okades med en tredJedel och 
exporten annu mer.n 

Baksidan av detta var fOr den svenska arbetarklassen att produktionsokningen till allr~ 
stersta delen astadkoms genom rationaliseringar i industrin. Arbetslosheten va~ alltsa 
fortsatt hog, och medan industrin gjorde rekordvinster, pressades arbetarna tlllbaka 
ytterligare. 

SKP hade under andra halvan av 20-talet stora kvantitativa framgangar, okade sitt 
medlemstal fran 7.000 till16.000 och fick i riksdagsvalet 1929 150.000 roster.73 

Kominterns sjatte kongress i juli 1928 innebar inledningen pa det skede som kallades d~n 
tredje perioden; i Sovjetunionen antogs den forsta femarsplanen 1928, och ko_llekt:t
viseringen av jordbruket inleddes pa allvar. I denna radikalisering vande m_~n s1g mot 
gruppen kring Bucharin och deras hogerlinje, som foresprakade ett fortsattande av 
NEP-politiken. Eftersom han samtidigt satt som Kominterns ordfOrande, aterskapades 
konflikten omedelbart inom KI. 

I varldsmattstock forutspaddes slutet pa kapitalismens stabiliseringsprocess den okade 
produktionen skulle inte kunna finna avsattning, och en overproduktionskris med hog 
arbetslOshet var nara forestaende, vilket skulle leda till en radikalisering bland arbetarna. 
Dlirfor var det dags att ga till offensiven. I ett talpa SUKP(b):s plenum i april1929 drqg 
Stalin upp riktlinjema for taktiken i den nya situationen enligt fOijande: i 

I sjalva verket undergravs och forsvagas kapitalismens stabilisering med var}e 
manad, med varje dag som gar. Den skarpta kampen om marknaderna och 
raamnena, de okade rustningarna, den viixande antagonismen mellan Amerika och 
England, socialismens tillviixt i Sovjetunionen, arbetarklassens radikalisering i de 
kapitalistiska landerna, ett skede av strejker och klasstrider i Europas lander, den 
revolutionara rorelsens tillviixt i kolonierna, lndien inberaknat, kommunismens 
tillviixt i alla varldens lander- alit detta ar fakta, som otvivelaktigt vittnar om ett 
element av ett nytt revolutionart uppsving hailer pa att viixa fram i kapitalismens 
lander. Harav kommer uppgiften att skarpa kampen mot socialdemokratin och 
jramforallt mot dess "wl.nster" -fly gel, som ar kapitalismens sociala stod. Harav 
uppgiften att skiirpa kampen mot hogerelementen ide kommunistiska partierna, diir 
de bildar en agentur for det socialdemokratiska inflytandet. Harav uppgiften qtt 
skarpa kampen mot den forsonliga installningen till hlJgeravvikelser, en installnil'(lg 
som ar en tillflyktsort for opportunismen i de kommunistiska partierna. Harl!-V 
parollen om att rensa ut de socialdemokratiska traditionerna ur de kommunistiska 
partierna. Harav kommunismens sa kallade nya taktik ifackforeningarna.74 

I 

Denna Kominterns mest "vansteristiska" period, som hade inletts 1928, forde alltsa med 
sig en kraftig skiirpning av tonen gentemot socialdemokratin, som ansags utgora diet 
framsta hindret for den socialistiska revolutionen. Socialdemokratin stamplades so~ 
"socialfascistisk", och en ofOrsonlig kamp mot alia hogeravvikelser inom de kommu
nistiska partiema var nodvandig. Detta innebar att Bucharin isolerades inom SUKP(b) 
~ch _a~sattes fran posten som KI:s ordforande. For det svenska partiet innebar de nya 
nkthnJema en hel del problem, eftersom t.ex. Karl Kilborn stod Bucharin nara, bade 
politiskt och personligt. Utvecklingen ledde till en svar kris i SK.P, da det till skillnad fran 
i andra sektioner visade sig att hogerlinjens foretradare var i majoritet i det svenska partiet. 

Vid SK.P:s sjunde kongress 1927 hade det utmejslats tva taktiska huvudlinjer i for
hailande till socialdemokratin: en talare, Hilding Hagberg, sade att: "Partiets viktigaste 

7'2 Kristensson m.fl, s. 223 
73 a.a, s. 239 
74 Stalin: Leninismens problem, s. 312 
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uppgift ar att forst attackera socialdemokraterna. "75 Men denna linje, att utpeka SAP 
smirare an de borgerliga partiema som partiets huvudfiende, kunde inte accepteras av 
kohgressen. En annan talare sammanfattade partimajoritetens installning enligt fOljande: 

: Vi kan inte vinna arbetarna genom att vid alla mojliga til/fallen nedsvarta 
1 socialdemokraterna, utan det ar battre att framfora arbetarsynpunkter, sam av de 
socialdemokratiska medlemmarna kan fattas. Genom att framfora rena arbetarkrav 
staller vi de socialdemokratiska ledarna mot vaggen.76 

I 

I kongressresolutionen slot man ocksa upp bakom den gamla parollen om "arbetar
majoritet" i riksdagen och gick ut med denna paron i riksdagsvalet 1928. Partiledaren Karl 
Kilborn fOrde dessutom fram en annan analys av varldslaget an Komintems kristeori och 
sk:rev 1929foljande: 

! Det vore medvetet sjalvbedrageri for den hiindelse vi skulle intala arbetarna att det 
1 kapitalistiska systemet i Sverige f.n. ar undergriivt, att vi stode infor en ekonomisk 
kris. Saar icke fallet. Tvartom, den alltjamt fortgaende tekniska och finansiella 
koncentrationsprocessen garanterar en fortsatt stabilisering. 77 

' 

Vi 'vet nu att Kilborn tog grundligt miste: bara nagra manader senare hojde Storbritanniens 
regering rantefoten for att hejda utflodet av guld och skydda pundets stallning pa 
vatldsmarknaden, vilket ledde till att spekulantemas pengar sa smatt borjade stromma 
tillbaka fran Wall Street, och sa plotsligt, den 24 oktober 1929, utbrot panik pa New 
York-borsen, da kursema borjade falla katastrofalt. "Den svarta torsdagen" och en annu 
svartare tisdag i veckan darpa skakade den intemationella kapitalismen i dess grundvalar. 
Krisen spred sig over varlden och drabbade liven Sverige med full kraft. Man var tillbaka 
i samma lage som i borjan av 20-talet med hog arbetsloshet och materiell nod. Det var mot 
denna ekonomiska och politiska bakgrund som SKP holl sin attonde kongress den 16-18 
november 1929. 

Den strid som lange hade pagatt inom partiledningen kring framforallt forhallandet till 
so<;:ialdemokratin hade i mycket liten utstrackning kommit till medlemmamas kannedom, 
men i augusti brot minoriteten, den komintemtrogna vanstem kring Hugo Sillen, Sven 
Linderot, Gustav Johansson, Viktor Nilsson m.fl, tystnaden och skickade ut sina resolu
tioner fran tidigare centralkommittemoten. Partistyrelsemajoriteten med Kilborn i spetsen 
fruktade att alltfor utdragna diskussioner skulle komma art fOrlama partiet och agerade 
snabbt; de ansag att enda mojligheten att radda partiet tag i en brytning med Komintem, 
men de var ocksa noga med att papeka att de inte var emot Komintem som organisation, 
bara den nuvarande ledningen. 

En kongress inkallades- som sagt i november 1929- vid vilken splittringen mellan 
"kilbomare" och "sillenare" blev ett definitivt faktum. Man har beraknat att av de 17.300 
medlemmar, som SKP hade 1929, sa foljde 7.100 Kilboms "centristiska" linje, medan 
4.000 forblev trogna Komintem och Sillen. De ovriga 6.200 skall ha passiviserats till 
foljd av dessa handelser.78 

Partisprangningen 1929 blev alltsa en kvantitativ katastrof for Sverges Kommunistiska 
Parti, som i ett slag forlorade 3/4 av sina medlemmar. 

Fram till1934 existerade det tva SKP, som framtradde under namnen "kilbomare" och 
"sillenare". Kilboma.rlla var lange stOrst och hade de hogsta rostetalen i val en, men efter 
att de 1934 hade bytt namn till Socialistiska Partiet fOrde de en alit mer tynande tillvaro. 
SP lyckades egentligen aldrig fa till nagot teoretiskt stringent program, da man hade svart 
att orientera mellan SKP:s "sektpolitik" och socialdemokratemas "samarbetspolitik". Efter 
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att Komintem och darmed SKP hade gatt in i sin folkfrontsperiod i mitten av 30-talet, 
fanns det sa att saga inget utrymme for ett tredje parti inom arbet~rro~elsen, och efter 
bakslaoet i valet 1936 splittrades SP: merparten av medlemmama gtck tlllsammans med 
Karl Kilborn tillbaka till socialdemokratin, och kvar inom SP fanns tva grupperingar, en 
kring Nils Ayg och en kring Fredrik Strom. Bada grupperna bekampade fas~~smen saval 
som Komintem och Sovjetunionen, men mot slutet av 30-~et betol!a~e Strom-g;ruppen 
anti-fascismen, medan Ayg-gruppen blev mer och mer antlko!ill?urustls~ SP sphttrad.es 
annu en oano och 1940 bildade Fredrik Strom Vanstersociahsttska Parttet, medan Nils 
Ayg oche.hat:'; anhanoare ett ar senare organiserade sig som Svenska Socialistiska Partiet, 
som mer och mer ko~ att orientera sig mot nationalsocialismen. 1 

I 

Ar 1929 kan ses som en ideologisk rening inom den svenska kommunistiska rorelsen: 
antligen hade SKP:s Sillen-fraktion utvecklats till en relativt homogen organisation efth 
alia fraktionsstrider och meningsskiljaktigheter efter 1917. Detar ocksa sillenarna so:r11- i 
fortsattningen kommer att fa representera den svenska kommunismen i denna framstaU-
ning. I 

7. SKP:s ideologiska utveckling 1929-1939 

7 .1. "Klass mot klass'' 1929~1934 

Efter 1928 hall sig SKP inte med nagot eget partiprogram, utan man fOljde Komintems 
program, kompletterat med egna uttalanden och resolutioner i konkreta dagsfragor. Darfor 
kan den svenska kommunismens explicit uttryckta ideologiska stallningstaganden ocksa i 
stort sett hanforas till utvecklingen paden intemationella politiska scenen och Komintems 
strategiska och taktiska omsvangningar. 

Bolsjevikemas forutsagelser om en nara fOrestaende revolution i vasteuropa efter 1917 
hade kommit pa skarn, och mot mitten av 20'-talet sags inte langre Europa som varlds
revolutionens centrum; i stallet riktades uppmarksamheten mot Asien och framforallt den i 
Kina pagaende kampen mellan Mao Tsetungs kommunister och Chiang Kai-sheks 
nationalister. Revolutionen forvantades nu inte komma forst i kapitalismens centrum, utan 
i dess periferi, tredje varlden. I viss man betraktades ocksa industriproletariatet i Europa 
och USA som korrumperat och mutat av de imperialistiska extraprofiter som harstammade 
fran utsugningen av u-landema. Genom att dessa lander i en social revolution kastade av 
sig beroendet av de imperialistiska staterna skulle den materiella grunden for socia.lt 
missnoje och en darav fOljande proletar revolution i de utvecklade kapitalistiska statema 
~~. I 

I 

Dessa tankar forsokte Zinovjev befasta som ideologi och talade om leninismen som en 
vidareutveckling av marxism en under de nya forhallandena: om den gamla marxismen v~ 
en marxism for Europa, var nu marxismen-leninismen en marxism for hela varlden, odh 

I 

sarskilt for Ryssland, Amerika, Japan, Kina och Indien.79 Med tiden komju Zinovjev att 
hamna pa kollisionskurs med Stalin och Bucharin i fragan lorn mojlighetema av att bygga 
socialismen i ett land for att i stallet narma sig Trotskij. Pa 30-talet blev han en del av den 
trojka, Trotskij-Kamenev-Zinovjev, som utpekades som fascistiska agenter i Sovjetunib
nen, fOr att slutligen avrattas efter Moskvarattegangama 1936, men hans uttalanden fran 
1925 om leninismens storhet kvarstod i alla fall i det program som Komintem antog pa 
sin sjatte varldskongress 1928. I detta program, som alltsa kom att galla som par1i
program fOr SKP, hanvisades till den kapitalistiska krisen, den kinesiska revolutione!n, 
socialdemokratins "chauvinistisk-imperialistiska urartning", det socialistiska uppbygget i 

I 
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SoVjetunionen samt den kommunistiska rorelsens uppsving och intemationalisering.so 

Ko~ntem gjorde bedomningen att kapitalismen stod infor en avgorande kris och att det 
darfor var nodvandigt att skarpa tonen gentemot socialdemokratin. Inom Sovjetunionen 
bel~dsagades radikaliseringen pa det intemationella planet av en socialistisk offensiv i och 
me~ overgivandet av NEP-politiken, igangsattandet av den forsta femarsplanen 1928 
s~t, inte minst, av den intensifierade kollektiviseringsprocessen pa landsbygden. Till en 
borjan sag Kornintems teser om kapitalismens nara forestaende och definitiva samman
brott ut att sl! in: borskraschen 1929 och depressionen i ootjan av 30-talet skulle undan
roja varje materiell grund for reformismen inom arbetarklassen. I Sverige, liksom over 
hel~ varlden, utom i Sovjetunionen, gick produktionen i sta, och arbetarklassen pressades 
tillbaka. 

Den revolutionara, komintemtrogna rninoriteten i SKP holl sin forsta kongress efter 
sprangningen strax efter borskraschen, och hiir anslot man sig som sagt till Kominterns 
linje pa alla punkter. I en rapport fran kongressen hette det att: 

Viindningen pa detta omrade bestar jramjorallt diiri att partiet icke liingre jar noja 
sig med att i sin allmiinna propaganda anviinda skarpa fraser mot de socialdemo
kratisk.a ledarna, utan i jortsiittningen iiven i praktiken genomjora en allvarlig k.amp, 
si:irskilt pa arbetsplatserna och i jackjoreningarna mot alia socialfascismens korpra
ler och underhuggare ! .. ./ 8:e kongressen understrok genom sina beslut, att wind
ningen Jramjorallt maste genomforas i de ekonomiska striderna och i partiets hela 
fackliga arbete. Detta iir forutsiittningen for erovra:ndet av arbetarklassens majoritet. 
Partiet maste forst a att utlosa massornas revolutioniira kraft till kamp for omedel
bara ekonomiska intressen under partiets och den revolutioniira oppositionens 
sji:ilvsti:indiga ledning. Dessa arbetarnas ekonomiska strider skall ledas over i en 
politisk kamp som riktar sig mot den kapitalistisk.a staten och det kapitalistiska 

1

Systemet i dess helhet.Sl 

I borjan av 30-talet var laget i den svenska klasskampen ytterst tillspetsat, och alltmer 
fortnerade sig de stridande efter tre linjer: a ena sidan arbetskoparna med SAF i spetsen 
- a andra arbetarklassen, som i sina strejker och massaktioner stOddes av SKP - och 
daremellan det socialdemokratiska partiet, som framtradde som nagot av medlare, ibland 
kritiserande SAF for deras provokationer och omfattande inkallande av strejkbrytare, 
ibland manande arbetarna till besinning och vamande for kommunistiskt inflytande i 
arbetarrorelsen. Det fortvivladeJaget fOr arbetarklassen gjorde manga arbetare villiga att 
sanka sig till att fungera som strejkbrytare, vilket arbetskopama inte var sena att utnyttja, 
men framforallt handlade det om professionella svartfotter, som kapitalistema kallade in 
under strejker. Vid stora strejker i bl.a. Halmstad, Boras och Sandviken skedde ett 
omfattande strejkbryteri, och i flera fall kom det till oppet handgemang mellan arbetare 
och strejkbrytare. Pa Marmaverken i Halsin,gland stod nasta slag, men den verkliga 
kraftmat-ningen skulle komma att aga rum i Adalen, dar kommunistema var starka oc~ 
samlade arbetama till en stor manifestation till stOd for Marrna-arbetarna. Den 14 maJ 
1931 marscherade 7 000 arbetare till en strejkbrytarvilla i Lunde. Militiiren hade redan 
dagen fore monterat upp kanoner och oppnade nu eld nar demonstrationst!get narmade 
sig villan, varvid fern arbetare dodades och manga sarades svart. Handelsen vackte 
naturligtvis avsky, och SKP uppmanade till protestmoten och strejker over hela landet. 
Centralkomrnitten san de ut en appell till alia Sveriges arbetare: 

Blodet som flutit i Adalen skall inte ha flutit jorgiives. De fern mordade sk.all bli 
hiimnade genom arbetarmassornas enhetliga samling pa den revolutioniira klass
kampens grundval. Adalsarbetarna skall i sin kamp mot strejkbrytarslOddret, mot de 
militara rovarbanden, solidariskt understodjas av alla klassmedvetna arbetare. 
Sverges Kommunistiska Parti, sektion av Komintern, riktar enjlammande appell till 
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Sverges alla arbetare att overallt sam en man ta upp kampen mot arb:!ar:nordarnas 
regering, mot strejkbryteri och fascism, mot hungeroffenszven och utsvaltnmgen av de 
arbetsl0saf8'2 

I den bar situationen hade SKP stora kvantitativa framgangar ~c~ .o~ade. ba~e. sitt 
medlemsantal och rostetal kraftigt, men man lyckade anda inte ta overur~tiatiVet 1 pohtiken 
fran socialdemokratema, som i och med riksdagvalet 1932 atertog regenngsmakten. 

7 .2. Folkfrontspolitik 1934-1939 

Fascistemas maktOvertagande i Tyskland och Italien forde med sig en fOrandring a~ 
kommunistemas taktik. Utvecklingen hade delvis overspelat n~gr~.av de central.a t~sema 1 

Komintemprogrammet: bl.a. borgarklassen som en enda reakttonar massa, kapttahsfD:ens 
absolut sista kris, socialdemokratin som fascismens vansterflygel och den kolomala 
kampens prioritet.83 

Georgi Dimitrov analyserade fascismen i "Enhetens och folkfrontens problem" och 
kallade den for: 

finanskapitalets egen makt. Den ar en organisation av terroristiskt overw1ld mot 
arbetarklassen, mot bondernas och de intellektuellas revolutionara skikt / .. ./ Denna 
fascismens innersta karaktar maste sarskilt starkt jramhavas, diirfor att fascismen 
under den sociala demagogins tackmantel fatt mojlighet att i flera lander draga med 
sig de av krisen ruinerade smaborgerliga massorna och t.o.m. vissa delar av de mest 
efterblivna prolettira skikten, vilka aldrig skulle ha foljt fascismen om de hade forstatt 
dess verkliga klasskaraktar, dess riktiga natur.84 

Ett av Hitlers allra viktigaste mru var ju att utrota bolsjevismen och krossa Sovjetunionen, 
och i det laget omdefinierade Sovjetunionen sin utrikespolitik och sokte samarbete med 
England, USA och Frankrike - just de lander som pa 20-talet hade utpekats som de 
farligaste imperialiststatema och tecknade i mitten av 30-talet omsesidiga bistandspakter 
med Frankrike och Tjeckoslovakien. Inom Komintem forklarade man den forandrade tak
tiken med de fundamental a forandringama i varldslaget, som skulle besta i foljande: 1) det 
definitiva befastandet av socialismen i ett land, Sovjetunionen; 2) kapitalismens mest 
~jupgaende kris; 3) fascismens offensiv och makttilltrade i Tyskland; 4) arbetarkampen i 
Oste!?ke och Spanien, anti-fascismen i Frankrike, samt 5) arbetamas nederlag i Tyskland 
och Osterrike. 85 

I Sverige fOljde SKP:s utveckling samma linjer: i valprogrammet 1934 talas det fortfa
rande om proletariatets diktatur och ett sovjet-Sverige, men parollen "klass mot klass" bar 
forsvunnit, liksom uttrycket "socialfascister". I stallet foresprakas enhetsfront for vissa 
konkreta dagskrav och mot fascismen. Det handlar om en enhetsfront underifran, en front 
mellan "industrins och jordbrukets slavar, mellan handens och hjtirnans arbetare i 
kamp mot kapitalismens brottsliga system".86 

Valprogrammet 1936 ar daremot helt annorlunda till sin karaktar: bar bar aven parollema 
om proletariatets diktatur och sovjet-Sverige forsvunnit, och huvudparollen ar i stallet 
"Fram for ett fritt, starkt och lyckligt Sverge! "87 Nu handlar det om en folkfront med all a 

8'2 a.a, s. 60 
83 Lindkvist, s. 44 
84 Dimitrov, s. 9-10 
85 Lindkrist, s. 45 
86 a.a, s. 46 

87 ibid. 
33 



demokratiska krafter, inklusive soeialdemokratin liksom borgerliga demokrater, for att 
mota det fascistiska hotet. 

I protokollen fn1n SSU:s kongresser redan 1931 och 1934 kan man f.o. se bur ung
kommunistema riktade erbjudanden om samarbete mot fascismen till de socialdemokra
tiska ungdomama, nagot som dock varje gang kategoriskt avvisades av SSU. 

