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�������� The aim of this master thesis is to investigate how W.E.A. (Workers Educational
Association), took part in the great changes of society and in the modernizing process in
the period of 1920-1949. The examination is based upon three journals of educational
material that were connected with W.E.A. The question at issue is to show how the people
behind W.E.A. aimed to educate and indeed educated the workers to modern people and
moreso to see how the articles in fact were written and to analyse in what way they turn to
the workers and get their attention. I also want to examine if it is possible to observe a
change in the upbringing-process through the time period and if the focus was altered in
that very process. I have divided the articles into three parts� one moral, one physical and
one educational which in their turn are subdivided on the basis of how the articles are
written, not accordingly to their subject. The essay also contains a short review of the
Swedish political history and what the modernisation in Sweden looked like between the
1880s and 1950s. Furthermore, I have studied the establishment of the W.E.A. as well as
its development and cultural point of view. The results indicate that the W.E.A. intended to
give a total education - the inner side through opinions, knowledge and moral, the outside
through gymnastics, personal in addition to public hygiene. In these articles I have
distinguished between three different ways in which the W.E.A. intended to educate.
Firstly, a stupifying manner that manifested to what extent people ought to dislike certain
phenomena. Secondly, a transmitting of opinions and values already accepted in the society
and finally, the viewpoint that educating was to speak well about certain phenomena.
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Jag har en uppfattning om att Arbetarnas bildningsförbund (ABF) har haft en stor inverkan på att
bilda och därmed också att fostra folket till moderna människor. Det intresserar mig att se hur ett
så stort förbund som ABF tog sig an denna uppgift. Meningen med förbundet var att bilda
arbetarna genom kunskap. Men genom kunskap, med en viss typ av litteratur, lär man sig också att
få de ”rätta” värderingarna för denna tid. För under denna tid, den moderna, skulle folket fostras
till en ny människotyp. Jag skall undersöka en del av den samhällsutveckling som skedde från
1800-talets slut och långt in på 1900-talet och som präglades av det moderna tänkandet. Det jag
inte går in på är konsten utan främst samhällsutvecklingen och människans påverkan av denna. Jag
går närmare in på begreppet nedan. Man kan se hur folket påverkades så att säga uppifrån,
politiskt, eftersom det är hela samhället som förändras med bostäder, barnalstring, hygien m.m.
Men man måste också se hur, som i mitt fall ABF, fostrade inte underifrån men kanske jämsides
genom att skriva om vad de ansåg vara fin kultur och framför allt vad de ansåg vara ”okultur”.
Som jag ser det hade samhället, det vill säga människorna, åtminstone två påtryckningsgrupper
från varsitt håll och med var sitt angreppssätt till att fostra människan att bli modern.

1996 skrev jag en 60-poängsuppsats i historia om bilens introduktion i Sverige. Det skedde med
början runt sekelskiftet 1900 och pågick i ett par decennier tills den blev en del av det svenska
samhället. Det som då gjorde mig intresserad av ämnet var att det gick relativt fort från att bilen
först helt bemöts med skepsis till att få en sådan ny ”uppfinning” accepterad. Likheten med
föreliggande uppsats kan tyckas vara väldigt liten förutom tidsperioden men även här fascineras
jag av hur både samhälle och människor kan förändras både åsikts- och levnadsmässigt under en
ganska kort tidsperiod.�Det är inte min intention att i uppsatsen besvara hur detta var möjligt utan
är mer en förklaring till varför jag kom att intressera mig för tiden och ämnet.

&'(�����	���*���;�	�����
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Från 1800-talets andra hälft började Sverige en långsam omvandling till ett modernt samhälle.
Även folket skulle moderniseras. ABF har med sin strävan att bilda folket medverkat till detta. Mitt
syfte är att se ABF: s roll i samhällsförändringen, modernitetsprocessen, mellan åren 1920-1949.
Mitt material utgörs av tre tidskrifter knutna till ABF.

Min frågeställning är:

•  Hur avsåg de ledande inom ABF att fostra folket till moderna människor och hur avspeglas
det i artiklarna?

•  Kan man se någon förändring av ABF: s fostran genom tiden? Ändras fokus?
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Åren som undersöks är från 1920 till och med 1949. 1920-tal motiverar jag med att ABF då funnits
i några år och etablerats och att de demokratiska och moderna värderingarna slagit igenom då. Jag
slutar min undersökning i ett 40-tal då folkhemmet med dess moderna idé snart stod på sin
höjdpunkt. Jag tar endast upp den svenska samhällsutvecklingen. Givetvis sker den inte utan
influenser från den europeiska men jag har valt att inte gå närmare in på den då jag i min uppsats i
huvudsak undersöker en svensk företeelse som ABF.