Valprogrammet 1938 hade i stort sett samma innehall som 1936 ars, medan det fran ar 
1940 var praglat av Molotov -Ribbentrop-pakten och var nagot mer aterhallsamt i sin kritik 
mot Tyskland, nagot som andrades definitivt efter inledningen av Operation Barbarossa 
1941.88 

I si:tt tal pa Kominterns varldskongress 1935 forklarade Dimitrov kommunisternas 
installning till kampen mot fascism enoch fOr demokratin enligt fOljande: 

,Vi kommunister ar orubbliga anhiingare av sovjetdemokratin, den utomordentliga 
erfarenhet, som den proletara diktaturen i Sovjetunionen gett, dar enligt den VII 
sovjetkongressens beslut proklameras inforandet av lika, direkta och slutna val, 
samtidigt som i de kapitalistiska landerna de sista resterna av den borgerliga 
demokratin likvideras. Denna sovjetdemokrati forutsatter den proletara revolu
tionens seger, forutsatter, att privataganderatten till produktionsmedlen forvandlas 
till samhallelig och att den overvagande majoriteten av folken slar in pa socialismem 
vag. Denna demokrati utgor inte en fullbordad form, den utvecklas och kommer att 
utvecklas i samma man som det socialistiska uppbygget, det klasslOsa samhallets 
bildande och overvinnande av kapitalismens rester i ekonomin och i manniskornas 
medvetande framgangsrikt fortskrider. Men idag ar miljoner arbetande, vilka lever 
under kapitalistiska forhallanden, tvungna att tag a stallning till de former, som 
bourgeoisins valde i olika lander ikliider sig. Vi ar inte anarkister, och det Cir inte alls 
likgiltigt for oss, vilken politisk regim, som existerar i ett givet land: den borgerliga 
diktaturen i form av borgerlig demokrati, om an med ytterst beskurna demokratiska 
rattigheter och friheter, eller den borgerliga diktaturen i dess oppna, fascistiska form. 
Som anhangare av sovjetdemoA7atin kommer vi att forsvara varje tumsbredd av de 
'demokratiska vinningar, vilka arbetarklassen tillkampat sig under Zanga ars seg 
kamp, och vi kommer att energiskt slass for deras utvidgande.s9 

8. · Den svenska socialdemokratins ideologiska 
utveckling 1917-1929 

8.1. SAP och ryska revolutionen 

Den ryska oktoberrevolutionen 1917 blev en viktig vattendelare inom den svenska 
arbetarrorelsen, och tiden fran 1917 till den socialdemokratiska partikongressen 1920 
praglades i stor utstrackning av en uppgorelse med bolsjevismen. Medan vanster
oppositionen uttalade ett ofta forsiktigt, men likval stOd, fOr de ryska bolsjevikerna, tog 
man inom SAP avst:lnd fran Lenins ideer. Redan Rosa Luxemburg hade pekat pa faroma 
i det sovjetiska systemet med stora brister i fraga om tryck- och yttrandefrihet och sagt .att 
ett sadant system forr eller senare skulle komma att urarta. SAP:s ledare Hjalmar Branting 
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ancrrep sovjetstaten med likartade formuleringar: vid en partidiskussion i Stockholm 1919 
betecknade han rentav bolsjevismen som ett "aterfall i formarxi~tisk~ teor~er". 90 Att 
socialismen sacr ut som den gjorde i det outvecklade Ryssland hade sma forklanngar, men 
den bolsjevikfska vagen kunde aldrig vara nagot fOr S~erige, m~nade man. Ma~ 
betraktade i stort sett staten som ett neutralt organ och avvtsade ~estamt alia tan~ar Piil 
alternativa beslutsorcran som arbetar- och soldatrad. Den demokratlska parlamentansmen 
var uttalat den vag ~an valde fOr att forverkliga sina ma.Isattningar. : 

8.2. Fran socialism till folkhem 

Ar 1920 tilltradde den forsta belt socialdemokratiska regeringen. Drygt 30 ar efter partiets 
bildande hade man nu alltsa en historisk mojlighet att paborja byggandet av ett socialistiskt 
Sverige, och socialiseringsfragan skots i forgrunden. Pa kongressen 1920 antogs ett 
partiprogram, dar det bl.a. heter att 

Socialdemokratin skiljer sig fran alla andra politiska partier diirigenom att den vill 
helt omdana det borgerliga samhiillets ekonomiska organisation och genomfora de 
utsugna klassernas socialafrigorelse, till betryggande av den andliga och materiella 
kulturen.91 

I 1920 ars program ar de klassiskt marxistiska formuleringarna legio, och det ar uppen
bart att partiet efter samarbetet med liberalerna fOr den allmanna rostratten och krigstidens 
uppslutning kring fosterlandsfOrsvaret nu ville avgransa sig at boger. Man ville avskaffa 
utsugningen, massfattigdomen och klassamhailet 

genom att upphava den privatkapitalistiska aganderatten till produktionsmedlen 
och lagga dem under samhiillets kontroll och besittning samt genom att ersatta den 
nuvarande plan!Osa varuproduktionen med en socialistisk, efter samhallets verkliga 
behov planlagd, for valstandets hOjande stegrande produktion.n 

I denna omvalvning framhMler man ocksa arbetarklassens centrala roll och klasskampens 
nodvandighet: 

Detta mal kan icke uppn!ls utan politisk kamp. Socialdemokraterna vill diirfor samla 
och politiskt organisera de utsugna klasserna, klargora deras roll i den sociala 
utvecklingen, malet och vagarna for deras klasskamp, erovra den politiska makten 
och paden vag och i den ordning utvecklingen sjalv anvisar, genomfora samhiillets 
socialistiska organisation / .. ./ Arbetarklassens frigorelse ar diirfor ett verk, vari alla 
kulturfolk mclste deltaga. Med erkannande hiirav forklarar sig Sveriges socialdemo
kratiska arbetareparti vara ett med socialdemokratin i andra liinder.93 

Som vi kan se, var 1920 ars socialdemokratiska partiprogram ett radikalt program, men 
minoritetsregerandet gav inte nagon mojlighet att genomfora de programmatiska ma.Isatt
ningarna, och i landets svara ekonomiska situation med hog arbetsloshet tvingades den 
fackliga rorelsen ocksa till en defensiv hMlning - den stora uppgiften blev att forhindta 
alltfor stora lonesankningar. Den defensiva taktiken ledde till harda strider med kommh
nisterna, och fackligt .aven med syndikalistema i SAC. Dessa tva grupper gick till h~rt 
angrepp mot socialdemokraterna for deras defensiva taktik i det svara laget for landets 
arbetarklass, och forsvaret av den forda politiken drev gradvis socialdemokratin at boger. 

I 
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Den konkreta situationen med minoritetsregerande i ett for landet svart ekonomiskt Hige, 
som gjorde sociala reformer svara att genomfora, avsatte ocksa idemassiga spar i den 
soCialdemokratiska rorelsen. I botten lag partiprogrammet, som genomsyrades av 
marxistiska formuleringar, paverkade av Karl Kautsky och den tyska socialdemokratin. 
Karl Kautsky hade angripits hart av de ryska bolsjevikema, bl.a. i Lenins valkanda skrift 
"Den proleUira revolutionen och renegaten Kautsky", men han bekande sig fortfarande, 
atminstone i ord, till marxismen. Den politiska situationen forde dock med sig en 
idemassig omprovning, och 1926 kom Nils Karleby med sin viktiga och inflytelserika 
bok "Socialismen infor verkligheten", som i nagon man kom att lagga grunden till den 
hallning som Ernst Wigforss senare kom att kalla for "pragmatism". For Nils Karleby var 
det inte nodvandigt att socialisera produktionsmedlen, och han var ingen anhangare av 
planekonomi. Han sager i sin bok endast att det kan bli nodvandigt med en "vidgning av 
offentlig verksamhet och annan gemensam produktion sa langt forutsattningarna 
finns. "94 Enligt Rune Nordins bok "Socialism- ideer och utveckling" blev de pragmatiska 
dragen i partiets politik mer tydliga efter Karlebys bok; naturligtvis hade de vuxit fram 
gradvis ur 20-talets konkreta situation, men nu hade de fatt en mer explicit teoretisk 
uttolkning. I Karlebys tankevarld var klasskampen sa gott som avskaffad, eller atmin
stone kanaliserad genom det socialdemokratiska partiet. I "Socialismen infor verklig
heten" kan man lasa bl.a. fOljande om framvaxten av ett socialistiskt Sverige: 

Alta de sociala reformer, som under trycket av arbetarklassens krav och med den 
moderna produktionens utveckling uppkomna problem tv in gat fram, utmynnande i en 
okning av det sociala och en minskning av det privata bestammandet over egendo
imen, innebara en socialistisk samhallsomdaning av precis samma art som den i 
ljramtiden tankbara. Det kan icke bli jraga om annat iin gradskillnader. Hur vill man 
egentligen tanka sig samhiillsomdaningen pa annat satt an att olika former av 
kollektiv egendom tillviixa pa den privatas bekostnad, och att genom andrad lagstift
ning samt social- och kulturpolitiska atgarder jamte fria organisationers inflytande 
andringar avagabringas i dispositionsratten ramar.95 

Har far man alltsa reda pa att det inte kan vara nagot annat an gradskillnader mellan den 
form av "socialism" som hade blivit resultatet av de socialdemokratiska minoritets
regeringama pa 20-talet och det socialistiska samhalle som, atminstone i retoriken, var 
socialdemokratins slutliga mal for sin verksamhet och sjalva dess raison d'etre. Det hela 
klargors ytterligare pa ett annat stalle i boken med orden: 

Den borgerliga egendomen, det borgerliga samhiillet och den proletara egendoms
losheten i egentlig mening tillhora faktiskt en forfluten tid. Det socialiserade 
samhallet, den sociala egendomen och arbetarklassens meddelaktighet har vuxit 
fram.% 

Det var ocksa under den har perioden och i den har andan som manga av de komman-de 
socialdemokratiska ledama i den s.k. 30-talsgenerationen formades, som t.ex. Tage 
Erlander och T orsten Nilsson. 

Under 20-talet var kritiken mot den socialdemokratiska politiken hard, inte bara fran 
hager, utan ocksa fran den kommunistiska sidan. Framforallt mot slutet av artiondet, da 
man i Sovjetunionen hade avbrutit NEP-politiken och gatt till en socialistisk offensiv, 
hardnade Komintems attityd gentemot socialdemokratin- sa aven i svenska SKP. Da 
bley det nodvandigt fOr SAP att avgransa sig tydligare at vanster, inte minst for att visa 
sin "demokratiska palitlighet"; vid riksdagsvalet 1928- det s.k. kosackvalet- bedrev 
hog em en hetskampanj mot socialdemokratema och framstallde valaffischer som vamade 
for att Sverige skulle bli ett nytt Sovjetunionen om socialdemokratema fick bestamma. 
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Fortfarande hanvisades det i socialdemokratiska skrifter ofta till Karl Marx, men med 
stark kritik av leninismen, och det blev nu populart att tala om "vulgarmarxism". Nils 
Karle by menade t.o.m. att Friedrich Engels var att betrakta som vulgarmarxist. 

En annan av 20-talets ledande idedebattorer, Rickard Lindstrom, propagerade fOr en 
revidering av partiprogrammet, dar fokuseringen pa agarformema- som marxismen all tid 
bar stallt i centrum- borde minska och ansag att begreppet "utsugning" var foraldrat. 
Dessa idestromningar fick ocksa ett ganska start inflytande, ocb de fackliga ledama 
borjade visa stOrre forsonlighet gentemot arbetsgivarsidan. Detta tog sig uttryck i 
"Arbetsfredskommitten", som tillsattes 1928 ocb resulterade i lagar om kollektivavtal och 
arbetsdomstol, samt att lokala strejker forbjods. 

Efter Hjalmar Brantings dod 1925 tilltradde Per-Albin Hansson som partiledare. Han bar 
setts som en mycket praktiskt inriktad politiker, ocb Rune Nordin skriver i "Socialismen" 
att han kanske var den minst teoretiskt skolade av de ledande socialdemokratema vid den 
bar tiden. Det ar ocksa uppenbart att han inte ansag en socialisering av produk
tionsmedlen vara mojlig. I stiillet lanserade han begreppet "folkhemmet", som byggde pa 
ett uppratthallande av kapitalistiska. produktionsforhMlanden, men med en rattvisare 
fordelning av samhiillets tillgangar. Per-Albin Hansson formulerade detta ideal ide ofta 
citerade orden: 

Det goda hemmet kanner inte till nelgra privilegierade eller tillbakasatta, inga 
kelgrisar och inga styvbarn. Dar ser icke den ene ner pel den andre, dar forsoker 
ingen skaffa sig fordel pel andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar 
den svage. I det goda hemmet rllder likhet, omtanke, samarbete, hjiilpsamhet.97 

Denna nya politik byggde pa de forboppningar som knots till det kapitalistiska systemets 
stabilisering i samband med den stora hogkonjunktur som tog sin boijan 1924-25. I 
Sverige okade industriproduktionen med en tredjedel under aren 1924-29, och den 
modema verkstadsindustrin gjorde rekordvinster. 98 Utvecklingen gick mot utslagning av 
mindre industrier till forman fOr ett fatal jattar, och rationalisering var lOsenordet for 
dagen. Som sa ofta kom de framsta impulsema fran USA, dar effektivisering och 
tidsstudier hade blivit en vetenskap. Men rationaliseringen av produktionen fOrde ocksa 
med sig att arbetslosheten var fortsatt hog under bela 20-talet. 

Tendensen mot ett okat forsamballeligande av produktionen genom stOrre enheter och den 
modema storindustrins komplexitet stall de naturligtvis objektivt socialismen pa dagord
ningen nu fanns det lage att med Marx' ord "lOs a motsattningen mellan produktionens 
samhalleliga karaktar och det privata tilllignandet av produktionsresultatet", men 
socialdemokratema sag nu snarare sin uppgift i att effektivisera produktionen och om 
mojligt fOrdela tillgangama nagot mer rattvist. Man sag nu staten som ett neutralt organ, 
varmed man kunde lOsa kapitalismens motsattningar utan att rubba systemet som sadant. 
Begreppet "socialism" omdefinierades nu till att sa gott som enbart vara en fraga om 
fordelning, inte om makten over produktionsmedlen. Klasskampen var nu ett hinder for 
kapitalismens stabilisering, ocb det var bar som lagstiftningen om "arbetsfred" kom in i 
bilden. 

97 Gunnarsson, s. JOB 
98 Kristensson mJl, s. 224 
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9. SAP:s ideologiska utveckling 1929-1939 

Herbert Tingsten havdade i "Den svenska socialdemokratins ideutveckling" i tva band att 
socialismen definitivt avvecklades ur SAP:s program mellan 1932 ars partikongress och 
riksdagsvalet 1936. Pa kongressen 1932 framtradde tva linjer i politiken for att bekampa 
kapitalismens kris: partistyrelsen ville inte aktualisera socialiseringen, utan helt och Mllet 
arbeta mot krisen inom systemets ram, medan en stark opposition ville driva en mer uttalat 
socialistisk politik. Det hela slutade med att kongressen bifoll partistyrelsens linje med 
rostsiffroma 157-149. Socialdemokratin var radd for nya debatter i stil med hogems 
kampanj vid "kosackvalet" 1928. 
I SAP:s valmanifest 1936 ar ocksa de socialistiska formuleringama helt forsvunna till 
forman for mycket allmant hMlna rik:tlinjer, som de fiesta skulle kunna skriva under pa; 
forebyggandet av ekonomiska kriser skulle nu ske 

genom en samverkan mellan det enskilda niiringslivet och statens representanter i 
syfte att genom en allmlin oversyn och kontroll vinna en biittre behiirskning av det 
ekonomiska livet." Vidare vill man "befordra all sund foretagsamhet, enskild saviil 
som allmiin, som verkar for att tillgodogora at folkhushdllet vara rika mojligheter / . ../ 
Vi betrakta det som var uppgift att stodja och stimulera niiringslivet i de former, som 
till varje tid iiro de mest iindamdlsenliga for att trygga folkforsorjningen. De i skriim
selsyfte upprepade pastaendena att vi vilja siitta tvangstroja pa foretagsamheten 
dementeras av vara giirningar. Vi vilja inga andra ingripanden an sadana som 
motiveras av hiinsynen till allmiint gagn och folkets valfiird.99 

Samtidigt som socialdemokratin uttalade sig pa detta satt, borjade den klassiska 
manchesterliberalismen, genom de nya forhallanden som monopolkapitalismens framvaxt 
forde med sig, alltmer framsta som fOraldrad; nu nar kartell- och trustbildningar vaxte 
fram och gjorde produktionen mer forsamhalleligad, framstod aven for borgerliga ekono
mer statsingripanden i ekonomin om nodvandiga. En av de fOrsta etablerade ekonomer 
som overgav den klassiska liberalismen var Bertil Ohlin, blivande folkpartiledare. Han 
anslot sig nu till den statsinterventionistiska politiken- senare kallad keynesianism efter 
den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. Ohlin kallade sjalv sin politik for social
liberalism och skrev att 

"den politik som har nedan forordas och som enligt vad redan papekats i viisent
liga stycken overensstammer med den (av socialdemokratin, H. G.) for niirvarande 
bedrivna och endast utgor en reformering av denna, kan ingalunda kallas for socia
listisk.lOO 

Vi ser har alltsa hur en ledande liberal ekonom forst ger ett erkannsamt omdome om 
socialdemokratisk politik, for att sedan genast skynda sig att ta avstand fran socialismen. 

Socialdemokratema sjalva hade ju dock en annan malgrupp for sin politik an liberal en 
Ohlin och kunde atminstone inte i ord overge socialismen sa dar utan vi dare, utan fortfa
rande dammades begreppet av i hogtidligare sammanhang; Gunnar Myrdal, somju var en 
ledande socialdemokratisk debattor pa 30-talet sade t.ex. i en val de batt 1936 foljande: 

Vi vilja utan nagra forblindande doktriner, men ocksa utan falska fordomar gora 
allt, som fornuftigtvis kan goras for att effektivisera, stabilisera, for att stlirka nii
ringslivet. Det iir vad vi mena med socialisering.101 

Man far ha en ganska saregen uppfattning om vad socialism ar for att inte fa en kansla av 
att den klassiska marxismen har forsvunnit nagonstans pa vagen mellan Marx och Engels 

99 Gustavsson m.fl, s. 231 
100 Tingsten bd. I, s. 247 
101 Kristensson m.fl, s. 229 
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och det svenska 30-talets rostfiske. Borta ar den elementara marxistiska sanningen att 
manniskoma ar uppdelade i klasser och att arbetatpartiets uppgift ar att se till just arbetar
klassens intressen, och i dess stalle har tratt en diffus allmanmansklig valvilja. 

For Karl Marx var socialism en en materialistisk teori for upphavandet av det kapitalis
tiska klassamhallet, som genom sin egen utveckling hade blivit foraldrat, och i detta 
stodde han och hans stridskamrat Friedrich Engels sig pa arbetarklassen av den enkla 
anledningen att arbetarklassen ar den enda klass som helt och ha.Ilet tjanar pa kapita
lismens avskaffande; de har i revolutionen "ingenting annat att fiirlora an sina bojor. 
Men de har en varld att vinna. "102 Marxismens grundare sag i det moderna proletariatet 
mansklighetens hopp om en battre framtid; Gunnar Myrdal och den socialdemokratiska 
ledningen vande pa steken och satte sin lit till att hela folket, inklusive smaborgare och 
kapitalister, skulle ge en battre framtid at den arbetarklass, vilkas intressen de sjava 
forvantades tillvarata. 

Vi kan konstatera att SAP:s ledande kretsar inte foretradde nagon socialistisk politik, 
atminstone inte om man med "socialistisk" menar en politik som syftar framat mot ett 
socialistiskt samhalle. Da aterstar fragan om vad for slags politik socialdemokratin 
egentligen forde. For att atervanda till Tingsten, sa menade han att 30-talet i stort sett 
innebar "ideologiernas dod": konservatismen hade helt forlorat sin utprungliga mening av 
aristokratins dram om en atergang till det forkapitalistiska standssamhallets "harmoni" i 
och med att en sadan atergang inte langre var mojlig eller onskvard for nagon; 
liberalism en hade tvingats till retratt genom att det system som bourgeoisin hade fort fram 
pa den historiska scenen hade utvecklat en sadan komplexitet att den totala marknads
friheten inte langre var mojlig, och socialdemokratin hade overgivit tanken pa mer 
ornfattande socialiseringar. Det hade nu i stallet framtratt en "overideologi" inriktad pa 
politisk demokrati och relativt valstand. I denna overideologi inbegrep Tingsten alia 
etablerade partier utom komrnunisterna. Tingsten menade naturligtvis ocksa att detta var 
nagot positivt och naturligt, eftersom ideologierna inte langre skulle vara nodvandiga, 
men bortsett fran detta tror jag att det ligger en deli hans resonemang. 

Den politik av relativt ornfattande statsingripanden i ekonomin i enlighet med Keynes' 
teorier som socialdemokratin stod for, hade av krisen framtvingats ide fiesta utvecklade 
kapitalistiska lander, lat vara med olika ideologiska fortecken. Bland politiker som tvinga
des fora en sadan politik namnde Tingsten Franklin D. Roosevelt i USA, Adolf Hitler i 
Tyskland och David Lloyd George i England. Ingen av dessa herrar kan val kallas fOr 
socialister- aven om Hitler i sammanhang nar detta var gangbart kallade sina pMund 
socialistiska- men anda sag de sig tvingade att ta sig an krisen med omfattande statliga in
gripanden i ekonomin, precis som SAP i Sverige. 

1 0. Kommunistisk kulturpolitik pa 1920-talet 

. 1 0.1. Ture Nerman och proletarkulturen 

Inom den svenska kommunistiska rorelsen fordes i borjan av 20-talet en debatt om 
bildningsarbetet mellan en syn som utgick fran "allmanbildningen", foretradd bl.a. av 
Kata Dahlstrom, och en mer klasskampsinriktad standpunkt, som hade sin framste 
teoretiske utlaggare i Ture Nerman. 

Pa SKP:s femte kongress 1923 deklarerade Kata Dahlstrom att hon inte kunde acceptera 
den materialistiska filosofin och yttrade: "Det ar inte enbart hjarnans bildning vi 

102 Del kommunistiska partiets manifest, s. 47 
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behova, vi maste ocksa aga hjartats bildning." 103 Ture Nerman polerniserade i detta och 
andra sammanhang med denna syn, och samma ar utkom en antologi kallad "Arbetar
klassen och kulturen", dar Nerman tillsammans med bl.a. ett par ryska teoretiker framlade 
det polytekniska bildningsideal, som var vagledande for Kornintems kulturpolitik och 
bildningsarbetet i Sovjetunionen. 

I Nermans uppsats "Arbetamas bildningsarbete" ar historiematerialismen ledstjaman, och 
han visar hur varje harskande klass i historien har haft sin egen kultur. Det som kallas 
"allmanbildning" ar alltsa inget annat an borgarklassens bildningsideal. 

Historien gar framat genom klassvalden, alia i sin tur historiskt nyttiga och nodviin
diga som ledare av sitt produktionsskede. Historien ar klassvaldenas historia. Och 
varje klassvalde har haft sin klasskultur, den saregna andliga overbyggnaden pa dess 
ekonomiskt-materiella grund. Feodalismen under medeltiden leddes av adeln, var 
aristokratisk och auktoritar. Den industrialistiska epoken ledes av borgarklassen och 
ar till sin typ individualistisk,formaldemokratisk.l().l. 

Han pekar pa kampen om makten over folkets sjalar och hur varje klass har forsokt 
utnyttja kulturen och utbildningen for sina syften och menar att arbetarklassen maste gora 
detsamma. 

Jag anmarker inte detta sam nagot i och for sig omoraliskt. Detar lika lite, ur histo
risk synpunkt sett, omoraliskt, att de ryska kommunisterna utan skrupler begagnar 
sin makt till att uppfostra Rysslands folk till kommunister, sam det ar omoraliskt av 
borgarsamhiillet att for sina syften utnyttja sin makt over arbetarbarnens sjiilar - sa 
lange namligen arbetarforaldrarna ar omedvetna och s!Oa nog att tillata det, sa 
lange borgarsamhallet kan det! Det borgerliga samhiillet utnyttjar ocksa denna sin 
makt samvetsgrant. Andra ma ovetenskapligt sentimentalt jamra diirover. Vi kommu
nister vet med Marx, att "varje tids hiirskande ideer har alltid varit dess hiirskande 
klass' ideer", ser den nakna brutala sanningen i vitogat, ser att det inte kan vara 
annorlunda, ser hur klassintressena gar sig gallande overallt i samhallet, saval 
under de mer eller mindre arliga klasspartiernas rockar sam under den forment 
opartiska liberalismens.l05 

I kapitlet "Borgarsamhallet som folkbildare" ser han skolan och folkbildningen som en del 
av den borgerliga overbyggnaden paden kapitalistiska produktionsordningen: 

Har ar inte plats for en mera ingaende skildring av det borgerliga samhiillets arbe
te pa arbetarklassens bildning. Det kan sammanfattas i orden: sa mycket bildning 
sam behovs for att arbetaren ma dugligt kunna skota sin underordnade roll i 
samhiillsmaskineriet samt dessutom sa mycket och av siidant slag, att hans eventuella 
opposition soves. Enskilda medlemmar av arbetarklassen kan daremot fa stiga hogre 
i bildning och ekonomi, sa att den borgerliga larosatsen upprattMlles i folks sjal, att 
den duglige alltid tar sig fram. I regel sviker ocksa dessa i ny miljo planterade sin 
klass och blir vardefulla medjalpare at borgarklassen.106 

Typiska drag i det borgerliga bildningsarbetet ar, enligt Nerman, stravan efter harmoni 
mellan klassema, individualismen samt inprantandet av "eviga" sanningar: 

Liksom borgarklassen har stort intresse av att Mila kvar alkoholen for att dova den 
proletara energien i ruset, ar dess bildningsarbete for arbetarklassen ocksa anlagt 

103 Protokoll fran SKP:s kongress 1923 
J().l.Nerman: Arbetarnas bildningsarbete, s. 6-7; ur Arbetarklassen och kulturen 
10.5 a.a, s. 6 
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pa rusgivande medel. Vad som jramforallt predikas ar Sk?nheten. Men ej de~ 
skonhet, som tander vilja och skapar krafter, den som vacker tzll kamp mot fulheten .~ 
samhallet, icke den vackande och skapande skonheten, utan den som saver ·z 
stamningar, den improduktiva som ger sjalen smliborgerligt lugn och slavisk eller 
sjalvkar fornojsamhet, mystikens, rusets skonhet I .. .I Vidare soker samhallet inpranta 
Sanningen och Ratten. Det finns ingen partilos sanning, lika litet som det finns nagon 
absolut Ratt. Varje ny klass vid valdet ger manskligheten nya sanningar, bottnande.i 
dess syn pa tingen, vilken aterigen bottnar i dess klassintressen. Vi gar till hogre oc~ 
vidare sanning, men vi kommer aldrig till nagon absolut Sanning med startS. Och l{l 
skall heller inte lava att vara opartiska i vart sanningssokande, bara att vara 
arliga. Det racker individer emellan, och det racker aven mellan klasserna. Slutligen 
ar det borgerliga bildningsarbetets tendens att stlindigt jramhtiva individen, "person
ligheten" och den personliga framgangen ! .. ./ Och hur den borgerliga kulturen Cir 
genompyrd med individualism, det visar oss romanen, lyriken, konsten under denna 
epok, overallt sysslande med den enskilde som centralfigur, overallt syftande till 
individens forharligande.J07 

Nerman menar att arbetarnas bildningsarbete maste ta sin utgangspunkt i den kunskap 
som ar nodvandig for arbetarklassen i dess kamp for socialismen och skriver: 

Vi behover en bildning, en allmanbildning, som utgar fran arbetets och arbetarens 
centra/plats i produktionen och kulturen, ger klarhet over lagbundenheten, orsaks
sammanhanget i utvecklingen, samarbetets grundlaggande betydelse, solidariteten i 
det vetenskapliga, litterara och konstnarliga arbetet, i hela kulturen. Vi behover inga 
subtila kammarfilosofer, inga Schopenhaueridisslande klosterbroder, vi behover 
manniskor med forstaelse for den kamp som rasar omkring dem och vilja att 
medvetet delta i den valdiga omvalvningen. Vi maste ersatta borgarkulturens 
forlegade "sanning" om det personliga som det hogsta som det hogsta med solidari
tetssynen, vi maste utrota den nuvarande folkuppfostran med dess smaborgerliga och 
anarkistiska sentimentalitet.l 08 

Nerman skriver om den atomisering av samhallslivet, och darmed bildningen, som det 
borger~iga samhallet bygger pa. Arbetarnas bildningsarbete maste, menar han, i stall~t 
syfta ttll att skapa system och sammanhang i kunskapema, och han staller den ytli oa 
allmanbildningen mot de stora perspektiven i den proletara bildningen. t5 

Pa kongressen 1923 antogs ocksa ett uttalande som praglas av denna syn pa 
bildningsarbetet: 

Det proletiira kulturarbetet, som helt lyder under partiets centralledning och helt 
tjanar den revolutionara arbetarklassens intressen, avser: den basta mojliga special
utbildning av funktionarer saval som medlemmar for den dagspolitiska kampen, samt 
utbildande av tekniska krafter pa olika samhallsomraden, dels ett allmant bildning's
arbete for de i och utom partiet staende arbetare, som kan vackas till klass- och 
kulturmedvetenhet, ett bildningsarbete baserat pa partiets marxistiska syn, kon
centrerat och systematiserat till de for arbetarklassen och tidens kamp viktigaste 
omradena, men genomsyrade av och pa marxistiskt satt behandlande alla manskliga 
problem.109 

I 

Vid partisl?rangningen 1?24 forsvann de fiesta av "allmanbildningens" foresprltkare, och 
~KP s~od 1 stort sett emgt kring proletarkulturen. Naturligtvis hade man i och for sig 
mgentmg emot allmanbildning eller detaljkunskaper pa olika omraden, utan det var ~n 

107 a.a, s.12-14 
108 a.a, s. 26 
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fraga om var man skulle Iagga tyngdpunkten i bildningsarbetet. 
I 

Ett par uppgifter hamtade ur SKP:s kongressprotokoll om partiets studieverksamhet i 
ABF:s hagn kan ge en kvantitativ bild av det kommunistiska bildningsarbetet pa 20-talet: 
ar 11923 arrangerade man 57 cirklar, varav 20 behandlade amnet "socialismen etc.", 8 
skonlitteratur, 6 stats- och kommunalkunskap, samt 4 historia ( detta blir ju inte 57 
tillsammans, utan det fanns aven strokurser inom andra amnen); tre ar senare hade antalet 
cirklar stigit till88, med ungefar samma forhallande mellan de olika amnesomradena. 

Som en jamforelse kan namnas att SAP 1923 anordnade 221 cirklar, varav endast 7 
behandl~de socialismen, medan 101 var om stats- och kommunalkunskap och 57 
skonlitteratur. Flitigast nar det galler studiecirklar inom ABF var 1923 det kommunistiska 
ungdomsforbundet med 336 cirklar, foljt av LO med 261 -alit enligt Ture Nermans 
uppsats. 

I 

10.2. Nils Flyg 
I 

19!18 gavs Nils Flygs skrift "Vart studiearbete" ut. Dar fOretradde han en relativt 
odogmatisk installning till studiema och framholl framforallt skonlitteraturen som 
betydelsefull, eftersom 

1 Dar framtrader samhallets orattvisor blottade utan tvekan. Dar skapas idealtyper, 
1 starka karaktarsjasta mtinniskor. Dar drages konturerna upp till det rlittflirdigare 
1 samhafle som ar ma/et for all var Str/ivan.llO 
I 

Arpetarklassen bor enligt Flyg soka kunskap om alit det goda i det nuvarande samhallet, 
fO~ att en dag kunna ta makten i besittning, och han betraktade heller ingen kunskap som 
m~ningslOs och inga studier som bortkastade. 

Nagot ar senare hade hans moderata hMlning emellertid fOrandrats, och under hanvisning 
tin det politiska laget ansag han nu att arbetama borde inrikta sig pa studier av socia
lisinen. Nar "Vart studiearbete" kom uti en ny, starkt omarbetad upplaga 1921, havdade 
han ett belt klasskampsinriktat bildningsideal och skrev bl.a. att: 

Alla amnen, historia,folkhushallning, teknik, konst, religion, naturvetenskap,filosofi 
. o.s.v. jar endast behandlas i den man deras behlirskande lir oundgiingligt for den 
' aktiva politiska verksamheten och for den politiska agitationen. I I 1 

I manga avseenden paminde Nils Flygs bildningssyn om Ture Nermans, men han tycks 
int~ ha varit nagon stOrre anhangare av den sovjetiska proletkultverksamheten, vilket i 
Ijuset av hans senare ideologiska irrfarder forefaller logiskt: mot slutet av 30-talet forde ju 
hans uttalade anti-sovjetism honom till ett narmande till fascismen, och 1941 bildade han, 
som tidigare namnts, den halvnazistiska organisationen Svenska Socialistiska Partiet. 

1 0.3. Lenin och bildningsfragan 

Under Kerenskijs provisoriska regering, efter den borgerligt-demokratiska februari
revolutionen 1917 men fore den bolsjevikiska oktoberrevolutionen sarnma ar skapades i 
Ryssland under ideologisk ledning av Alexander Bogdanov en organisation fOr den prole
tara kulturen - Proletkult. Dess ideal for det konstnarliga skapandet var den socialistiska 
realismen: konsten skulle vara ett gestaltande av de proletara massomas erfarenheter. 

110 Akerstedt, s. 95 
111 a.a, s. 96 
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Eftersom proletariatet, enligt teorin, arden klass som bar nyckeln till framtiden, foreba~ar 
den proletara kulturen ocksa det kommande, k.lasslOsa samhallet och dess all~an
manskliga kultur. Kulturen i k.lassamhallet armed nodvandighet en k.lasskultur, !ll~n 1 det 
k.lass}osa samhallet kommer detju inte att finnas nagon harskande k.lass, Va~s.Ideer kan 
harska over nagra andra k.lassers ideer, utan samhallslivet kommer att avpoht1seras och 
avideologiseras. Med Kommunistiska manifestets ord: 

Nar under utvecklingens lopp klasskillnaderna forsvunnit och all produktion 
koncentrerats i handerna pa de forenade individerna, sa forlorar den offentliga 
makten sin politiska karaktar. Den politiska makten i egentlig mening ar det 
organiserade valdet av en klass till en annan klass' undertryckande. Nar proleta;
riatet i kampen mot bourgeoisin med n6dvandighet forenar sig som klass, genom er 
revolution gor sig till harskande klass och som harskande klass med vald upphtiver 
de gamla produktionsforhallandena, sa upphaver det med dessa produktionsfor;
Mllanden klassmotsattningarnas existensberattigande, klasserna overhuvudtaget och 
dtirmed sitt eget herravalde som klass.ll'2 

Men under en overgangsperiod behovs det alltsa ett organiserat arbete for att smida fram 
proletariatets kultur. Som mest, 1920, hade Proletkult 400.000 medlemmar, men sa 
tvingade Lenin in organisationen under Folkkommissariatet for undervisning, varefter 
dess sjalvstandighet och inflytande minskade. 

Att undervisningen av massorna i Sovjetunionen skulle vara genomsyrad av den 
marxistiska teorin och styras av det kommunistiska partiet var ingenting som Lenin och 
ovriga bolsjevikiska ledare gjorde nagon hemlighet av; i artikeln "Om proletar kultur" kan 
man lasa fOljande ord av Lenin sjalv: 

Huvudkommitten for politisk skolning, vilken har att ta befattning med utbildning 
utanfor skolan, med arbetet att skola och upplysa massorna, star infor den klara 
uppgiften att kombinera partiets ledarskap med striivan att vinna fortroende hos, att 
med sin anda genomsyra och med sift initiativ uppliva denna viildiga apparat, den 
pedagogiska personalens halvmiljonhovdade arme som nu iir i arbetarnas tjiinst I . ...I 
Vi maste nu skola en ny arme av larare som skall vara intimt forbundna med 
partiet, med dess anda, maste dra till sig arbetarmassorna, genomsyra dem med 
kommunismens anda och intressera dem for vad kommunisterna gor.l13 

All vetenskap och utbildning maste ta stallning i politiken och klasskampen, for 

Beniimningen "opolitisk" eller "icke-politisk" iir bourgeoisins hyckleri, det ar ingen
ting annat an bedrageri mot massorna vilka till 99 procent ar fornedrade genom 
herravaldet av kyrkan, privategendomen o.s.v. Detar just pa sa satt bourgeoisin, 
som iinnu harskar i alla borgerliga liinder, lurar massorna.114 

Men samtidigt som utbildningsvasendet och folkbildningen maste sattas i den proletara 
statens tjanst, framha.Iler Lenin att det finns mycket positivt i det gamla samhallets veten
skap och kultur, och detta maste man ta vara pa att skapa en ny kultur ur ingenting ar 
naturligtvis omojligt. Det nya i den proletara bildningen och kulturen ar dock fOrenandet 
av teori och praktik, eftersom enligt Lenin 

En av de varsta och storsta olyckor, som det gamla, kapitalistiska samhallet ejter
lamnat at oss, ar denjullstandiga klyftan mellan boken och det praktiska livet.ll5 

Den proletara kulturen maste a andra sidan vara 
11'2 Det kommunistiska partiets manifest, s. 36 
113 Lenin: Valda verk, bd III, s. 409 
1 14 a.a, s. 405-406 
115 a.a, s. 389 
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'den la bundna utvecklingen av den summa av vetarzd_~· som.r::anskligheten ut~rbe
:rat uJer det kapitalistiska samhlillets, godsagarsamha.~lets, t)anste~nnasamhall:ts 
'.ok. Alla des sa vii gar och stigar har lett, leder och fortsatter .G!t leda tzll de~ p~oletara 
kulturen pa samma satt som den av Marx omarbetade polztzska ekonomzn vzsat oss, 
. varthan det miinskliga samhiillet maste komma, visat oss overgangen till klasskam
pen, till den proletara revolutionens borjan.116 

De tva senaste citaten ar hamtade ur Lenins tal pa Rysslands kommunistiska ungdoms
forbunds tredje kongress den 2 oktober 1920. I detta tal inskarper han gang pa gang 
nodvandigheten av en allsidig bildning, uppenbarligen i polemik med en kulturell 
vansteravvikelse som gick utpa att allt gammalt skulle kastas pa sophogen till forman for 
en~ helt ny proletar kultur framvuxen ur massornas spontana medvetande under 
socialismen. Lenin varnar ocksa fOr det testuggeri och den plakatpolitik som har sin grund 
i ett mekaniskt tillagnande av marxistiska dogmer och larosatser. Denna typ av installning 
till studier och folkbildning lag naturligtvis nara till hands just i den unga sovjetstaten, 
eftersom det ryska folket efter arhundradens fortryck under tsaristisk absolutism och 
religios ortodoxi sakerligen var det mest illitterata folket i Europa. Lenin sager till ung
kommunisterna: 

Nar vi inte siillan saval bland representanter for ungdomen som bland en del 
fb'rfiiktare av den nya bildningen hor angrepp mot den gamla skolan, att den gamla 
skolan var en pluggskola, sa sager vi till dem att vi maste ta det som var bra i den 
gamla skolan. Vi bor inte ta fran den gamla skolan detta, att den unga miinniskans 
minne belastades med ett overmatt av kunskaper, som till nio tiondelar var onyttiga 
och till en tiondel forvrangda, men det betyder inte att vi kan noja oss med de 
kommunistiska slutsatserna och endast lara oss kommunistiska paroller utantill. 
Darmed kommer man inte att skapa nilgon kommunism. Kommunist kan man endast 
bli om man berikar sitt minne med kunskap om alla de rikedomar som miinskligheten 
har skapat ,117 

Mrusattningen att "forena teori och praktik" har ju ofta uttryckts i den utbildningspoli-tiska 
de batten, inte minst i Sverige under de senaste 30 aren, och emellanat har vlil den flitiga 
anvandningen av detta uttryck forvandlat det till en floskel utan konkret innebord. For 
Lenin, som ju levde i ett samhalle dar den materiella noden var en standigt 
narvarande verklighet, innebar att fOrena teori och praktik att de kommunistiska parti- och 
ungdomsforbundsmedlemmarna skulle ga ut till folket for att undervisa och alfabetisera 
massorna, samtidigt som de med praktiskt arbete hjalpte till att overvinna den mest akuta 
noden. De s.k. roda lOrdagama, inforda under inbordeskriget, da arbetsplats- och 
bostadssovjeterna organiserade frivilligt, oavlonat arbete, var ett satt for de politiskt aktiva 
att na ut till arbetare och bonder med skolningsverksamheten. Som Lenin skrev: 

Kommunistiska ungdomsforbundet kommer att gora ratt for sitt namn - den unga 
kommunistiska generationens forbund- forst om den forknippar varje steg av sina 
studier, sin fostran och bildning med deltagande i alla arbetande miinniskors gemen
samma kamp mot utsugarna118, 
och vidare: 
F orbundet milste vara sadant, att varje arbetare ser att det be star av miinniskor, 
vilkas lara mojligen iir honom oforstilelig, pa vilkas liira han mahiinda inte genast 
tror, men vilkas praktiska arbete, vilkas verksamhet bevisar att detta verkligen ar 
miinniskor som visar honom den riktiga vagen.I19 

De riktlinjer for bildningsverksamheten som Lenin drog upp for den ryska folk
bildningen och Proletkults verksamhet, fick naturligtvis ett stort inflytande pa den· 
!!6a.a, s. 391 

117 a.a, s. 391-392 
118 a.a, s. 398 
119 a.a, s. 400 
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kommunistiska varldsrorelsens bildnings~yn, och i Sv~rige ~~~ ~e. uttalande~ s~m .. de 
kommunistiska kulturdebattOrema gjorde pa 20-talet tiimhgen viil1 bnJe med Lemns tdeer. 
Denna marxist-leninistiska syn pa bildningsarbetet skulle prii~la SKP och dess 
ungdomsforbund under hela mellankrigst~den; i och med p~ispriingmn_~ama pa 20-talet, 
som gjorde partiet mer och mer ideologtskt homogent, forsvann d~ r<?ster t~ex .. Kata 
Dahlstrom- som anmalde en fran den materialistiska och klasskampsmnktad~ hallmngen 
avvikande uppfattning, och proletkultsidealen .blev helt forharskan~e ~.nom SKP: 
Inriktningen pa praktiska och fOr klasskampen.nyttl~a k~~ska-rer snarast forstarkte~, ~ch 1 

"Leninismen at arbetarklassen programmatlska nkthnJer for Sverges Kommumsttska 
Partis verksainhet" av ar 1930 kan man lasa att SKP:s studiearbete friimst omfattar: 

vart partis litteratur och praktiska verksamhet pa grundval a~ ~omint~rns 
innehc'ill och politik ! .. ./ Huvudvikten mc'iste liiggas vid en klar kommumstlsk skolnmg, 
vartill i forsta rummet kommer skolning for vart viktigaste verksamhetsfiilt - den 
fackliga kampen. 