&'1�4	��	))��	��
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Modernitet är ett vitt begrepp som det inte råder något samförstånd om vad det betyder.
Som Göran Therborn resonerar måste man ställa upp ett antal kriterier för att kunna definiera
begreppet. För det första ska det kunna definieras på ett sätt som gör det möjligt att empiriskt
fastställa dess början och slut. Vilket betyder att det måste grunda sig på observation av fakta. För
det andra bör det definieras på ett sätt som relaterar dess början till någon allmänt erkänd större
social eller kulturell förändring. För det tredje bör modernitetsbegreppet ha någon relation till dess
etymologiska betydelse, de vill säga det egentliga ordets ursprung. Therborn menar att även om
modernitet kan spåras empiriskt finner man inte med det föreslagna modernitetsbegreppet några
konkreta institutionella referenser utan betraktar dessa som orsaker, verkningar eller tillfälligheter
att utforska1. Liksom Therborn definierar jag begreppet modernitet kulturellt ”som en epok
orienterad mot framtiden, uppfattad som troligtvis skild från och kanske bättre än nuet och det
förflutna.”2 Begreppet är liktydigt med en upptäckt av framtiden, man ser den, hoppas på den,
konstruerar och bygger den.3

Jan Larsson definierar begreppet 2��	�
� som ”att något kvalitativt nytt avgränsas från vad som
betecknas som fullgånget och uttjänt”.4 Vidare definierar han 2��	�
��	� som något som
tillsammans med social teknik grundas på ekonomi, vetenskap och politik. På detta sätt blev
vetenskapen vägledande för rationellt framtidsriktande handlande.5

Enligt Håkan Thörn kan man spåra moderniseringen bak i tiden till ca 1500 och i och med den
franska revolutionen kulminerar det moderna genombrottet.6 Revolutionen hade stor betydelse dels
för förståelsen av moderna sociala rörelser men också för relationen mellan politik och kultur i ett
modernt sammanhang. Händelserna i Frankrike lade grunden för en modern politisk kultur och
tanken att samhället skulle ersätta Gud.7 I revolutionens slutskede hade man lärt sig en ny politisk
repertoar. Begreppet ideologi formuleras och de nya ideologierna betonar ordning och harmoni.
Det som successivt etablerar sig med den kulturella moderniseringsprocessen är bland annat att
kristendomen förlorar sin makt att förklara världen och ge legitimitet åt social makt, den politiska
makten är inte längre ”gudomlig”, nya kulturella former etableras med universalistiska anspråk
                                                          
1  Therborn, Göran (1996), �������	
��	�
�����	��������	�	���	���	�����	���
	���	��
	���������. -
Stockholm: Carlsson. s.20-22
2  Ibid., s.20
3  Ibid., s.20-21
4  Larsson, Jan (1994), ����	��	���
��	 	!��"�����	�
���������	���	
��	#������	!����
��. -
Stockholm: Arena. s.17
5  Ibid., s.17-18
6 Thörn, Håkan (1997), $�������	�	
��	�
�����	������"�	�
�������	���	"����"���	�
�������	�	������	�%&����&�. –
Stockholm: Rabén Prisma: Tiden/Atena. s.19
7  Ibid., s.27-28



3

vilka följer på kyrkans förlorade dominans och här har ”den intellektuelle” en central position.8 Det
linjära tidsbegreppet, som anses vara ett av de viktigare kulturella elementen i den moderna
epoken, är knuten till en sekularisering av tiden. Detta innebär att framtiden öppnas för människans
handlade av egen kraft.9 Religionen eller avsaknaden av den, sekulariseringen, är central i
begreppet modernitet. Människan kan tänka och agera utan Guds inrådan eller hjälp. Vad gäller
modernitetens definitiva genombrott i Västeuropa stämmer Thörns resonemang också överens med
hur Therborn resonerar. Han menar också att det som skedde då, med handelns snabba tillväxt,
uppkomsten av industrin och de naturvetenskapliga genombrotten utgjorde grundvalen för denna
förändring.10