11. Kommunistisk kulturpolitik pa 1930-talet 

11.1. Sovjetkulturen under Stalintiden 

Pa 30-talet infordes i Sovjetunionen allmiin skolplikt, vilket innebar att antalet elever i 
mellan- och elementarskoloma steg fran 8 miljoner ar 1914 ti1128 miljoner 1937. Enligt 
"SUKP(b):s historia", som utkom 1938, fOrde detta med sig "ett miirkligt kulturellt upp
sving ", ja rentav en "kulturell revolution". 12o I den sovjetiska utbildningspolitiken lades 
mycket stor vikt vid den tekniska utbildningen och skolningen av kadrer pa olika omra
den, for som Stalin sade: 

FO'r att siitta tekniken i rb'relse och utnyttja den till det yttersta behb'vs det folk, som 
tilliignat sig tekniken, behb'vs det kadrer, som iir i stand att gb'ra sig fortrogna med 
denna teknik och anviinda den efter konstens alla regler. Teknik utan miinniskor, som 
behiirskar den, iir en diJd teknik.121 

Att tekniken och beharskandet av denna tillmattes en sadan betydelse i Sovjetunionen pa 
30-talet iir Ui.tt art forsta om man betiinker den konkreta situation som landet befann sig i, 
da det gall de att forcera det ind ustriella uppbygget fOr att kunna mOta hoten utifran, friimst 
fran det allt mer aggressiva hitlertyskland. I detta lage spelade den s.k. stachanovrorelsen 
stor roll i kampen for att hoja produktiviteten i industrin, och aven i kulturpolitiken into a 
den industriella produktionen en central plats. ~e> 

En av de framsta kulturdebattorema i Sovjetunionen, Michail Kalinin, tillika ledare fOr 
Hogsta Sovjet, uttryckte sig i sin bok "Om kommunistisk fostran" pa fOljande siitt om 
mal en for utbildningspolitiken: · 

I 

Och vad gar utbildningen ut pa? Den disciplinerade miinniskan gor det mojligt /or 
henne att pa ett siirskilt siitt, organiserat, befatta sig med varje uppgift. En obildad 
person utfor sitt arbete mekaniskt slentrianmiissigt, han har siillan nagon utarbetdd 
plan - han gar efter samma mall som JOrfiiderna. Nu giiller det emellertid att arbeta 
inte som f6rfiiderna gjorde utan att infora organisering i arbetet ! .. ./ Vad menas cia 
med att infora kultur iiven i vardagslivet, i arbetet? Diirmed menas att inte gora 

I 

SUKP(b):s historia, s. 338-339 
121 a.a, s. 335 
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• nagot overflodigt, att varje rorelse skall medfora resultaf.111 

I kaderutbildningen var specialisering losenordet for dagen; det var bara en vetenskaps
gr~n som, for att tala med Stalin 

I 

: maste vara obligatorisk for bolsjevikerna inom alla vetenskapsgrenar, det ar den 
1

• marxistisk-leninistiska vetenskapen om samhlillet, om samhlillsutvecklingens Zagar, 
1 om lagarna for det socialistiska uppbyggnadsarbetets utveckling, om kommunismens 
'seger ! .. .! Leninisten far inte endast vara specialist pa den vetenskapsgren han agnat 
sig at, han maste dessutom vara politiskt och samhlilleligt verksam, livligt intressera 
sig for sitt lands ode, kiinna lagarna for den samhlilleliga utvecklingen, forsta att 
, tillampa dessa Zagar och strava efter att aktivt deltaga i landets politiska ledning. Det 
blir naturligtvs en extra belastningfor de bolsjevikiska specialisterna. Men den blir en 
belastning, som kommer att ge en riklig ersattning.1'23 

Har aterfinns det klassiska marxistiska idealet om den allsidigt bildade miinniskan, f6rmo
gen att aktivt delta i samhlillets angelagenheter, samtidigt som hon besitter kunskaper fOr 
att kontrollera en rationell och planmassig produktionsprocess. Em.ellertid harden konkre
ta situationen tvingat fram en hogre grad av specialisering an vad Marx och Engels en 
gang tankte sig. 

Den marxistiska kunskapsteorin framhruler det dialektiska fOrhrulandet mellan teori och 
praktik. Kalinin skriver: 

Det socialistiska uppbygget behover bildade miinniskor, och som sc'ldana kan man 
bara rakna dem, som inte blatt laser mycket utan aven grundligt studerar den mate
rialistiska filosofin och tillagnar sig vetenskapens landvinningar, som tanker niir de 
laser och vet hur revolutioniir teori skall forbindas med revolutiontir praktik.124 

Denna kunskapsteori, som forresten aterfinns bast beskriven hos Mao Tsetung ("Om 
praktiken"I2.'5), utgar fran praktiken for sin begrepps- och teoribildning, for att sedan 
aterga till den praktiska verkligheten, varigenom teorin blir till en materiell kraft. Forst har 
vi det fornimmande stadiet, dar kunskapen endast ar sinnlig; efter flera iakttagelser av 
samma fenomen ager en sprangartad utveckling rum i hjaman under kunskapsprocessen, 
och begrepp kan bildas; utifran dessa kan man sa dra logiska slutsatser, som sedan ut
nyt~as for att forandra den materiella verkligheten. 

11.2. SKP:s kulturpolitik pa 30-talet 

Om man studerar SKP:s kongressprotokoll under 30-talet, finner man att kulturpolitiken 
intar en tamligen undanskymd plats, vilket vlil inte heller ar annat an vantat med tanke pa 
de stora uppgifter som partiet stod infor i ovrigt. 

Ar 1930 gav man i alia fall ut "Leninismen at arbetarklassen: programmatiska riktlinjer for 
Sverges Kommunistiska Partis verksamhet", dar kulturpolitiken agnas en del utrymme. I 
denna skrift foljer man helt och hrulet de riktlinjer som dregs upp av Komintem; nagon 
kulturpolitik for specifikt svenska forhMlanden utarbetades inte. SKP stod ju i opposition 
till hela den borgerliga statsapparaten, varfor man naturligtvis sa gott som helt satsade pa 
den intema partiverksarnheten och den ideologiska skolningen av de egna medlemmama. 
I "Leninism en at arbetarklassen" kan man bl.a. lasa: 

Den borgerliga kulturen visar sig i en allmiin forflackning av tankandet, vilket 
122 Kalinin, 5. 318-319 
1'23 Stalin: Lenini5mens problem, s. 829-831 
124 Kalinin, 5. 31 
125 5e Mao Tsetung: Fyrafilosofi5ka uppsat5er, s. 5-26 
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exempelvis tar sig uttryck i den stegrande spridningen av de tanketomma, brokigt ut
styrda veckotidningarna. Mot detta maste arbetarklassen scitta sitt klasskampsbeto
nade skolningsarbete. Vart studiearbete maste ga ut pa att klarlagga arbetarklassens 
kampproblem. Darigenom bringas arbetarna liven till en allmanbildning, men en 
marxistiskt inriktad sadan. Det ar dock inte nag med teoretiska studier utan dessa 
maste forenas med praktiskt arbete. 

I skriften gar man ocksa hart at ABF, som kritiseras fOr att foretrada en borgerlig kultur
och bildningssyn. 
Ett kommunistiskt parti maste i hela sin verksamhet, inklusive kulturpolitiken, utga fran 
den samhalleliga praktiken och utifran denna utarbeta en teori for det konkreta laget i 
klasskampen; marxismens levande kama ar ju, med Lenins ord, "konkret analys av kon
kretaforhallanden". I forhallandet mellan teori och praktik maste det standigt navigera 
mellan det tomma projektmakeriets och de rena fantasteriemas Skylla och den smaskuma 
prakticismens och ekonomismens Karybdis. Erfarenheten visar att dessa tva deviationer 
fran den korrekta vagen ar bundna till olika sociala forhallanden: de intellektuella i rorel
sen har ofta en fallenhet for det forstnamnda felet, medan arbetama ibland kan forfalla till 
narsynthet och prakticism i politiken. Stalin liknar dessa tva tendenser vid "rysk revolu
tioniir hanforelse" respektive "amerikansk driftighet": 

Den ryska revolutionara hanforelsen ar den livgivande kraft, sam vacker tanken, 
driver framat, sam bryter ned det gamla, oppnar nya perspektiv. Utan den ar alit 
framatskridande omojligt. Men den har allaforutsattningar att i praktiken urarta till 
en tom "revolutionar" manilovism (overksamhet, tomt fantiserande; efter en av 
personerna i Gogols "Doda sjalar", H.G.), om den inte forknippas med amerikansk 
"revolutioniir" manilovism ochfantastiskt projektmakeri. Den/ .. ./ arden obandiga 
kraft, sam inte vet av och inte kanner nagra hinder, sam med sin sakliga ihardigh:et 
sopar undan alia hinder, sam inte kan underlata att slutfora ett verk sam en ga71-g 
paborjats / .. ./ Men den amerikanska driftigheten har alla forutsattningar att ura~ta 
till en trangsynt och princip!Os geschaftsmassighet, om man inte forknippar den med 
rysk revolutionar hanforelse. Rysk revolutionar hanforelse i forening med 
amerikansk driftighet - det ar leninismens vasen i partiarbetet och i den statliga 
verksamheten.I26 

Hur vallyckades da SKP med att losa sina uppgifter i politiken och bildningsarbetet under 
30-talet? 

Pa kongressen 1933 utpekades "opportunismen i praxis" och det "abstrakt-teoretiska 
arbetssattet" som de framsta orsakema till vad man sag som partiets isolering i den 
svenska politiken och klasskampen.m 

I det teoretiska organet Kommunistisk Tidskrift i januari 1932 skriver den ledande 
skandinaviske kominternfunktionaren Allan Wallenius att "/nom SKP har den teoretiska 
kampen oerhort forsummats - beroende pa manga orsaker men framst naturligtv,is 
darpa, att det praktiska revolutioniira arbetet varit svagt." 

Under 30-talskrisens inledningsskede hade SKP annars stora kvantitativa framgangar; 
exempelvis okades medlemsantalet pa kort tid fran 7.000 till 18.000.1:28 I Kommunistisk 
Tidskrift fran december 1933 skriver man dock att "Under de senaste aren har vi kunnat 
konstatera stOrre mojligheter for utvecklingen av vart parti an vi haft formaga att 
tillvarata." Och detta berodde pa att man "till en borjan /settl fragans Wsning enbart 
( eller huvudsakligen) i skolningsarbetet / .. ./ icke som komplettering och vagledning for 
det praktiska arbetet." Man hade ocksa fOrsokt att "pa ett radikalt satt draga in nya med-

126 a.a, s. 105-107 

127 Protokoll fran SKP:s kongress 1933 
128 Andersson m.fl, s. 170 
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lemmar i aktivt ledande arbete- och misslyckats! Varfor? I de fiesta fall diirfor att vi 
gjort oss skyldiga tilloverdrifter ! . .J att vi glomt det nodviindiga skolningsarbetet." 

Man kan konstatera att SKP ofta misslyckades just med att fOrena teori och praktik fOr att 
i partibyggandet utnyttja uppsvinget pa ett konstruktivt satt: a ena sidan tendenser till 
"boksynthet" och studier utan kontakt med den konkreta verkligheten, a andra sidan 
praktik utan grundlaggande teoretisk skolning av medlemmarna. 

I borjan av 30-talet overvagde det forra felet; den studiestil som SKP tillampade- an
stallda propagandister reste runt och holl allmanna inledningar pa moten i partiets grund
organisationer, och de mer avancerade medlemmarna plockades ut till studiekonferenser, 
dar de fick lyssna till teoretiska forelasningar, medan de ovriga under tiden agnade sig at 
praktiska problemi29- var inte den idealiska for att skola de nya medlemmar som i takt 
med krisens utveckling strommade till partiet. I stallet borde man, aterigen enligt Allan 
W allenius (KT januari 1932) ha gatt till vaga pa foljande satt: 

I stiillet vinner man mycket mera med att behandla Kominterns beslut, CK:s beslut 
o.s. v. -d. v.s. aktuella problem- vid dessa kurser, och genom en grundlig diskussion 
av dem i lokal belysning utvinnes mycket mera marxism och leninism, mera dialektik 
och organisationsformllga hos partimedlemmarna ! .. .! Sa blir den politiska verksam
heten hos cellerna satt igang och partiskolningen far mass basis inom partiet. 

Senare under 30-talet forsokte man avhjalpa detta fel genom att bryta med bokstudierna 
och i massomfattning drain arbetare i partiarbetet, utan att genomfora nagon ele- mentar 
skolning i marxistisk teori, vilket naturligtvis medforde en kontinuerlig sankning av den 
teoretiska ni van i partiet.Bo Det ar i det har sammanhanget ett talande faktum att SKP anda 
fram tilll943 saknade ett eget partiprogram, utan holl till godo med Komintems program, 
som naturligtvis inte kunde omfatta alia saregenheter for den svenska klasskampen pa ett 
satt som hade varit onskvart fOr det svenska kommunistiska partiets program; att man sa 
tog fram ett eget program 1943 hangde dessutom givetvis ihop med Kominterns 
upplOsning samma ar. 

Bristerna i SKP:s studiearbete ledde till - och var i sin tur naturligtvis betingade av 
-en allman passivitet i kulturpolitiken: det var socialdemokraterna som hade initiativet pa 
det kulturella omradet och formulerade visionerna infor framtiden. Detta galler hela den 
kulturella modernismen, dar socialdemokratin var den ideologiskt drivande kraften i 
utvecklingen mot folkhemmets klasslosa ideologi, bort fran arbetarklassens traditionella 
varderingar, som lite haglost forsvarades av den kommunistiska arbetarrorelsen. 

12. Socialdemokratisk kulturpolitik pa 1920-talet 

12.1. Forutsattningar och utveckling 

1920-talet med dess ekonomiska stabilisering fOdde drommen om den krisfria kapitalis
men, dar klasserna skulle samarbeta for det gemensamma basta. Forebilden var den s.k. 
Mondkonferensen i England 1927, sammankallad av industriledaren Alfred Mond. 
Konferensen resulterade i ett program for samarbete mellan arbetare och arbetsgivare for 
att fOrebygga strider och framja rationaliseringar. Initiativtagarens namn gav beteckningen 
"mondism" pa klassamarbetspolitiken. 

129 a.a. s. 171-172 
130 a.a, s. 173 
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Inom fackforeningama mottogs idema till stOrsta del en positivt: pa en LO-konferens 1928 
sade t.ex. huvudtalaren Sigfrid Hansson att mondismen "stamde val med fackfore
ningsrorelsens egna stravanden" och utgjorde en ''fortsattning pa en utveckling som 
fackforeningsrorelsen sedan lange accepterat".131 · 

Socialdemokraterna var trangda mellan hoger och vanster och paverkades av tidens 
framstegsoptirnism: klasskampen och socialiseringsideema tonades ned till fOrman for det 
s.k. gemensarnrna intresset. Detta var ju "det glada 20-talet", som praglades av ett vidlyf
tigt nojesliv bland ungdomen. Materiellt sett hade 20-talet nojesliv- den "nojeskultur", 
som enligt Ture Nerrnan fOrtraffligt belyste dekadansen i samtidens kulturl32- som forut
sattning den accelererande ackumulation av rikedom hos den borgarklass som fick mer 
och mer tid och pengar att avsatta till utsvavningar av olika slag. USA:s nyvunna ledande 
roll i varldsekonomin gjorde ocksa att det landet tog over fran Tyskland som den framsta 
kulturella forebilden: de amerikanska influensema trangde undan de karvare idealen hos 
den svenska overklassens traditionella tyskeri. Det var val helt enkelt sa att den amerikan
ska kulturen med dess starka betonande av den individuella friheten passade som hand i 
handske fOr den nya finansbourgeoisi som tog over efter den traditionella bordsaristo
kratin; 20-talet var ju den tid da grunden lades till den modema svenska kapitalismen. 
C-H Herrnansson talade pa 60-talet om "de femton farniljema", som hade komrnit till 
makten genom "bankkapitalets sammansmiiltning med industrikapitalet och uppkomsten 
av enfinansoligarki pa grundval av detta 'finanskapital' "133, som Lenin i "Imperialis
men som kapitalismens hogsta stadium" namner som ett av fern kannetecken pa imperia
lismen. Nu har val koncentrationen gatt annu langre och reducerat de femton farniljema till 
betydligt fane, men faktum ar att de finansoligarkier som uppstod pa 20-talet ocksa var de 
som kontrollerade den svenska ekonomin under den expansiva perioden efter Andra 
varldskriget. 

I samband med omgrupperingen inom den harskande klassen och kapitalismens 
stabilisering och overgang till sitt imperialistiska stadium svor socialdemokratema trohet 
mot den borgerliga demokratins institutioner, och avgransningen at vanster var som sagt 
viktig, vilket ocksa skulle avsatta spar i kulturpolitiken: en allmanna initiativlosheten tog 
sig uttryck i avsaknaden av en manifest, genomarbetad kulturpolitik. 

For den som vill skapa sig en bild av 20-talets socialdemokratiska kultursyn aterstar 
darrned endast att studera uttalanden fran enstaka debattorer. Detar naturligtvis pa manga 
satt en otillfredsstallande metod, att ta enstaka personers utsagor som matt pa installningen 
inom en hel rorelse, men eftersom dessa individer trots alit intog en ledande stallning 
inom partiet, kan de nog anda ge en nagorlunda adekvat bild av socialdemokratemas 
kultursyn under 20-talet; det fOrefaller dessutom ha varit sa att den socialdemokratiska 
kultur- och bildningsverksamheten pa basplanet var relativt svagt utvecklad, forutom det 
arbete som bedrevs inom ABF. 

Efter rostrattsreforrnema, da allman och lika rostratt slutligen, efter mangarig kamp fran 
socialdemokrater och liberaler, hade blivit verklighet 1918 framstod det svenska klass
samhallet i ett annat ljus for manga socialdemokrater: nu hade man erovrat den 
politiska demokratin, och darrned skulle det ocksa finnas mojlighet att forverkliga mal en 
paden fredliga, parlamentariska vagen. Inom SAP avvisade manju bestamt varje tanke pa 
att arbetarklassen skulle erovra makten genom revolutionara strider eller bygga upp egna 
beslutsorgan efter den ryska radsmodellen. 

Pa kulturens omrade var man lika bestamd motstandare till den kommunistiska prole
tarkulturen och avfardade ideerna om att arbetarklassen var barare av, eller borde forsoka 
skapa, en speciell kultur. Detta uttrycktes av Hjalmar Branting med orden: 

131 Kristensson m.fl, s. 237-238 
132 Nemum: Borgarkulturens undergllng, s.J6; ur Arbezarklassen och kulturen 
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Pa det moraliska omradet maste en stark solidaritetskansla uppsta och utvecklas. 
Denna solidaritetskiinsla kan icke inskrankas till klassen, utan maste omfatta det 
samhiille, sam arbetarna skola taga i arv och leda. Arbetarna maste lara sig, att i 
sina politiska motstandare icke se fiender, sam skola utrotas med eld och svard, utan 
sam maste vinnas pa overtygelsens vag. Endast med sMana sakers utveckling ar det 
mojligt att genomfora verklig socialism.134 

For Branting var den politiska demokratins institutioner en god skola och uppfostran for 
arbetama, och han underskattade sakert borgarklassens formaga att behalla makten over 
tanken, liven sedan de hade forlorat den direkta politiska makten. Nu dog ju Branting 
redan 1925 och fick inte uppleva nagon langre tid av den parlamentariska demokrati han 
hade vigt sitt liv at inforandet av. 

En annan framtradande socialdemokratisk idedebattor, Arthur Engberg, som sedermera 
skulle fa en framskjuten position som ecklesiastikminister, var nagot mindre optimistisk 
och kritiserade partiet for att 

Den socialistiska skolningen ar under all kritik. Linjer och program for en praktiskt 
realiserbar socialiseringspolitik saknas. Socialismens samhiillssyn har inte genom
trangt vara nuvarande truppmassor / .. .! Vi slungas tiimligen oforberedda in pa upp
gifter, diir vi Jamla i morkret utan fast a Mllpunkter.135 

Den politiska makten var inte nog, menade Engberg, fOr 

Fragan om den tidpunkt, da vi kunna ha makten att pa allvar borja socialiserings
verket, lOses icke pa grundval av statistiska uppgifter om numeraren inom vissa mer 
eller mindre proletariserade samhiillsgrupper.136 

For socialdemokratin var det ocksa nodvandigt att propagera for socialismen bland 
arbetarmassorna. Engberg betonade mer an Branting partiets ansvar for arbetarklassens 
skolning. En sadan syn delades ocksa av andra ledande socialdemokrater som Gustav 
Moller och Ernst Wigforss.137 

Wigforss forde i artikeln "Demokratiska problem" fran 1920 en diskussion kring dessa 
fragor och skrev att 

Det ar de (borgarklassen, H. G.) sam bestamma folkets uppfostran eller brist pa 
uppjostran. Om de malmedvetet bruka denna makt for att skapa valjarmassor, 
okunniga om sina egna intressen eller om medlen att tillvarataga dem, nojda med det 
brad och skadespel, sam uppifran bjudas, om sedan en overvaldigande del av 
pressens makt vilar i samma hander och hansyns!Ost anvandes for att spela pa 
massornas lidelser, sensationslystnad, okunnighet, var finns dil den frie valmannen, 
var finns den verkligajolkviljan?l38 

Wigforss stod i flera avseenden till vanster i det socialdemokratiska partiet och 
argumenterade bl.a. for industridemokrati 139, men den som tog over som partiledare efter 
Brantings dod skulle bli pragmatikem Per Albin Hansson, som inte tycktes bekymra sig 
speciellt mycket over de informella maktstrukturer som firms i ett samhalle och yttrar sig i 
makten over manniskomas tankande, utan han slog helt enkelt fast att 

134 Gustavsson m.fl, s 176 
135 Kristensson m.fl, s. 205 
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Ejter den allmanna rb'strattens inforande beror det helt och hallet pa folket sjalvt 
hur det ar stallt i landet. Erovringen av Sverige at svenskarna kan ske med 
valsedeln.l-10 

12.2. SAP och kulturarvet 

Tanken att bildningsarbetet och kulturverksamheten forst och framst skulle syfta till att ge 
arbetarna delaktighet i den gangse borgerliga "finkulturen" hade bred uppslutning i SAP 
pa 20-talet, och man kritiserade flitigt den kommunistiska klasskampskulturen. Malsatt
ningen att demokratiskt distribuera den redan existerande kul turen snarare an att bidra till 
att skapa en ny, specifik arbetarkultur gick hand i hand med liknande tankegangar 
betraffande den materiella produktionen: mer och mer ersattes socialiseringsstravandena 
med en malsattning att oka produktionen och fordela dess resultat nagot mer rattvist. Den 
blivande socialministern Gustav Moller sade t.ex. att fattigdomen i samhallet endast kunde 
avskaffas genom en fordelning av de existerande rikedomarna och att det avgorande vore 
att oka och effektivisera produktionen. Daremot var fragan om aganderatten till produk-
tionsmedlen inte sa viktig.l41 Den totalt klasslOsa synen pa samhallets utveckling och den 
samhallsgemenskap man ville skapa sammanfattades i Rickard Lindstroms uttalande om 
kulturgemenskapen, som skulle besta i 

ett nat av samklang i tankar och forestallningssatt, i livsuppfattningar och 
sedvanjor. Detta binder manniskorna vid varandra pa ett sareget satt, det finns icke i 
sa stora matt nagot starkare andligt kollektiv an nationen.l42 

Vi kan bar se bur man bortsag fran eller fornekade arbetarklassen som kollektiv for att i 
stiillet betona det nationella draget i kulturen. For arbetama gall de nu att de belt och ballet 
skulle ta till sig kulturen som individer och inte som grupp, och det personliga ansvaret 
for bildningen betonades starkt. Det var belt enkelt sa att banden mellan bourgeoisin och 
proletariatet inom landet upplevdes som kraftigare an det mellan proletarerna i olika 
lander. Detta var naturligtvis ingen for den svenska socialdemokratin specifik ideologisk 
utveckling; tankarna aterfinns ju- om an givetvis i mer extrem och renodlad form- i den 
klassiska fascismen hos Benito Mussolini, liksom i nationalsocialismen. Det kapitalistiska 
systemet hade forandrats, och for dem som avvisade den kommunistiska, revolutionara 
vagen, blev det nodvandigt att fOrsoka losa dess inneboende motsattningar inom syste
mets egna ramar. Eftersom den otyglade kapitalismen nu hade blivit omojlig, blev klass
samarbetet for det gemensamma basta en nodvandighet, vilket gallde for alia hogt 
utvecklade lander, liven England och USA, dar ju Franklin D. Roosevelts "New Deal" 
inneholl atskilliga drag som ate:rfanns aven hos svensk socialdemokrati. 

Sammanfattningsvis kan man saga att socialdemokraterna under 20-talet orienterade sig 
mot en traditionellt liberal syn pa bildningsarbetet: det gallde att gora alia delaktiga av det 
nationella kulturarvet. Harigenom tenderade man att avpolitisera kulturen och sattaform 
fore innehall. Dessutom fanns det en stark kritik mot den pastadda kulturella nedgangen i 
samhallet (bar det forresten nagonsin funnits ett samhalle dar inte den dominerande 
fOrestallningen bland de tongivande kretsarna bar varit just att kulturen befinner sig en 
nedgangsperiod efter tidigare guldaldrar?). Arthur Engberg kallade det kulturella 
tillstandet i landet for bl.a. "skymningskultur". Detta sakernas bedrovliga tillstand skulle 
enligt Engberg ha sin grund i en "maskinkultur ", som hotade att undantrti.nga "sjalskultu-
ren ".143 Har hade bade borgama och kommunistema- med sin "bolsjevisering" av 
kulturen- sin del av skulden, och botemedlet skulle alltsa vara att sla vakt om det svenska 
kulturarvet. Ett satt att gora detta blev en intensifiering av kampen mot den s.k. smuts-
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litteraturen, en kamp som hade pagatt linda sedan 00-talet. 

Framforallt kom tidskriften "Faderneslandet" i skottlinjen, och en enhetsfront mot detta 
och andra uttryck for det kulturella forfallet skapades av ABF tillsammans med tva sa 
olikartade storheter inom tidningsvarlden som syndikalisternas Arbetaren och hogerns 
Svenska Dagbladet.I++ 

13. Socialdemokratisk kulturpolitik pa 1930-talet 
' 

In om 30-talets soci aldemokrati radde ett slags arbetsfOrdelning, dar Gustav Moller fick ta 
hand om socialpolitiken och Ernst Wigforss om ekonomin, medan kulturpolitiken foll pa 
Arthur Eng bergs lott.145 Arthur Engberg ( 1888-1944) var ecklesiastikminister under aren 
1932-1939 och intog en dominerande stlillning i den socialdemokratiska kulturdebatten, 
va:rfor en skildring av rorelsens kulturpolitik under 30-talet med nodvandighet till stor del 
far.ta sin utgangspunkt i hans tal och skrifter. 

Engberg agnade sig tidigt at ideologisk skriftstallning med utgangspunkt i marxistisk 
teori. Bl.a. forde han i slutet av 10-talet som chefreaktOr fOr Arbetet en polemik med arke
biskop Nathan Soderblom kring marxismens samhallsyn. Han analyserar dar pa vilka 
punkter kristendomen och socialismen kolliderar som tankesystem och finner att det 
atminstone inte sker om man identifierar socialismen med den materialistiska historie
uppfattningen, eftersom denna uppfattning ar en historievetenskaplig forskningsmetod, 
medan kristendomen lir en livsaskadning; om man daremot avser historiefilosofin, ror det 
sig: om tva skilda livsaskadningar, dar socialismen har mest av framtiden for sig.I46 Hur 
Engberg kan komma fram till nagot sadant, ar for mig nagot svart att forsta; naturligtvis 
skiljer sig historieforskning pa marxistisk grund pa det mest avgorande satt fran den pa 
kristen grund, om inte annat sa atminstone i fraga om alltings ursprung. Dessutom 
forefaller det val egendomligt att gora en atskillnad mellan den historiska forsknings
me'toden som sadan och de filosofiska och ideologiska uppfattningama om historiens 
ut~ecklingsgang. 

For ovrigt verkar dock Engberg i teorin haft en riktig uppfattning om grundlaggande 
marxistiska principer, och han betonar starkt socialismen som individens befriare och hur 
staten under socialismen forlorar sin politiska karaktlir, for att overga till att syssla med 
enkla forvaltningsfunktioner. Malet ar for Engberg det klasslOsa samhlillet. 

Arthur Engberg stod tamligen Hingt till vanster inom det socialdemokratiska partiet 
- atminstone om man ser tillledargarnityret- och det ar kant att han efter Brantings dod 
tillhorde det mot Per Albin Hansson oppositionella lagret. I manga fragor kom Engberg 
och Hansson att inta motsatta standpunkter, bl.a. i forsvarsfragan, handelspolitiken - dar 
Engberg var en principiell anhangare av tullfrihet - samt i fraga om regeringssamarbete 
med de frisinnade, dar han var motstandare.I47 Dliremot var han, med sina rotter i en 
lantlig smaborgerlighet, mer positivt instlilld till samarbete med Bondeforbundet. Det skall 
ha funnits starka personliga motsattningar mellan de tva framstaende socialdemokratema 
Engberg och Hansson, vilket sakert beror pa deras helt olika synsatt pa politiken; Per 
Albin Hansson var ju den typiske pragmatikem och realpolitikem, medan Engberg till sin 
natur var en drommare och visionar. 

Eng bergs ideal var det fria bildningsidealet och medborgarbildningen, och han tenderade 
till en romantisk, metafysisk och klasslos kultursyn, dar individen och hennes inre liv blir 
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det viktiga, och kulturen lOsgors fran sitt sociala sammanhang.1
48 

Han hade starka band till sin halsingska hembygd, som han hyllade i en ~el d~kt~r, s~~~. 
atminstone nar det galler dem somjag har kunnat ta delay, form- och spra!<IDa.~sigt roJ.ef 
en inte oansenlia talana, men inneba.llsmassigt stand1gt balanserar pa gransen till 
pekoralet. I fCHja;de, so~ skrevs i_ borjan av 10-talet, -~live~ ~an definitivt over granseQ 
och visar dessutom ytterst obehaghga tendenser, frarnforallt Iljuset av den senare utveck-

lingen i Europas historia: ' 

For ovrigt synes mig en kansla av svensk rasstolthet ingalunda vanpryda oss. Vi 
tillhora ju germanernas ljuslockiga sliikte, och det ar ta mig tusan en sak varb"ver vi 
kunna vara sa mvcket stoltare, som germanens basta egenskaper ingalunda kommit 
oss minst till del." Den ljusafrejdiga idealismen med dess orubbliga tro pa riittfardig
hetens seger ar ett germanskt iidlingsdrag som mangen gang skimrar fram med tju-
sande skiJnhet i var arbetarrorelse.l49 

Nu maste man naturligtvis, som alltid, komma ihag den tidsanda som radde nar detta 
skrevs; detta uttryckssatt var naturligtvis inte alls sa uppseendevackande i borjan av 
10-talet som det ar for oss idag, men trots alit fOrefaller det val klart att Engberg i sin 
politiska filosofi uppvisade atskilliga drag av idealism och metafysik. I biografin "Arthur 
Engberg- publicist och politiker" kan man ocksa lasa hur 

Anda fran sina tidigaste studiear / .. ./ bar han pa en dram, man iir frestad att saga 
en vision av en varld, framst ledd av ungdomen for vi/ken bildningstorsten var den 
drivande kraften. I den meningen var han en oforbiitterlig idealist, att han trodde pa 
ideernas makt.1so 

I ett radiotal 1933 framtradde han med fOljande utlaggning om medborgarbildningsidealet: 

Demokratien maste for att Landa till valsignelse soka sina rotfasten i en medborgar
bildning vasentligen orienterad kring de problem, som aro forstarangsproblem for 
det moderna samhallet. Har racker skolan icke till. Det ar fragan om en annan bild
ningstyp, an den skolan gemenligen kan utdana. Jag skulle vilja uttrycka det sa, att 
vad det har galler ar icke sa mycket ett skolmiissigt inlarande som fastmera ett 
omhandertagande av vuxna och tankande miinniskors trevande forsok att sjiilva 
skaffa sig ljus och klarhet over problemen.151 

Det som Engberg framst inbegrep i sitt bildningsideal var de stora kulturskatterna, och 
hans stravan gall de framforallt problemet hur all a manniskor skulle kunna bli delakti a a av 
dessa. I sin kultursyn var han konservativ och ville se arbetarklassen mer som pa~siva 
mottagare av ett borgerligt kulturarv an som aktiv deltagare i kulturarbetet. Fran hans eana 
skriverier ham tar jag foljande spekulationer over konstens roll: o 

Sa blir konstniiren en hjalpare och trostare. Han forstar var nod och star oss bi. 
Han tolkar och yppar var fortegenhet. Han utlOser och be friar. Han jorrader oss vad 
intet oga sett och intet oga hart. Gatornafa sin tydning. Det outsagliga kommer till 
tals. Det skenbara meningslOsa blir meningsfullt. Detar som sjalen ville bikta de 
underliga och uraldriga orden fran de gamla mysterierna: ''jag ar ett barn av jorden 
och den stjarnbestrodda himlen" ! .. ./ Liksom religionens urkunder sa bli ocksa konst
verken den heliga andens budbiirare. Mozart och Beethoven, Rafael och Rembrandt, 
Phidias och Michelangelo ha velat var och en pa sitt satt bikta samma hemligheter 
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och overbringa samma budskap som Orpheus, Israels profeter och Kristus.l52 

Den som moter oss i det bar citatet ar inte marxisten Engberg, utan en grubblande sma
borgare, forsjunken i metafysiska spekulationer over till varons mysterier; kulturarbetaren 
ar bar en fritt svavande an de, hojd over livets futiliteter och fullstandigt losryckt fran varje 
materiell verklighet i tid och rum. 

Men det finns ocksa en annan sida av honom: i ett radiotal 1933 framhaver han 
folkrorelsemas betydelse fOr den positiva utveckling som skall ha agt rum sedan 20-talets 
kulturella ned gang, naturligtvis till foljd av genombrottet for den socialdemokratiska poli
tiken. 

'Sjalvuppoffrande hanforelse och idealitet, stodda av folkliga organisationer och det 
allmanna, ha har under en relativt liten tidsrymd hjalpt till att ge at vart samhalle en 
ny kulturell struktur och avagabragt en omlagring i vart lands andliga liv, som vi litet 
var kanske icke riktigt klargjort for oss.l53 

Han framhaller ocksa att kannetecknet pa en kultumation inte ar vad nagra enskilda astad
kommit, utan bur bela folket far del av kulturlivet, och han var mycket engagerad i demo
kratiseringen av kulturen. Ett exempel pa detta ar Riksteate~, som med statsunderstOd 
skulle ge de breda lagren mojlighet att se kvalitetsteater.154 Overhuvudtaget lag teatem 
honom mycket varmt om hjartat, medan han inte hade mycket till overs for filmen; bar var 
han1alltsa inte speciellt framsynt. 

Filmen kan inte ersatta teatern. Kamerans oga har intet liv. Darfor kan den icke 
heller infanga livet. Kmneran har intet eget att ge. Mellan den och motivet finns icke 
ndgot samforstand, ingen brygga for fantasi, aning och intuition! .. .! Det tankfulla och 
besjalade ogats varld ar en, kamerans en annan. Den forra har livets puls, dess rytm 
och charm. Den senare ar dod.155 

Anda blev just filmen ett viktigt medel for for folkets fostran i den klassforsoningens anda 
som var 30-talets losen. I flera filmer - "Karl Fredrik regerar", "Ryska snuvan" och 
"Rqda dagen" var nagra av de mest explicita i detta avseende - stalls de kommunistiska 
busama mot socialdemokratins trygga famn. 

1938 fick socialdemokratin sitt forsta kulturpolitiska program, valbroschyren "Demokra
tisk kulturpolitik" med underrubriken "Ideer och exempel", som skrevs av Engberg sjalv. 
I detta program betonas framforallt vikten av att alia far del av det tradition ella kulturarvet; 
arbetama skall vaxa in i det borgerliga samhallet och genom utbildning och kulturell 
skolning bli delaktiga av de kulturskatter som dittills hade varit forbehallna de hogre 
skikten i samhallet. Kulturen ses som nagot upphojt och romantiskt, fjarran fran de 
folk!ets vardagliga erfarenheter.l56 Daremot skall den absolut inte ses som ett vapen i 
klasskampen- bar var Engberg samme rabiate anti-kommunist som redan 1918 hade 
bestatt kommunistema med foljande drapa: 

Vi ha i Arbetet upprepade ganger stamplat bolsjevismen som en barbarisk 
bajonettokrati, en blodig parodi pa ett verkligt folkstyre. Vi ha brannmiirkt dess djupt 
anti-demokratiska karaktar, dess oholjda forakt for den allmanna rostratten, dess 
forfalskning av socialismens ide om en proletariatets diktatur, dess dyrkan av valdet 
framfor ratten o.s;v. Vi ha betonat, att socialdemokratin och bolsjevismen aro och 
mdste forbliva d0dsfiender.I57 
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I 30-taletskulturdebatt vamade Engberg ocksa ofta for "bolsjeviseringen" av kulturen. 

I och med socialdemokratemas maktovertagande skulle reformer for att forbattra arbetam~ 
livssituation kunna astadkommas belt inom det kapitalistiska systemets ramar. Pa det 
kulturella omradet skulle det racka om samma demokrati kom arbetarkla_ssen till del ~orq. 
fallet var inom politiken. Om dessa grundlaggande riktlinjer fOr den socialdemokratiska 
kulturpolitiken radde det stor enighet inom partiet. 

14. Arbetarlitteratur 
Den for den svenska arbetarrorelsen expansiva perioden friin Sundsvallsstrejken .1879 till 
Storstrejken 1909 var ocksa en fOrsta blomstringstid for arbetarlitteraturen, som v1d denna 
tid dominerades av ett slags kollektiv kamplyrik. Den publicerades i arbetarpressen och 
reciterades pa moten och vid demonstrationer. Dessa tidiga arbetarforfattare va~ oftast 
anonyma- eller atminstone inte kanda i etablerade litterara sammanhang - och d1ktema 
var sa att saua kollektiv egendom.158 Dessa dikter ingick i en muntlig tradition och hade 
en alldeles bestamd funktion: att svetsa samman arbetama som kollektiv och uppmana till 
kamp fOr politiska och sociala mal. I denna tidiga arbetarlitteratur var formen underordnad 
innehallet, och den skrevs utan egentliga estetiska avsikter. · 

Storstrejken 1909 slutade i nederlag, och den fackliga rorelsen slogs sonder; manga 
fackforeningsledare tvingades emigrera, och i och med bildandet av det syndikalistisk!a 
SAC (Sveriges Arbetares Central organisation) 1910 splittrades fackforeningrorelsen upp 
efter ideologiska linjer. LO:s medlemstal sjonk fran 186.000 medlemmar ar 1907 till 
80.000 1910.159 

Arbetarrorelsens tidningar, saval SAP:s som- inte minst- fackforeningamas, erbjod ofta 
goda publiceringmojligheter for arbetarforfattama, och en mycket stor del av den aldre 
arbetarlitteraturen i Sverige har aldrig givits ut i bokform, utan star att finna i gamla 
tidningslagg. Darfor harden ocksa ofta blivit bortglOmd i litteraturhistorien. Inom den 
tidiga arbetarrorelsen fanns det ett stort litteraturintresse, och skonlitteraturen sattes i 
centrum pa ett helt annat satt an idag; Zata Hoglund och Hjalmar Branting var inte bara 
ledande personligheter i det socialdemokratiska partiet, utan skrev ocksa mycket om 
litteratur, och socialdemokratins framste litteraturkritiker, Erik Heden, var ocksa aktiv i 
partiarbetet. 160 

~r.o.m. borj_an av 1 0-tal~t skedde en omorientering i arbetarrorelsens forhallande till 
htteraturen: mom det nyb1ldade ABF hade en borgerlig kultursyn ett starkt inflytande, och 
det betraktades av manga som ABF:s framsta uppgift att sprida den borgerliga kulturen 
och gora den tillganglig for alia, snarare an att bidra till framvaxten av en altemativ kultur 
eller for att tala med lvar Lo-Johansson: ' 

Den politiska rorelsens institution ABF tog oppet avstand fran den realistiska arbe
tarlitteraturen. Dar foresprakades i stallet antikens kultur eller en tand/Os och idyllisk 
konservativ litteratur. Man paskyndade darmed arbetarklassens forborgerli
gande.161 

?~~s~t~m f~nns det en ~tbredd osakerhet kring huruvida arbet~rforfattama verkligen 
dog htterart sett, outblldade som de var.162 Efter nederlagen 1 den fackliga kampen 
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borjade ocksa klassamarbetet och den fredliga vagen fa ett alit starkare grepp om rorelsens 
taktik strejker och utomparlamentarisk kamp hade ju, menade man, vi sat sig vara ofram
komliga vagar mot ruMen. 

I takt rued att ens taka socialdemokratiska ledare botjade narma sig maktens korridorer och 
accepteras i borgerliga kretsar 'som vardiga representanter for sin klass, botjade ocksa 
vissa arbetartorfattare Uimna anonymiteten och vinna acceptan.s i litterara kretsar. Exempel 
pa detta ar Leon Larsson, Maria Sandels, Martin Koch m.fl.J63 Kamplyriken tonades 
hanned ned till fonnan for mer allmanmanskliga problem- resultatet blev mer psykologi 
och mindre politik. Med sin roman "Samhallets fiende" fran 1908 tog Leon Larsson 
avstand fran sina ungsocialistiska kamrater och skildrade pa ett sensationsinriktat satt 
deras revolutioniira aktiviteter. Harigenom blev han nagot av borgerlighetens hjiilte och 
betraktas som en av arbetarrorelsens stora avfallingar inom litteraturen.164 Andra forfattare 
som svek arbetarrorelsen och Uimnade klassen till fOrman for det personliga och 
socialismen for religiosa grubhlerier var Ragnar Jande! och Ivan Oljelund, som 1920 
motiverade sitt avhopp med orden: 

Jag kan inte langre uppratthillla legenden om en utvald klass, miinniskan iir miinni
ska. Klassynpunkten ar betihgad av en ekanamisk viirdering av miinniskan. En st!ldan 

, iir helt enkelt skiindlig.l65 

Under 20-talet var skonlitteraturen det viktigaste studieamnet inom ABF, och pa 
organisationens boklistor toppar August Strindberg, tiitt foljd av Viktor Rydberg, Werner 
vo~ Heidenstam och Selma Lagerlof. A v utliindska forfattare var det Jack London, Upton 
Sinclair och Emile Zola som lastes mest.I66 Skonlitteraturen var viktig for att den gav 
identifikationsmojligheter, stall de problemen pa ett konkret si:i.tt och gjorde teorierna levan
de.i Men det fanns ocksa en viss kritik mot utvecklingen inom ABF, friimst fran kommu
nistiskt hall: Ture Nerman kritiserade t.ex. ABF fOr ett okritiskt borgerligt kulturideal- ett 
ideal som den osovrade Hisningen av skonlitteratur skulle vara ett uttryck for - och SKP 
uttryckte sig nagra ar senare, 1930, i sina programmatiska riktlinjer "Leninismen at 
ar9etarklassen pa foljande satt: 

, Vi konstaterar dock att ABF urartat till att bli en borgerlig bildningsanstalt, sam tar 
. sikte paden ytliga allmanbildningen. 

1930-talet blev den stora genombrottsperioden for den litterara modemismen, och 
fortattare som Ivar Lo-Johansson, Harry Martinsson, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson, 
Jan Fridegard, Rudolf Vamlund och Moa Martinsson blev mer eller mindre var mans 
egendom. Framforallt blev de accepterade av de litterara institutionema pa ett satt som 
tidigare fOrfattare rued arbetarbakgrund aldrig tidigare hade kommit i niirheten av, och om 
man far tro Ivar Lo-Johansson, skall 30-talets svenska arbetarforfattare ha statt i viss 
siirklass liven i en intemationelljamforelse: 

Ser vi till forhallandena i Sverige / .. ./ tycks det astridigt att vi mer an nagat annat 
land i viirlden har haft en grupp forfattare, sam trots den trassliga terminalagin 
'aftast benamnts arbetarjorfattare.I67 

I en annan bok, "Till en forfattare", har han dock foljande att saga om den svenska 
arbetarrorelsens forhailande till sina forfattare: 

Den var kulturellt sett konservativ och den anbefallde arbetarbiblioteken annan 
litteratur. Och arbetarrorelsen har anda in i senare tid varit motstandare till den 
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realistiska och radikala arbetardiktningen / .. .! Mig veterligen har ingen betydande 
svensk arbetarjorfattare bland prosaisterna lart sig skriva av eller ens deltagit i en 
studiecirkel. Den direkta betydelsen den svenska arbetarrorelsen haft for arbetar
litteraturen har ojtast varit negativ. Det stOrsta svenska arbetarforlaget refuserade 
eller forlorade alla sina arbetarjorfattare som m!lste ga till borgerligajorlag.168 

De aUra fiesta av de arbetarforfattare som debuterade pa 30-talet var autodidakter utan 
hogre utbildning, och orsaken till deras framtradande paden litterara scenen var dyn 
allmanna demokratiseringen a v det svenska samhallet bl.a. i och med rostrattsreformern:a; 
en annan betydelsefull faktor anses ocksa ha varit folkhogskoloma, som hade funnits i 
Sverige sedan 1868, och dar manga av dessa fOrfattare hade varit elever. 

Syndikalismen och anarkismen, som politiskt sett all tid har varit sa gott som betydelselos 
i Sverige, fick ett forhallandevis stort inflytande bland forfattare, liksom over andra 
kulturarbetare, vilket naturligtvis beror pa att forfattare till sin sociala stallning per 
definition ar smaborgare. Mycket av 30-talets arbetarlitteratur hade ocksa en allmant 
utvecklingspessimistisk hallning med stark kritik av industrialismen som sadan, och 
forfattare som Dan Andersson intog en individualistisk standpunkt, dar klassperspektivet 
fick stryka pa foten for den enskildes framlingskap infor alit som var forknippat med den 
nya tiden, som moderna produktionsmetoder och stadskulturen. 

De fOrfattare som tog stallning for den kommunistiska ideologin och skildrade verklig
heten utifran en progressiv kollektivistisk installning varrelativt fataliga; nagra exempel pa 
sadana forfattare var i alla fall Olle Meurling, som dock mest har blivit kand som den 
forste svensk som stupade i spanska inbordeskriget, Arnold Ljungdahl och Ture Nerman. 
Kommunisterna tog tva mer organiserade initiativ for att sprida arbetarlitteratur: 1926 
bildades Foreningen Arbetarknltur- ursprungligen i syftet att visa sovjetiska filmer sotn 
hade stoppats av censuren, exempelvis Pansarkryssaren Potemkin.· Arbetarkultur hade 
ocksa en livaktig amatOrteaterverksamhet- Bla Blusen- och drev ett fOrlag som bl.a. gav 
ut marxismens klassiker. Ett annat kommunistiskt initiativ var tidningen Folket i Bild, 
som startades 1934 pa initiativ av Karl Kilborn. I Folket i Bild deltog forfattare som 
Rudolf Varnlund, Harry Martinsson, Erik Asklund m.fl. som skribenter, och tidningen 
spreds pa arbetsplatserna av kommissionarer.169 

De socialdemokratiska intellektuella grupperade sig till stor del kring den radikala 
studenttidningen Clarte. Tidningens radikalism var ofta till irritation for SAP, men partiet 
slappte aldrig greppet over den.170 Under 20-talet forde socialdemokratin ett slags 
tvafrontskrig mot a ena sida hogern och a andra bolsjevismen. Ideologer som Rickard 
Lindstrom, Arthur Engberg, Ernst Wigforss och Nils Karleby satte sin pragel pa den 
socialdemokratiska ideologin, och kampen mot bolsjevismen var mestadels mycket 
framgangsrik. 

Nar sa den stora krisen drabbade varldskapitalismen 1929, borde det ha funnits 
utrymme for en radikalisering av kulturlivet, men socialdemokratin lyckades fanga in en 
mycket stor del av intelligentian for sitt moderna projekt. En stor radikal som Ture 
Nerman hamnade pa nagot satt offside i debatten och sparkade, enligt Tomas Forser i 
antologin "Kulturradikalismen", bakut infor modernismen; "tanketomt kiss i sno" kallade 
han Harry Martinssons lyrik och "busromantik" blev hans omdome om RudolfVarnlunds 
prosa.m 

Det mesta av den litteratur som de mest kanda proletarforfattama eller "autodidakter
na", som de sjalva ofta foredrog att kallas- skrev under 30-talet bar som tema hur fattig
sverige ger plats for folkhemmet. Vi bar bar namn som Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johans-
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son; Vilhelm Moberg och Harry Martinsson m.fl.l72 

Vi~ den har tiden n1dde overhuvudtaget en samforst!mdsanda inom kulturlivet och en 
fascination infor det socialdemokratiska modema projektet. 1930 bolls Stockholmsut
stallningen, da funktionalismen upphojdes till norm inom arkitekturen, och senare presen
terade makarna Myrdal sina teorier om den sociala ingenjorskonsten. Rent allmant kan 
m~ val saga att den svenska debatten under 30-talet praglades av en intemationell tendens 
till okad statlig kontroll over medborgarna, en utveckling som hade sin materiella grund i 
den stora kapitalistiska krisen, dar den otyglade marknadsekonomin hade visat sig 
odJglig. Mycket av de ideer om befolkningskontroll, rashygien m.m. som det nl.dde stor 
politisk enighet om i Sverige provades i betydligt storre skala och med mer brutal konsek
vens i Hitlertyskland, med kant resultat. Jag tror det ar ett misstag att se fascismen som en 
iso~erad foreteelse for Tyskland och ltalien; naturligtvis aterfanns delar av det fascistiska 
tankegodset aven hos andra rorelser och i andra lander; sa har uttryckte sig t.ex. Gunnar 
Myrdal i "Tidens Kalender" 1936: 

:Fran alla samhtillsklasser faller det ett visst mindervtirdigt slagg. Genom sterilise
ring soka vi efter formaga skilja ut dessa undermaliga arvselement fran folkstocken 
:f .. .! Den positiva arvshygienen, som skulle innebiira ett utsokande av de arvsmtissigt 
'basta individerna och ett gynnande av dessas fortplantning, iir pa iirftlighetsbiologins 
nuvarande standpunkt knappast en praktisk aktuell mojlighet fastiin kanske en fram
;tidsm6jlighet.J73 

I 

Jag anfor inte alls detta citat for att framstalla 30-talets svenska socialdemokrater som 
fascister, utan snarare som ett exempel pa hur politiska ideer och forestallningar ar resultat 
av materiella forhallanden och hur den harskande klassens ideer intar en dominerande 
stallning i samhallet i stort. Nar Sven Lindqvists bok "Utrota varenda javel" kom ut for 
nagra ar sedan, gav den upphov till ett ramaskri bland borgerliga intellektuella av Per 
Ahlmarks typ, da den pekade pa att rasismen och facismen har gamla anor och inte upp
stod ur tomma intet som en konception i en enstaka persons- Hiders- forvirrade hjarna. 

Korporatismen, som ar en av hornstenarna i Mussolinis klassiska fascism, fick i Sverige 
sin1 motsvarighet i Saltsjobadsandan med drommen om ett samhalle utan klasskamp. 
Ko:mmunisterna lyckades sallan presentera nagot positivt alternativ till folkhemmet, och i 
kulturdebatten blev SKP isolerat, da det tycktes som om socialdemokratin var den rorelse 
so1p hade framtiden for sig. 

MJdernismen inom litteraturen bested ju ofta i formexperiment, som komi konflikt med 
den gamla socialrealismen, som anda sedan Marx och Engels har varit det kommu
ni~tiska idealet for konstnarlig gestaltning- ett ideal som ytterligare framhavdes i Sovjet
un,onens kulturliv och ofta resulterade i tamligen ointressanta och statiska skildringar av 
proletara hjaltefigurer. 

In~llektuella vill ju i allmlinhet framhalla sin egen individualism och ar ovilliga att inga i 
kollektiv av olika slag, varfor kommunismen i Sverige inte utOvade nagon storre lockel~ 
se pa flertalet kulturarbetare; naturligtvis narde manga forfattare ocksa en drom om att bh 
accepterade av den borgerliga kritiken, och da var det ju viktigt att bli mer "litterara" och 
mipdre politiska. 
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15. Arbetarrorelsen och biblioteken 
Folkbildningsfn1gan hade diskuterats av riksdagen redan 1840--41, i samband med att 
man fattade beslut om den allmanna folkskolan, och i dessa diskussioner ingick liven 
biblioteksfragan. I 1842 ars folkskolstadga lades ansvaret for att stimulera till inrattandet 
av bibliotek pa kyrkan. De bibliotek som inrattades var frlimst belligna pa landsbygden, 
men redan mot slutet av 1860-talet borjade verkamheten med sockenbibliotek att do ut, 
inte minst fOr att bokurvalet blev begransat till sadan Iitteratur som av prlistema sags som 
uppbygglig llisning.I74 

Andra tidigt aktiva i biblioteksfragan var de liberala filantroper som startade 1800-talets 
arbetarforeningar och bildningscirklar, men liven vissa industriforetag inrlittade bibliotek 
fOr sina anstlillda. Denna verksamhet tycks runt sekelskiftet ha varit relativt utbredd, och 
man har ate:rfunnit bokkataloger fran bl.a. Stockholms vapenfabrik, Liljeholmens stearin
fabrik samt LM Eriksson & co, omfattande fiera hundra titlar vardera.175 
Bland folkrorelsema var nykterhetsrorelsen forst med att skaffa sig egna bibliotek, men 
arbetarrorelsen var inte langt efter: under 1800-talets tva sista decennier startades en del 
arbetarbibliotek grundade av representanter for arbetama sjalva. Initiativtagama horde i 
regel hemma i socialistiska organisationer och ansag att de. glingse arbetarbiblioteken inte 
tillfredsstlillde deras onskemru om litteratur. En undersokning 1917 visade att det fanns 54 
arbetsplatsbibliotek av denna typ- d.v.s. startade av arbetama sjalva. De allra fiesta var 
dock inrymda i nagon arbetares hem eller i Folkets Hus' Iokaler, eftersom foretagsledama 
inte ville ha dem pa sjlilva arbetsplatsen.176 

1912 ars biblioteksforordning innebar en utveckling mot allmanna folkbibliotek efter 
foredome fran England och USA, en utveckling som liven SAP hade stlillt sig positivt till: 
i ett principuttalande pa 1907 ars partikongress bette det att: 

Biblioteksverksamheten ar i grund en stats- och kommunalangelagenhet och parti
styrelsen villi detta sammanhang hanleda partimedlemmarnas uppmarksamhet pa 
vikten av att arbetarna siJka ska.ffa sig inflytande pa ledningen av befintliga stads- och 
sockenbibliotek, vilka darigenom kunna utvecklas till att motsvara deras behov.m 

Reform en byggde pa en av V alfrid Palmgren gjord utredning, "Forslag angaende de 
atglirder, som fran statens sida bora vidtagas for framjande av det allmanna biblioteks
vasendet i Sverige". Vid en resa till USA hade hon blivit mycket imponerad av deras 
bibliotekssystem och skrev en bok, "Bibliotek och folkuppfostran", dar hon forklarade att 
biblioteksverksamheten borde skotas genom allmanna kommunala bibliotek, 

ty de sta till hela sin natur i iJfverensstammelse med tidens anda, aro upprattade 
af folket sjalft, kommunen, agas af folket sjalft och skiJtas af dess tjansteman utan 
hansyn till stand och klasser, alder eller andra yttre olikheter.l78 

Riksdagen antog Palmgrens forslag i sa gott som ograverat skick. Detta var naturligtvis ett 
satt for staten att fa kontroll over bildningsverksamheten och minska dess politisering i 
socialistisk riktning. 

1912 ars biblioteksforordning var ju ocksa den framsta orsaken till ABF:s bildande 
samma ar, eftersom organisationen var nodvand(g for att kunna fa del av de nyinrattade 
statsbidragen, och 1912 bildades ocksa SAP:s eget forlag, Tiden, som byggde sin distri
bution av litteratur pa bokombud - kommissionarer- pa arbetsplatsema.I79 De fiesta 
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arbetarbiblioteken omskapades till ABF-bibliotek efter 1912.180 

Vid mitten av 30-talet fanns det inom ABF mer an 1.500 bibliotek, varav m~mga om
fattade 10.000-tals volymer.l81 Samhallets stOd till verksamheten var trots alit litet, men 
under 30-talet tog kommunaliseringen fart pa allvar. Den hade paboJjats sa smatt redan pa 
1 0-talet och aktualiserats an mer pa 20-talet, ofta genom donationer fran enskilda kapital
agare, som mojliggjorde stadsbibliotek i manga Stader. 1917 hade Sveriges Allmanna 
Biblioteksforening (SAB) uttalat sig till forman for kommunaliseringen.l82 I Stockholm 
och Malmo inforlivades arbetarbiblioteken med stadsbiblioteken 1928, men ide mindre 
stadema drojde kommunaliseringen langre. Inom manga arbetarkommuner fanns det pa 
20-talet delade meningar om kommunaliseringen, men efter socialdemokratins politiska 
gerwmbrott i och med riksdag~valet 1932 nardes det stora forhoppningar om att man 
skulle kunna behMla kontrollen over biblioteken genom de kommunala organen. Synen pa 
biblioteken lag har helt i linje med den allmanna socialdemokratiska ideutvecklingen under 
20- och 30-talen: kunde man bara erovra regeringsmakten, skulle man ocksa kunna losa 
de fiesta andra problem. 

1930 ars biblioteksforordning hade foregatts av en omfattande de batt i fragan: i en statlig 
utredning, "Det fria och frivilliga f olkbildningsarbetet" hade det 1924 framhallits vikten av 
samordning av resurserna och de faror som lag i den ekonomiska splittring som 
for~ningsbiblioteken kunde inn~bara, men av utredningtexten framgar ocksa att det fanns 
uppfattningar i motsatt riktning, och man skrev t.ex. att "en langt driven koncentration 
kan uttorka vissa kallor till intresse, som man ej har rad att undvara. "183 

Biblioteksforordningen innebar i alla fall helt nya villkor fOr biblioteksverksamheten i 
Sverige, och det samlade statsunderstOdet for folkbiblioteksverksamheten hojdes med en 
tredjedel mellan budgetaren 1928-29 och 1931-32.1&+ 

16. ABF:s studiecirkelverksamhet 

Sasongen 1912-13, nar ABF startade sin verksamhet, var det totala antalet studerande i 
organisationens cirklar inte hogre an 785. I fortsattningen skedde det en kontinuerlig 
okning faktiskt plus vaJje ar, inklusive krigsaren sa att antalet 1919-20 hade stigit till 
11.252, for att 1929-30 vara 41.752 studerande. Under hela denna period lag det genom
snittliga antalet studerande per cirkel pa mellan 12 och 14. Dessa uppgifter star att lasa i 
Jonas :Akerstedts "Den litterate arbetaren: bildningssyn och studieverksamhet i ABF 
1912-1930", som bygger helt pa officiella protokoll och verksamhetsberattelser fran 
ABF. 

Jaa ham tar fran Akerstedt nagra intressanta ex em pel pa olika amnen och deras kvantitativa 
u;ecklina under 20-talet: kring amnet "socialism (med materialistisk historieuppfattning, 
kommuni;m anarkism etc.)" bedrevs det studiearet 1919-20 74 cirklar inom ABF. 
1922-23 nadde amnet sitt hogsta cirkelantal med 324 cirklar okningen berodde till 
storsta delen pa kommunistiska,ungdomforbundets anslutning till ABF- fOr att 1929-30 
ha sjunkit ti11241. 

"Frammande sprnk (med konstgjorda sprak.)" upplevde en konstant okning fnin 1919-20 
ars 53 cirklar till592 1929-30, medan "litterara amnen" fran sin hogsta niva 1922-23, 
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454 cirklar, minskade gradvis till307 cirklar 1929-30. 

bvri2:a amnesomraden hade ingen speciellt dramatis~ utveckling~. ut~ utvecklades 
kvanthativt i ungefar den takt man kunde vanta sig, sett ttll den totala okningen av antal~t 
studiecirklar. · 

I 

Under 20-talet fanns det dock en tendens till tydligare avgdinsade a!Il~esomrade~. 
Tidigare hade man, i enlighet med bildningsforkampen Oscar Olssons anvtsmn_g~r haft ~n 
kraftig inriktning pa skonlitteratur, en inriktning som man nu mer och mer fngJorde s1g 
ili~ I 

Denna orad visa forandrino ledde till att man fick betydligt fler cirklar i amnen som slojd 
och teb'rik, medan mer mMinriktade och "matnyttiga" teoretiska amnen som svenska och 
bokforing faktiskt minskade under 20-talet. 

De flitigaste organisationema i ABF:s studiecirkelverksamhet var i b?rjan av 20-~alet 
kommunistiska ungdomsforbundet; sedan LO, och fran 1925-26 soCialdemokrattska 
ungdomsforbundet.t85 

Det ar svart att dra nagra paralleller mellan ABF:s cirkelverksamhet och den allmanna 
kultur- och folkbildningsdebatten; visst okade studiema i socialistisk teori i borjan av 
20-talet, vilket skulle ha kunnat vara ett resultat av offensiven fran de klasskampsinriktade 
bildningsteoretikema, och visst trangdes skonlitteraturen undan till forman for mer 
praktiskt inriktad kunskap, nagot som liven det skulle kunna ha berott pa allmanna 
tendenser i debatten, men det finns ocksa utvecklin¥slinjer i andra riktningar an de 
vantade, sa rent allmant kan man val saga att det- som Akerstedt ocksa papekar- ar svart 
att dra nagra langtgaende allmanna slutsatser utifran det statistiska materialet. 

Vid 1929 ars sprangning av det kommunistiska partiet ville inte ABF:s verkstallande 
utskott ta stallning till vilken av de tva partiema - kilbomare och sillenare som vore att 
betrakta som en fortsattning av det gamla SKP, varfor p~rtiets och ungdomsforbundets 
medlemskap upphorde. Nar SKP ansokte om nytt medlemskap i ABF 1938, avslogs detta 
av vu med motiveringen: 

Kommunistiska partiet och kommunistiska ungomsforbundet ha icke visat ABF den 
lojalitet och for dess grundsatser den forstaelse och aktning, som maste betraktas 
sam en sjtilvklar forutsattning for medlemskap i denna fria och demokratiska folk
bildningsorganisation. Med hansyn diirtill finner vu sig icke bora tillstyrka bifall till 
foreliggande ansokningar. 

Gunnar Birdman reserverade sig dock mot vu:s uttalande, och senare samma ar aterupp
togs trots alit SKP och dess ungdomsforbund i ABF.I86 

~~der_~O-tal~~ fort~atte antalet studie~irklar inom ABF att stiga kontinuerligt. Nar det 
gilller amnesfordelrnngen, var den relativt konstant, men man kan under 30-talet inom de 
samhallsvetenskapliga amnena konstatera en okning av studier som hade att gora med 
forvaltandet av det bestiiende samhallet, sasom stats- och kommunalkunskap, pa bekost
nad av den teoretiskt politiska skolningen, d.v.s. studier som syftar framat mot skapandet 
av ett nytt samhalle. Detta beror naturligtvis pa att SAP i botjan av 30-talet stod infor ut
sikten av ett mer bestaende maktOvertagande. Antalet cirklar i forvaltningsamnena okade 
fran 966 studiearet 1931-32 till 1.837 1937-38; fOr den politiska skolningen var siffroma 
193 respektive 284. Rent ideologiska amnen som marxismen och den materialistiska 
historieuppfattningen hade aldrig nagon storre betydelse i socialdemokratins bildnings
verksamhet.187 
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17. Socialistisk teater 
Teater sorn vander sig till de breda folklagren har garnla anor; det antika drarnat var ju i 
allra hogsta grad folklig teater, sorn sags av en stor publik. Men det avspeglade den tidens 
forhallanden och dorninerande varderingar och rned sin blandning av vald, karlek och 
andra pikanta inslag fyllde det val i stort sett sarnma funktion sorn dagens s.k. sapoperor. 
Nagon politisk tendens eller ambition att fOrandra sarnhallet fanns diirernot inte, utan det 
byggde helt pa de grekiska stadsstatema politiska och ideologiska overbyggnad, och 
deras forfattare var val inte ute efter sa rnycket mer an att visa upp formella Hirdigheter och 
ge fOrstroelse fOr stunden. 

Detta galler ocksa for t.ex. Shakespeare, och egentligen uppstod inte den politiska teatem 
forran efter franska revolutionen. 

Teater med uttalat socialistisk tendens uppstod i mer organiserad form med de ryska 
bolsjevikemas forsta kulturansatser runt 1917. Visst hade det skrivits pjaser avsedda for 
socialistisk agitation liven tidigare - i Sverige av bl.a. August Palm och Hinke Bergegren 
- men det var linda mest spridda hugskott utan nagon stor betydelse fOr arbetarrorelsen 
som helhet. 

Den ryska arbetarteatem spred sig snabbt till framforallt Tyskland under deras revolu
tionara uppsving fran 1918 och nagra ar framat. En vansterflygel pa Volksbtihne i Berlin 
trottnade pa klassikeruppsattningama och den dittills forharskande inriktningen pa endast 
en demokratisk distribution av den etablerade teatem. Denna vansterflygel utskilde sig 
1919 fran teatem och bildade med Erwin Piscator som ledare "Den proletara teatem" 
under slagordet "konsten ar ett vapen i klasskampen". Denna teaterforrn drog till sig en 
rad socialistiska konstnarer som Berthold Brecht, Friedrich Wolf m.fl. och sokte sin 
naring ur den sovjetiska proletkultverksarnheten.188 

Avi=m i Sverige gjordes forsok till socialistisk teater, och de kommunistiska (vanster
socialistiska) tidningama Stormklockan och Politiken agnade sig fran slutet av 10-talet 
flitigt at drarnatiken: i synnerhet Stormklockan publicerade rader av skadespel i foljetongs
form, som var avsedda att spelas av amatorskadespelare. Dessa pjaser avspeglade ofta de 
hatska motsattningama inom arbetarrorelsen, och socialdemokratema var minst lika 
viktiga fiender som kapitalistema. 

Sto:rmklockan rapporterade ocksa mycket om de sovjetiska "blablusama". 1927 
berattade man om dera teaterform, som inneholl deklamation, dans, sang m.m, under 
rubriken "BUt blusen, arbetamas egen teater". Det manades ocksa till efterfoljd med orden: 

'Sok overallt fa igang amatorlag i vara organisationer och spela vara agitatoriska 
pjtiser. Deras verkan kommer inte att utebli.J89 

Denkulturella agitationsverksamhet sorn agde rum inom det kornmunistiska partiet var 
infogad i ett intemationellt sammanhang, och Kommunistiska ungdomsintemationalens 
femte kongress 1929 antog en resolution i agitationsfragan, sorn gavs ut pa Frams fOrlag 
och' dar man bl.a. kan lasa: 

Pa omradet for vart agitations- och varvningsarbete har olika forbund redan 
utvecklat en rad framgdngsrika arbetsformer, sam vi kan overflytta aven till andra 
forbund. En sildan form iir organiserandet av viirvningstillstiillningar, revolutioniira 
konstaftnar och fester pa revolutioniira minnesdagar. Sildana medelst konstniirliga 
framstiillningar, filmforevisningar, musik och sang, forestiillningar a la Bla Blusen 
o.dyl. utbyggda tillstallningar utovar en star dragningskraft pa ungdomen.l90 

188 Svensk socialisrisk litteraturkritik, s. 367 
189 a.a, s. 376 
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Pa 20-talet var analfabetismen fortfarande ett stort problem i Sovjetunionel?-, trots df 
enorma resurser som satsades pa alfabetiseringskampanjer, och fOr de manruskor so~ 
inte kunde lasa fick Bla Blusen stor betydelse, och dess verksamhet kallades snart for 
"levande tidningar". 1927 turnerade Bia Blusen i Europa oc.h mo~o~s me~ .stor 
entusiasm. A ven ett besok i Sverige var inplanerat, men ho.gen:egenngen~ t_nnkesm.mtst~r 
Trygger vagrade dem inresevis.um; de b~~raktades 1?-aturhgtv1s som pohnskt farl~ga for 
makthavama. Men det fanns ju maen moJhghet att hindra de svenska ungkommumstema 
fran att bilda eona Bia Blusen-~rupper, vilket ocksa skedde, forst i Stockholm och 
Gotebora och sedan over hela landet. Den framste initiativagaren var Gustav Johansson, 
mangarig chefredaktor pa den kommunistiska dagstidningen Ny Dag och sedermera 
riksdagsman for SKP. 

I boken "Arbetets saner" berattar Harald "Bagam" Andersson bl.a. foljande om Bla 
Blusens verksamhet i Goteborg: 

Vart agerande gick helt i stil med var ryskaforebilds. Liksom den turnerade vi med 
minsta mojliga rekvisita; alltsammans fick plats i en stor koffert. I Goteborg upp
tradde vi pa klubbmoten, pa torgmoten, utanfor fabriksportar och i Lorensbergs 
cirkus. Nastan jamt var det jullspikat. Tack vare Bla Blusen fick hela partiverksam
heten ett rejalt uppsving / .. ./Detar sannerligen ingen overdrift att pasta, att pub liken 
var med pa noterna nar vi korde igang. Forst kom alltsa visselsignalen- vi rusade 
in pa scenen. Vi kliimde i med en revolutioniir text till nagon popular schlager- eller 
operettmelodi. Publiken sjong med och engagerade sig i det hela, sa att det paminde 
om brusande vagor. Den ratta atmosfaren mellan publiken och de agerande pa 
scenen infann sig darmed omgaende.191 

Bla Blusen skulle dock inte bli nagon speciellt langvarig foreteelse: redan i mitten av 
40-talet tycks den ha varit sa gott som utdod. 

A ven om det gjordes aktningsvarda insatser pa teatems omrade, kan man anda konstatera 
att den revolutionara teatem aldrig fick samma genomslag och betydelse i Sverige som 
den fick i Sovjetunionen och Tyskland. Nils Beyer skrev t.ex. att 

en teater, som verkligen kan sagas vara en konstnarlig manifestation av arbetar
rorelsen och som samtidigt i sin allmanna repertoarpolitik uttrycker nagot vasentligt i 
kampen j(jr samhallets omdaning i socialistisk riktning, har aldrig existerat i vart 
land ! .. ./ Det ar mot bakgrunden av dessa forhdllanden man har att se problemet 
arbetarrorelsen och teatern. De demokratiska teaterentusiaster, som velat fora ut 
konsten till folket, har inte kunnat skapa nagon ny teater, utan i stallet gjort den 
teater, sam redan fanns, i storre utstrackning tillganglig for de stora massorna. Det 
har tidigare gallt att hoja publiksmaken och vacka ett teaterintresse i storsta allman
het. Darmed harman ocksa i filmens tidevarv- gett teatrarna en ny publik, som de 
mer an val varit i behov av. Kanske kan man under sddanaforhallanden saga att 
arbetarrorelsen gjort mer for teatern an vad teatern gjort for arbetarrorelsen.192 

Detta skrevs 1946 och ger fOrmodligen en ganska bra bild av arbetarteatem under mellan
krigstiden; sorn pa sa rnanga andra ornraden ser vi hur komrnunisternas kvantitativa 
svaghet satter granser fOr forverkligandet av deras i och for sig lovvarda ambitioner att 
skapa en vital arbetarkultur, och Bla Blusen fOll med tiden i glomska. 

Som vanligt fick ocksa den socialdemokratiska synen pa kulturens roll ett starre 
genornslag. 1910 akte Walter Stenstrom pa studieresa till Berlin och tittade pa Die freie 
Volksbtihne, varefter han tog initiativet till bildandet av publikorganiationen "Skade
banan", som skulle verka for "konstens givande at de bredare lagren ". Den ville sla en 

191 Bengtsson, s. 105 
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kil i teatems stallning som exklusivt noje for overklassen, och Walter Stenstroms teater
syn ar ocksa den forharskande for svenska teaterchefer sedan dess: att distributions
massigt aka mojlighetema for var och en att se kvalitetsteater. 

18. ldrott 

18.1. Arbetaridrott eller borgaridrott? 

Ett av de fait dar de ideologiska skillnadema mellan reformister och revolutionarer var 
som tydigast ar idrotten. Det har ju ofta diskuterats huruvida idrott verkligen ar att betrakta 
som kultur, men den debatten kan vi har lamna darhiin och noja oss med att konstatera att 
idrbtten till sin organisatoriska struktur alltid har varit en spegel av dominerande varde
ringar i stort, och den organiserade tavlingsidrottens framvaxt ar starkt forknippad med 
industrialismens utveckling. 

Det d\der ju inget direkt overflod pa mer djuplodande litteratur om idrott, sa fakta
uppgiftema i har avdelningen iir i alit vasentligt hamtade ur Rolf Palbrandts avhandling 
"Arbetarrorelsen och idrotten 1919-1939". 

Arbetarrorelsen var tidigt splittrade i synen pa idrotten: socialdemokratema var mer 
positiva, medan kommunister var overvagande negativa till den idrottsrorelse som 
uppfattades som- och de facto oftast var- styrd av direktorer och militarer. Ofta ansag 
man att att ett engagemang i idrottsrorelsen skulle sta i motsattning till ett aktivt deltagande 
i klasskampen. Pa 20- och 30-talen bo:rjade dock kommunistema inse att idrotten hade 
kommit for att stanna och startade egna organisationer for idrott pa socialistisk grund, 
medan socialdemokratema verkade inom den etablerade idrottsrorelsen. 

Mot denna bakgrund kan det vara vardefullt att undersoka hur frontema formerades i 
forha.Ilande till idrotten under mellankrigstiden; vi kommer namligen att se hur motsatt
ningama in om arbetarrorelsen i denna fraga fOljde ungefar samma linjer som i den ovriga 
kulturdebatten, men skillnadema var ofta sarskilt tydligajust i synen pa idrotten. 

ldrottens framvaxt ar som sagt intimt forbunden med det borgerliga samhallets utveckling 
och dess uppdelning av tiden i arbetstid och fritid. I bondesamhallet, dar lekar och olika 
typer av forstroelse var kopplade till arbetsprocessen, fanns det varken tid eller plats for 
eller behov av nagon idrott, annat an som aktiviteter for overklassen i form av t.ex. 
ridning och faktning- sysselsattningar som ju lange var nodvandiga fardigheter for unga 
adelsman. Men nagon organiserad idrott i stil med antikens olympiska spel forekom inte 
fOrran mot slutet av 1800-talet, da det i likhet med det antika Greklands slavsamhalle 
bo:rjade finnas ett relativt stort antal manniskor som hade tid och ork art ligna sig at 
idrottsliga ovningar. 

Idrotten i Sverige var fran bo:rjan styrd av miinniskor fran de hogre samhallsskikten, men 
dessa var ocksa intresserade av att famed individer ur den framvaxande arbetar-klassen i 
idrottsrorelsen, eftersom den ansags vara nyttig som fostran i de egenskaper som den 
industriella produktionen kravde av dem, sasom disciplin och respekt for olika typer av 
regelsystem. Ursprungligen forholl sig dock arbetarna ~elativt kallsinniga till idr?tten; 
som avfardades just som ett overklassnoje; Axel Damelsson skrev t.ex. en arttkel1 
Arbetet, dar han framholl att arbetama fick tillrackligt med fysisk traning i sitt arbet~ och 
atit den sociala revolution som var deras malsattning skulle forbattra deras levnadsvtllkor 
sa att sporten blev overflodig.I93 

Med tiden vaxte emellertid en mer positiv attityd fram pa sina hall, och bl.a. Hjalmar 
Branting hade tidigt en idrottsvanlig installning. Mest negativa till idrotten var 
193 Palbrandt, s. 23 

64 



ungsocialistema, som i sin tidning Brand ofta kopplade kritiken av idrotten till den 
anti-militaristiska propagandan. Detar ocksa ett faktum att idrotten ofta- da som nu 
- anvandes av borgarklassen for att piska upp nationella stamningar och mana till 
forsoning mellan klassema, t.ex. i sam band med de olympiska spelen i Stockholm 1912. 

Det har ofta framhallits hur det sena 1800-talets reducering av arbetstiden var en 
noovandig forutsattning for idrottens utveckling till massrorelse. Sarskilt tydligt var detta i 
England, dar inforandet av lediga lordagar gjorde det mojli gt for fotbollen att bli de 
arbetande massornas karaste lOrdagsnoje. I den utvecklingen lag Sverige langt efter, men 
nar attatimmarsdagen infordes- forst 1919 knots inom idrottsrorelsen stora forhopp
ningar till denna reform, och det var ocksa pa 20- och 30-talen som idrotten verklig~n 
blev en rorelse for relativt stora grupper av arbetarklassen. Under mellankrigstiden 
borjade intresset for att se pa idrott vaxa, och de stora lagsporternas mer organiserade 
serietavlingar inleddes. 

Inom SAP var man nu overvagande positiv till idrottsrorelsen, aven om viss kritik 
riktades mot den odemokratiska organisationsstrukturen inom fOrbunden, bl.a. Fotbolls
forbundet, och manga sag gymnastiken som betydligt sundare an idrotten. 

Hjalmar Branting var fortfarande en av de mer idrottsvanliga socialdemokratisk.a ledama 
och 1924 jamforde han idrottsrorelsen med en kostnadsfria och demokratiska skolan och 
sade att i sa val skolans idrottslekar som inom idrottsklubbama gall de ingen annan lag an 
"dels personlig duglighet, dels harmonisk samverkan och lagarbete. "194 ldrotten var helt 
enkelt ett omrade dar ekonomiska forutsattningar var av underordnad betydelse och dar en 
utjamning mellan klasserna skulle kunna ske. 

Medan socialdemokratema sa.Iunda alltmer sogs upp av den etablerade idrottsrorelsen och 
dess ideal, beholl kommunistema sin negativa installning till denna, och pa d~t 
kommunistiska ungdomsforbundets kongress 1921 fattades beslut om att hilda celler i 
idrottsrorelsen. 1927 bildades Arbetaridrottsrorelsens Samorganisation (AIS), och 
arbetaridrottsforeningar (AIF) bildades i manga svenska stader. Inom SKP fanns dock ett 
starkt motstand mot att hilda arbetaridrottsforeningar- de gamla antipatiema mot idrott~n 
levde kvar- men till slut segrade anda partiledningens linje, och arbetaridrottsrorelsen 
kom igang. En av dem som talade for arbetaridrotten var Ture Nerman, som ville se eU 
alternativ till borgarkulturen aven i fraga om den fysiska fostran. En viktig inspirations
kana var ocksa kommunistiska ungdomsinternationalen, som uppmanade ungdomsorga
nisationerna att uppmarksamma den kroppsliga utbildningen. Detta var ju under Komin
tems ''sturm-und-drangperiod", da propagandan var som mest oforsonlig; sakert sag man 
det som betydelsefullt att arbetarklassen aven fysiskt var forberedd for den revolutionara 
kampen. 

Motsattningama hardnade mellan socialdemokrater och kommunister, och Per Albin 
Hansson kallade AIF fOr "ett bolsjevikgeschiift bland andra. "195 Manga vamade for de 
kommunistiska "splittringsfOrsoken" och menade att AIF var styrt fran Moskva. Per 
Albin Hansson sa de t.ex. angaende idrottens jamlikhetsskapande effekter att "om vi upp
trada snygga, och om vi umgcls med andra lager i samhallet, da ar det ett bra medel att 
avskaffa den anda av klasskillnad som iinnu finns. "196 

1933 fattade SAP ett beslut om fOrbud fOr medlemmar i partiet och SSU att vara med i 
AIF. Resultatet av kampanjen mot AIF blev for SAP:s vidkommande mycket lyckosamt, i 
det att man lyckades forhindra att AIF fick nagot gehor inom SSU eller LO- organis~
tioner som annars ofta intog en mer radikal ha.Ilning an moderpartiet. Som mest hade AIF 
8.000 medlemmar, att jamforas med Riksidrottsforbundets 180.000 medlemmar vid 
samma tid, och organisationen upplOstes 1936 och uppgick i Rf.197 

194a.a, s. 38-39 
195 a.a, s. 48 
196 a.a, s. 52 
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18~2. Folkbildning och idrott 

SoCialdemokratema avvisade utifran sin reformistiska ideologi kategoriskt alia forsok att 
skapa altemativa kulturella institutioner, och da kvarstod problemet hur man skulle 
paverka de etablerade institutionema och ge dem ett socialdemokratiskt ideinnehall. Nar 
det. galler idrotten, var uppgiften att losa bildningsfragan fOr den idrottande arbetar
ungdomarna. I motsattning till den kommunistiska proletkultsideologin utarbetade 
Rickard Sandler och andra idedebattorer den liberaldemokratiska linje som var analog med 
deri ovriga socialdemokratiska politiken. Som Palstedt sager i "Arbetarrorelsen och 
idrotten 1919-1939": "Studiearbetet skulle varajritt och nagon klasskamp fick intejore
komma. "198 I 30-talets kulturdebatt gav bl.a. ABF:s studieledare Gunnar Hirdman och 
ecklesiastikministem Arthur Engberg uttryck fOr en liberal kultursyn: det gall de att erovra 
en andel i det tradition ella borgerliga kulturarvet. I fraga om idrotten forklarades det darfor 
vara onodigt med sarskild arbetaridrott; arbetarklassen var inte barare av nagon sarskild 
kultur, och alla sadana tendenser skulle ocksa motarbetas.I99 

K.lassamarbetet och harmonitanken gick sa langt att man bildade den s.k. Samverkans
kommitten, dar ABF samarbetade med borgerliga och smaborgerliga organisationer som 
IOGT, Blabandsrorelsen, Kyrkliga bildningsforbundet, KFUM och Jordbrukamas ung
domsforbund kring fragor om idrott och folkbildning. Samverkanskommitten var ett 
res111tat av de tva s.k. Sigtunamotena, dar Svenska kyrkan inbjod representanter for 
idrottsrorelsen till diskussioner kring ungdomens fysiska och andliga fostran. Bland 
talama marktes kronprinsen och Gunnar Hirdman. Ett av Sigtunamotenas resultat blev att 
idrottsrorelsen och ABF lovade att inte konkurrera med kyrkan om sjruama genom att 
undvika gudstjansttiden for sina arrangemang(!) 

Vi kan sruedes konstatera hur socialdemokratema pa 30-talet aktivt arbetade for en 
avideologisering av kulturlivet, inklusive idrotten, som harvidlag ar intressant som 
exempel, eftersom den allmanna tendensen i detta fait ar sarskilt tydlig: idrotten skulle 
vara en opolitisk samlingspunkt i en politiskt orolig tid. Visst fanns det kritiska roster, 
inte minst i SSU, men de tystnade med tiden alit mer. 

Ett flagrant exempel pa avpolitiseringen ar OS i Berlin 1936, da den socialdemokratiska 
ledningen bestamt avvisade varje tanke pa bojkott av Hitlers propagandaspektakel, trots 
att det fanns en stark opinion for en bojkott inom fackforeningsrorelsen. 

19. Diskussion 
Det socialdemokratiska partiet bildades i en tid da organisering hade blivit en nodvandig
het for att gentemot kapitalistema tillvarata intressena hos den framvaxande arbetar
klassen. Redan fran borjan fauns det tva ideologiska tendenser in om arbetarrorelsen- den 
reformistiska och den revolutionara- och dessa olika inriktningar i politiken var naturligt
vis klassbundna: de som tog makten inom SAP komi allmanhet fran borgerliga eller 
smaborgerliga forhallanden och forespriikade en forsiktigare linje. Fastan de allra fiesta 
medlemmama givetvis var arbetare, var det de med annat ursprung som kom att gora sig 
horda och formulera partiets politik- nagot som ju ocksa ar naturligt, eftersom dessa hade 
fatt battre utbildning och genom hela klassamhallets fysionomi hade bibringats battre 
sjruvfortroende och fOrmaga att havda sig. 

Vi har sett hur partiet redan fran borjan var ideologiskt svagt och oklart over grund
laggande marxistiska begrepp. Den mest framstaende agitatom och stridbare arbetar
ledaren, August Palm, stalldes at sidan till foman fOr den mer mattfulle Hjalmar Branting, 

198 Palbra:ndt, s. 61 
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vilket naturligtvis paverkade politiken inte minst pa det kulturella omradet. A andra 
sida!l kanske d~t rent org_ani~atoriskt var till fOrdel, eftersom Palm passiviserades under 
de s1sta decenmerna av s1tt hv (han dog 1922), och han framholl ocksa sjalv att han inte 
var nagon "partimanniska". 

Hjalmar Branting, som alltsa blev partiordforande fran SAP:s bildande 1889 till sin dod 
1925, varderade med sin borgerliga uppvaxt den traditionella "finkulturen" mycket hogt 
och sag socialismen mer som ett slags moralisk overhoghet fOr arbetarklassen an sasom 
byggande pa reell arbetarmakt. Klassbegreppet hos Branting, liksom an mer hos de tidiga 
bildningsivrare som verkade inom socialdemokratin, var tamligen svagt, och moral. och 
kulturbegreppen sags inte i nagon stOrre utstrackning som klassbundna. 

Just detta att sa manga av ledarna kom fran miljoer fjarran fran arbetarklassens villkor 
gjorde att socialdemokratin tidigt utvecklade starka patemalistiska tendenser och glomde 
bort Marx' credo att "arbetarklassens befrielse mc'iste vara dess eget verk"; i stiillet ville 
man "uppfostra" arbetarna genom attforma dem att ta del av det borgerliga kulturarvet 
- inte bara for att detta vore nagot positivt i sig, utan kanske framforallt for att genom 
arbetarnas delaktighet i samhiillet kvasa klasskampen. 

Ett exempel pa dessa tendenser var egnahemsrorelsen, som startades under 1900-talets tva 
forsta decennier. En av de mer aktiva foresprakama for denna i grunden reaktionara 
rorelse var Ellen Key, som trodde att arbetarna skulle rna bra av att pyssla med hus och 
hem i stiillet for att bedriva en aktiv och sjalvstandig klasskamp- denna skulle ju kanalis~
ras genom det socialdemokratiska partiet. Om valsignelsema med att arbetarna blev hu~
agare hade Friedrich Engels, i polemik med en av sin tids otaliga samhallsreformatorer, 
foljande att saga ("I Bostadsfragan", s. 63 ): 

Herr Sax tycks forutsatta att manniskan till sitt vas en ar bonde, annars skulle han 
inte piidikta vara storstiiders arbetare en langtan efter fastighetsbesittande som ingen 
annan har upptackt hos dem. For vara storstadsarbetare ar rorelsefriheten den 
forsta levnadsbetingelsen, och fastighetsbesittande kan endast bli en boja for dem. 
Ska.ffa dem egna hus, jjattra dem ater vid torvan, och ni bryter deras motstandskraft 
mot fabrikanternas lonesankningar. 

Liksom hembygdsrorelsen var egnahemsrorelsen sprungen ur 1890-talets nationalroman
tik, som i mangt och mycket hade udden riktad mot arbetarklassen och dess kamp for 
socialismen, men den var ju liven en desillusionerad borgerlighets protest mot det 
moderna samhallet i storsta allmanhet. Foga fOrvanande var den borgerliga staten med pa 
noterna: ar 1904 infordes statliga egnahemslan, naturligtvis i syftet att genom arbetar
klassens forborgerligande och okade bindning till systemet aterstalla "lugnet" i samhallet. 

I Sverige har, som vi tidigare sett, klassamarbetet gamla anor, liksom den starka staten, 
och de stora omvalvningarna bar skett med mestadels fredliga medel. SAP anknot tidigt 
till denna samforstandstradition. 

Nar ABF bildades 1912, var detju inte pa nagon bestamd ideologisk grund, utan skalet 
till bildandet var belt enkelt att mota kraven for att komma i atnjutande av de nyinstiftade 
statsbidragen, och redan fran borjan foretradde organisationen, bl.a. genom pionjarema 
Rickard Sandler och Gunnar Hirdman, en syn pa bildningen som nagot over klassema 
och klasskampen svavande, utan kontakt med den materiella verkligheten. Har kunde man 
studera i stort sett vad·som heist, utan hansyn till arbetarklassens stiillning i det modema 
produktionssattet - eller, for att tala med Ture Nerman (" Arbetarklassens bild
ningsarbete", s. 16-17): 

Arbetarnas egen bildningsrorelse ar forvillande lik den av samhiillet for arbetar
klassen bedrivna. Man saknar varje plan och system. Manger lite tunt av varje men i 
stallet sa mycket mer omviixling, homoopatiska doser av aUt mellan himmel ochjord: 
fran avstandet mellan Jupiter och Saturnus till risodlingen i Kina, fran skonlitteratu-
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rens bildningsvarde till binnikemaskens familjeforh/1/landen. F orelasningskatalogen 
at en sannskyldig Bcedeker (namn pa utforliga och tillforlitligaresehandbocker, efter 
en tysk forHiggarslakt under tidigt 1800-tal, H. G.) for turistresan genom den borger
liga kulturen ! .. .! Och sa tackar den imponerade enkle arbetaren forbindligast de 
alskvarda harrarna och damerna for deras intresse for hans andliga hiilsa och app
laderar snallt, nar de for undanrojande av varje missforstand pa kopet deklamerar 
Snoilskys dikt om att overklassen bar trycka "sjalva den valkiga handen, och ej blatt 
en panning i den". Och sa sitter det snalla tacksamma arbetande jolket i sina hyres
kasarner eller sma lantstugor och pluggar vidare i all harligheten och spekulerar 
over Buddha och Skonheten och allt annat vackert och blir sa lidelt och tolerant och 
framforallt overtygat om att, hur bristjalligt detta borgerliga samhalle kan vara i 
detalj, sa ar det i alia fall den slutgiltiga formen for det miinskliga samhallet. 

Den tidige bildningsivraren Oscar Olsson, vars skrifter fick stort inflytande inom ABF 
- bl.a. fOr dess inriktning pa skonlitteraturen- fOresprakade ett fritt och obundet bilrl
ningsarbete, men ett bildningsarbete som inte tar stiillning fOr socialismen blir ju med noo
vandighet i ett kapitalistiskt samhalle borgerligt till sin karaktiir. 

Efter Forsta varldskriget skedde nagot av en radikalisering inom socialdemokratin, 
framtvingad av folkets umbaranden under kriget- med regelratta hungerkravaller i bLa. 
Vastervik och Goteborg som foljd -liksom av ryska revolutionen.Socialism i nagon form 
var nu fortfarande malet, men sedan man 1920 hade bildat sin forsta regering, boijade 
man se pa det kapitalistiska systemet och statens roll pa ett annat satt: socialdemokratin 
vaxte in i staten och man boijade betrakta staten inte som ett organ for klassherravalde, 
utan som ett neutralt organ, och i kulturpolitiken forstarktes gradvis inriktningen pa en 
demokratisk distribution av det traditionella borgerliga kulturarvet. Genom att ta avstand 
fran den kommunistiska synen om en kultur pa klasskampens grund sprang socialdemo
kraterna borgarnas arenden; borgarklassen har ju alltid varit oerhort klassmedveten och 
standigt beredd till aktiv klasskamp for att skydda sina privilegier, men nar arbetarklassen 
gor sammalunda, heter det all tid att den sprider klasshat och bidrar till brutaliseringen av 
samhallet. Det var pa 20-talet- och ar, i annu hogre grad idag sa att borgerligheten hade 
kontroll over massmedia och genom sin massiva propagandaaapparat tolkningsforetrade i 
den politiska debatten, men detta var nagot som de socialdemokratiska ledama mestadels 
hade liten forstaelse for; det var naturligtvis ocksa sa att dessa blev produkter av sitt 
sociala vara, genom sin privilegierade stallning i staten definitivt kastade loss fran arbetar
klassens materiella villkor och darmed hade intresse av det kapitalistiska systemets upp
ratthallande. 

Nar det kapitalistiska systemet runt ar 1930 drabbades av sin andra systemkris, stod 
socialismen objektivt pa dagordningen i Sverige och andra utvecklade kapitalistiska stater, 
man subjektivt var detta inte ails fallet: arbetarklassen var fortfarande fangen i den refor
mistiska ideologin. I kulturen hade kommunaliseringen av arbetarbiblioteken tagit fart, 
vilket gjorde att klassen nu blev an mer beroende av den borgerliga staten. Socialdemb
kratins ideologiska hegemoni varfortsatt stark, och darfanns det ingen som heist tanke pa 
kulturen som ett vapen i klasskampen; den ledande kulturdebattoren, Arthur Engberg, 
liksom ian hogre grad partiordfOranden Per Albin Hansson, gav uttryck for en borgerlig 
kultursyn i tal, skrift och gaming, och uppslutningen kring den forment klasslOsa och 
opolitiska borgarkulturen blev darmed socialdemokratins kulturpolitik. Det socialdemo
kratiska "folkhemmet" var naturligtvis en vacker tanke och inrymde i sig atskilligt av posi
tiva drag, men dess ko;nkreta innehrul i ku1turpolitiken var en klasslos kultursyn, dar alias 
kulturbehov kunde tillgodoses genom den borgerliga staten. Framforallt ledde detta till en 
passivisering av arbetarklassen, som sags som mottagare av kulturen snarare an soin 
sjalvstandiga skapare av densamma. 

Givetvis fodde socialdemokratins utveckling motsand, och en utbrytning ur SAP skedde 
1917, da Sveriges Socialdemokratiska Vansterparti- senare SKP foddes. Detta var en 
ideologiskt ytterst heterogen organisation, somju inte blev entydigt kommunistisk forran 
efter den sista partisprangningen 1929, men samtidigt inneholl den en rad framstaende 

68 



kulturpersonligheter, varav den mest kande var Ture Nerman, som ocksa var en av de fa 
som blev SKP trogen, atminstone fram till1939, da han atervande till social- demokratin. 
I nom partiet togs en hel del kultu~ella initiativ, och en vita~ kultur pa basplane~ vaxte fr~, 
bl.a. i form av teaterrorelsen Bla Blusen och genom spndandet av arbetarhtteratur 1 de 
kommunistiska tidningama. 

Under splittringens 20-tallamnade de fiesta intellektuella partiet, och kulturen blev med 
tiden alit mer eftersatt in om SKP. Studiema inom partiet var relativt svagt utvecklade, och 
de studier som forekom fick med tiden en alit mer praktisk inriktning, vilket fick till foljd 
att en levande ide- och kulturdebatt fick ge vika for ett standigt omtuggande av teser fran 
Komintem. Dessa rna ha varit hur korrekta som heist, men en nagot storre sjalvstandighet 
hade nog varit onskvard, inte minst med tanke pa att politiken i Sovjetunionen under Josef 
Stalins ledning allt mer utvecklades mot en rigid tolkning av marxismen-leninismen, ocQ. 
Stalins skrifter, framforallt "Leninismens problem", upphojdes till den slutgiltiga tolk
ningen av den kommunistiska ideo login. 

I 

Pa kulturens omrade gjorde sig en dogmatisk tolkning av Lenins essa "Partiorganisation 
och partilitteratur" fran 1905 pamind, och hans ideer om hur partilitteraturen skulle vara 
utformad blev normerande fOr snart sagt alit konstnarligt skapande i Sovjetunionen 
- och darmed naturligtvis aven for det svenska kommunistiska partiet. Med sin essa hade 
Lenin annars avsett just partilitteraturen, som han menade borde uppfylla vis sa krav pa 
realism och konkretion; daremot hade han val inga stOrre synpunkter pa skonlitteraturen. 
En statisk socialrealism, som knappast kunde utOva nagon namnvard lockelse pa en 
svensk arbetarklass dar klassmedvetandet och -identifikationen blev allt svagare, bidrog 
till SKP:s isolering i kulturpolitiken. ' 

Dessutom innebar 30-talet i Sovjetunionen en viss atergang till mer traditionella varde
ringar, t.ex. i fraga om familjepolitiken - dar ett reaktionart steg togs i och med abortfot
budets aterinforande 1936 och i fraga om nationen- vilket naturligtvis hangde sammab. 
med den nation ella mobiliseringen i uppbygget for att mota det fascistiska hotet. Under 
"Stora fosterlandska kriget" blev det senare an mer accentuerat och en av anledningama 
till att Komintem upplostes 1943, for att ersattas av den losligare sammanslutningen 
Kominform. Att abortforbudet aterinfordes- i det forsta land som hade legaliserat aborter 
- kan tyckas vara en perifer fraga, sarskilt som det skedde i samband med stora fOrbatt
ringar i barnomsorgen och villkoren for barnfamiljerna, men det ar ett exempel pa Stalins 
mekaniska syn pa politiken; han var ingen stor teoretiker eller ideologisk fomyare, utah 
tenderade mot en syn som innebar att staten utan vi dare kunde losa problem och motsatt
ningar av djupgaende natur. Ett annat exempel pa detta ar hur han i de stora ekonomislda 
partidiskussionerna 1952 sag motsattningen mellan handens och hjamans arbetare, liksorh 
den mellan stad och land, som lost i och med att den rent ekonomiskt hade mildrats 
genom sovjetsystem~t.. Marx och Engels ~ade naturligtvis skisserat ett betydl~gt djupa~e 
problem och hade VISioner om ett gradv1s uppluckrande av den samha.Ilehga arbets
delningen och territoriets uppdelning i stad och land. Pa samma satt framholl Stalin !i 
fOrfattningsdiskussionema ar 1936 att Sovjetunionen nu vore ett land utan klassmotsati
ningar- detta i ett lage dar byrakratin holl pa att utvecklas till en sjalvstandig klasskraft, 
vilket ocksa skulle visa sig efter Chrusjtjevs maktOvertagande 1953, da ett privilegiedt 
byrakratskikt mer och mer tog over kontrollen i samhallet, fOr att aktivt leda undet
gravandet av socialismen i Sovjetunionen. 

I 

Naturligtvis paverkades aven SKP av dessa tendenser till dogmatism och prakticism!i 
ideologiska fragor, och det finns fa exempel pa ideologiskt nyskapande pa marxistis!k 
grund i den svenska kommunistiska rorelsen under 30'-talet. Som tidigare namnts, hade ju 
SKP inte ens nagot eget partiprogram, vilket sager en del om bristen pa sjalvstandig 
analys. Det ar ocksa ett faktum att till och med de amnesomraden dar Komintem gav SKP 
i uppgift att utarbeta grundlaggande analyser - den svenska imperialismen, den svens~a 
socialdemokratin, arbetarrorelsen och SKP:s historia, samt bondefragan- forsummadesJ 

I 

I studiearbetet studerades det bade for lite och fel saker; under 30-talet stod ju kommu
nisterna utanfor ABF, och i avsaknad av stOd fran denna organisation kunde man inte 
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bygga upp nagon fungerande studieverksamhet. 

Nar det oaller SKP far man inte heller glomma att de som svensk sektion av kommu
nistiska i~temationalen hade tagit pa sig uppgifter som de varken medlemsmassi&t, i?eo
logiskt eller organisatoriskt var riktigt vuxn~ ocb att de. darfor .blev tvun.gna att 1 nagon 
mEm forsumma kulturpolitiken ocb den mer djuplodande Ideolog1ska skolmngen. 

Nar f olkhemmet byggdes upp och makama Myrdal presenterade sina ideer ~m den S?ciala 
inoenjorskonsten, som skulle genomsyra bela samballet, blev det faktiskt. soclalde
m~kratema som blev mest offensiva inom kulturen. Infor den litterara modermsrnen stod 
som saot kornmunistema mestadels frammande, ocb da Stockholmsutstallningen 1930 
visade ~pp funktionalismen, bade man i SKP:s buvudorgan Ny Dag i stort sett ing~nting 
att invanda mot de socialdernokratiska ideema. Paradoxalt nog kan man saga att socialde
mokratema syntes sta for det mest framti~sinriktade, rn~dan ~omrnunist~ri?.a blickade til~
baka mot en svunnen tid och dess vardenngar. En mass1v ant1-kommumst1sk propaganda 
fran etablissemangets- inte rninst socialdemokratemas sida gjorde ocksa att folk i 
allm~het_int~ sag_komrnunisrnen ~m na~ot po~itivt al}~;n~tiv. Denna prop~g~da naddf 
naturhgtv1s sm boJdpunkt under Fmska vmterkriget, da Fmlands sak var var ocb kom
munistema blev var mans niding. 

20. Slutsatser 
Slutsatsen far bli att socialdemokraterna tidigt blev ett parti praglat av en borgerlig kiiltun
och bildningssyn, medan komrnunistema mestadels med litet gensvar forsokte fOra ut sin 
klasskampsbildning. Att socialdemokratemas kulturpolitik blev som den blev berodde ~a 
att den till allra storsta delen formulerades av personer fran borgerliga uppvax~
forballanden, och att det blev denna politik, inom kulturen och pa andra omraden, sorp 
vann arbetarklassens ora hade formodligen sin grund i att det sedan gammalt fanns en 
stark statsapparat, som socialdemokratema kunde ta over och bedriva sitt reformarbete, 
till arbetarklassens fromma, inom. En annan betydelsefull faktor till denna ideologisk:a 
hegemoni tror jag var att modema kapitalistiska produktionsfOrha.Ilanden uppstod relati"it 
sent i Sverige i jamforelse med ovriga Europa, vilket gjorde att arbetarklassen inte had~ 
den tradition och klassidentifikation som i t.ex. Frankrike och ltalien bar gjort komrnu,
nistpartiema stora ocb inflytelserika; i Sverige hade arbetarna, nar arbetarrorelsen slog 
igenom, i de fiesta fall relativt nyligen brutit upp fran sitt agrara ursprung, ocb mycket av 
smaborgerligt tankande levde darfor kvar. 

Eftersom arbetarklassen i Sverige var relativt svag, kunde den inte agera sjalvstandigt
1 

i 
kampen fOr allman rostratt, utan tvingades till en klassallians med den framsteginsriktade 
borgerligbeten, och SAP ingick t.o.m. i regeringar tillsamrnans med liberalema. I des~a 
sammanhang visade det sig ocksa att de socialdemokratiska ledarna trivdes som fisken

1 

i 
vattnet, och det parlamentariska knapandet framstod fOr dessa som den enda vagen till 
arbetarklassens frigorelse. 

Vansteroppositionen inom arbetarrorelsen var a sin sida utomordentligt splittrad- aven dar 
fanns det atskilligt av smaborgerligt tankegods i form av anarkism ocb de ideer som 
framfordes av Carl Lindbagen m.fl. diffusa "humanister". Nar komrnunisterna sedan 
lyckades samla sig till en enbetlig ideologisk grund, tvingades de av konkreta forballa:Q
den i varldspolitiken till forsvar av landvinningama i Sovjetunionen snarare an formu
lerande av egna visioner for det svenska samhallet, vilket del vis komprometterade dem

1

i 
arbetarklassens ogon. Det var naturligtvis sa att socialismen i Sovjetunionen byggdes 
under belt andra forutsattningar an de som bade varit aktuella i Sverige; i Ryssland tvinga
des man t.ex. satsa stora resurser pa att lara folket att lasa och skriva- m1got som inte 
behovdes i Sverige. Nar man sedan i Sovjetunionen byggde upp sin kulturverksambet 
med bibliotek, teatrar m.m, gjorde man detta i ett socialistiskt land, medan SKP i Sverige 
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var tvunget att fonnulera en kulturpolitik for kapitalistiska forballanden ocb en arbetar
klass som till stOrsta delen stod under inflytande av borgerligt tiinkande. Denna svara 
uppgift, att bryta borgerligbetens makt over tanken, lyckades man inte ga iland med. 
Dessutom bestod en stor del av kulturutbudet i Sovjetunionen av det traditionella ryska 
kulturarvet, ocb eftersom SKP inte utarbetade nagon egen, av Komintem obeorende, 
kulturpolitik, bamnade de oftast sa att saga offside i kulturdebatten. Det var ju som sagt 
ocksa sa att stalintiden innebar nagot av en ideologiskt stagnation inom den kommu
nistiska varldsrorelsen, dar de tillspetsade forballandena i Sovjetunionen ocb forsvaret av 
SUKP(b ):s politik fOrbindrade en grundlaggande idedebatt. 

Kulturen i vatje samhalle barror ur dess materiella grundvalar. I ett kapitalistiskt samhalle 
ar det borgarklassen som bar kontrollen over stOrsta delen av kulturutbudet, ocb natur
ligtvis ser borgama till att gynna den kultur som tjanar deras egna intressen ocb syftar till 
att upprattballa den nuvarande ordningen. Till borgamas framgangar bidrar det faktum att 
den borgerliga kulturens ideologiska karaktiir ofta kan vara svar att genomskada for 
manniskor som bar vuxit upp omgivna av borgerliga varderingar; i skolan bestas de med 
Iaromedel som praglas av fOrsonlighet med det kapitalistiska systemet och dar klass- • 
kampens roll i bistorien fomekas eller fortigs, ocb Hirama ar mestadels rekryterade Jr 
borgerliga kretsar eller atminstone ytterst angeHigna om att inte "politisera" undervis
ningen. Progressiva krafter beskylls ofta fOr att gora alit till politik, nar det i sjalva verket 
ar sa att det ar borgama som gor alit for att dra undan sa mycket som mojligt fran den 
politiska sfaren till det "sunda fomuftets" ocb den "rena vetenskapens" domaner. 
Politiken ocb klasskampen ar de fortrycktas enda mojligbet att gora sig gallande, sa darfor 
var det inte speciellt forvanande att se moderatemas fonnaning pa en valaffiscb for nagra 
ar sedan: "Alit skall inte vara politik". Politik skall vara nagonting for experter ocb proffs
politiker och skall heist inte foras utanfor de parlamentariska forsamlingama) 

Naturligtvis ar det ocksa sa att alia manniskor praglas av de materiella forhallanden som 
rader i det samballe dar de vaxer upp; darfor framstar den kultur som ar anpassad till 
dessa forballanden som naturlig ocb bar lattast att sla an, sarskilt som den samhallskritiska 
kulturen uwvas av grupper med ytterst begransade ekonomiska resurser ocb mojligheter 
att na ut till allmanheten. Den borgerliga avpolitiseringen av kulturen bar varit synnerligen 
framgangsrik satillvida att de fiesta manniskor inte anser sig vara anbangare av eller 
praglade av nagon speciell politisk ideologi utan tar stallning i enskilda fragor oberoende 
av partiprogram i uppfattningen att detta ar ett tecken pa sjalvstandigbet, nar det i sjalva 
verket tyder pa ofOnnaga att genomskada de dimridaer som borgarklassen bar lagt ut 
kring verkligbeten. Idag ar detta speciellt tydligt, da statsvetare kan beratta att den s.k. 
klassrostningen tenderar att minska. Detta ar ett exempel pa borgamas framgangar i att 
dolja det elementara faktum att all politik i grund ocb botten bandlar om klasser ocb 
klasskamp. I detta klimat kan enfragerorelser av ibland ytterst tvivelaktig natur, som t.ex. 
det elitistiska storforetaget i miljobranscben Greenpeace, skorda stora framgangar. 
Faktum ar i stiillet att manniskor omedvetet tolkar omvarlden utifran en rad ideologiska 
forestallningar som de bar fatt i sig i skolan, via massmedia o.s.v. Detar bara sa att i ett 
kapitalistiskt samhalle aralia sadana omedvetna ideologiska reflexer av borgerlig natur; 
for att bli socialist kravs eftertanke, eller naturligtvis paverkan fran socialistiska fOraldrar 
eller andra inflytelserika personer. 

I fragor som omedelbart ror manniskors levnadsbetingelser, framforallt nar det galier 
ekonomisk fordelning, ar arbetare ofta ytterst radikala, men detta radikala medvetande 
stracker sig s~illan utOver de existerande produktionsfOrballandenas ramar, och arbetare 
blir darfor oftast socialdemokrater; man skulle med Marx kunna saga att den reformistiska 
varldsbilden blir en av de ideologiska former, "i vilka manniskoma blir medvetna om 
denna konflikt ocb utkampar den''. Detar forst nar klassmotsattningama an tar antagonis
tiska former ocb borgarklassen inte langre kan uppratthalla systemet med fredliga medel 
som arbetarklassen i massomfattning kan na fram till ett socialistiskt medvetande. 

Just den politiska eklekticismen ocb inriktningen pa enstaka fragor ar precis som borgar
klassen vill ba det i politiken, eftersom den borgerliga ideologin bygger pa metafysiska 
forestallningar dar alia foreteelser ses som isolerade fran varandra. Den marxistiska dia-
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lektiken havdar mot detta uppfattningen att saker och ting hanger ihop och att utvecklingen 
i forsta hand ar ett resultat av motsattningar in om tingen sja.Iv0 

Nar socialdemokratema fick vittring pa makten var det viktigt for dem att blanda in sa lite 
politik som mojligt i kulturen och bildningsarbetet. Kommunistemas klasskampskultur 
blev alltsa ett stOrande moment i den svenska modellen av klassamarbete. 

Nar joumalister idag skall granska den alit mer omfattande korruptionen bland vara 
politiker och hogre tjansteman gors det darfor alltid med utgangspunkt i enskilda 
makthavares personliga moraL Forvisso ar den i allra hogsta grad tvivelaktig hos manga, 
men anda borde den verkligt intressanta fragan naturligtvis vara vad det arfor system som 
gar fifflet mojligt. Just inriktningen pa det enskilda och personliga ar ju ett typiskt drag 
for den borgerliga epoken, och i .och med att socialdemokratema overtog ansvaret for den 
borgerliga staten blev detta aven deras perspektiv pa politiken och kulturen. 

sdten tog ju under 30-talskrisen ett alit stOrre ansvar for 1 onebildningen och arbetsmark
nadspolitiken, och genom beredskapsarbeten och olika bidragssystem blev alit fler manni
skdr beroende av statens funktioner for sitt uppehalle. Detta bidrog till att fordunkla klass
forhallandena i samhallet, och borgarklassens makt tycktes ha minskat, nar det i sjalva 
verket snarare var precis tvartom. Detta bidrog naturligtvis till att den avpolitiserade och 
klasslOsa synen pa samhallet och kulturen fick ytterligare spridning. 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis iir en nationell hOgskola. Studenter kom
mer fran he! a landet for att studera hac. Hogskolan bestar av 
ft:m institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omriidena bibliotek och information, texti!, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung annu Uingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning ocb utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av bogskolans verksambet. Hogskolan samverkar bar med 
foretag, statliga myndigheter ocb kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av landet ocb utlandet. 

Institution en 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Bonis sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras Iandets end a 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya fribet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- ocb 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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