������

I Nationalencyklopedin definieras begreppet fostran som

den process genom vilken en människa, oftast en uppväxande, formas av den
omgivande kulturen och dess olika institutioner, t ex familj, skola och arbetsplats;
med en sociologisk term ofta kallad socialisation…Fostran har också setts som en
viktig uppgift för olika folkrörelser och frivilligorganisationer…11

Fostran är ett sätt att lära sig ”hyfs och fason”, passa tider, renlighet, måttlighet och så vidare. För
att få ett samhällsideal som bland andra socialdemokraterna strävade efter krävdes att mycket
energi lades ner vid att fostra arbetarna. Man ville fostra dem fackligt, politiskt, stärka deras
kollektiva medvetande och dessutom fostra deras moraliska och sedliga egenskaper.12�Genom
bildningen fostras man. Innan arbetarrörelsen fick maktposition i samhället talade man om
upplysning. Man skulle ”med sitt upplysningsarbete civilisera den stora massan.”13 Jag
exemplifierar denna brytningstid genom en och samma person, Erik Hedén, socialdemokrat och
sedermera ordförande i ABF: s skönlitterära kommitté. Han höll ett tal vid Svenska
Socialdemokratins 25-års fest, 1906, om att ”endast en upplyst arbetarklass kan segra”.14 10 år
senare, 1916, i skriften ”Socialdemokratins framtidsmål” skriver han att mänsklighetens slutmål är
”att leva ett klokt, ädelt och lyckligt liv… utan hämmande band av vad slag som helst på den
enskildes rörelsefrihet”.15 Han menar också att människan inte är redo för denna frihet utan att
först genomgå en uppfostrande tukt som ett socialistiskt samhälle ger. Vägen till frihet går genom
fostran.16

4���
�
�
Bildningsbegreppet uppstod och utvecklades vid tiden för franska revolutionen. Idén spreds i den
tysktalande kulturen under 1760-1820-talen.17  En formell bildning är den utvecklingsprocess som
varje människa genomgår under sitt liv från barn till vuxen. Det är resultatet av det arv som man
övertar från det samhälle och kultur man är född in i och där den enskilde individen tar vid, med
andra ord mötet mellan individens egna erfarenheter och de kollektiva erfarenheter som
                                                          
8  Ibid., s.30-32
9  Ibid., s.63 och 69
10  Therborn, s.21-22
11  Fostran (1991), '�����������"����
��. Bd 6. red: Kari Marklund,. - Höganäs: Bra Böcker. s.554
��  Larsson, Hans (1989), (�
����"���	)���"����	��*����*�*�����"	���	�������"�������	��!�����#�	�&���
���%.   - Stockholm: Stockholms stad. s.73-74
��  Gustavsson, Bernt (1991), +��
���#�����#�	���	*��
���#��
���	�	�����"	��*�����������	�&&����,�. -
Stockholm: Wahlström & Widstrand. s.78
��  Åkerstedt, Jonas (1967), -��	���������	��*�������	+��
���#����	���	���
�����"�����	�	.+/	�������,�. -
Uppsala: Student service. s.75
15  Larsson, H,  s.71-72
16  Ibid., s.72
17  Gustavsson (1991), s.27-28
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mänskligheten gjort.18 Bildningsverksamheten förekommer alltså när människor har utbyte med
varandra, överallt. Det växer också fram platser för detta utbyte.19 De tidiga förespråkarna för
folkets rätt till bildning menade att det fanns ett gemensamt mänskligt kulturarv som var
förbehållet några få i samhället men att alla skulle få tillgång till detta arv.20

Bernt Gustavsson menar att det inte finns någon entydig förklaring på begreppet bildning. Han
menar att det till stor del beror på var man lägger betoningen av ordet. En betydelse är att bildning
är en fri process som fortsätter livet igenom. Ellen Key menade att människan aldrig kan avsluta
eller bli färdig i sin bildning,21 till skillnad från vad vi menar med utbildning som har ett bestämt
mål. En annan betydelse är att det just ska leda någon vart. Det finns ett mål eller en förebild vart
bildningen skall leda.22 En tredje betydelse av begreppet är civilisation och kultur. Man ska
civilisera dvs. tukta det vilda och ouppfostrade.23 Eftersom massan, folket, är en samling barbarer
som hotar att förstöra och krossa all kultur, bildning och förfining så måste den tuktas genom
bildning.24

Genom bildningen, t.ex. med en viss typ av litteratur, lär man sig också att få de ”rätta”
värderingarna. Jag menar att man inte kan se ABF (eller något annat förbund) som någon isolerad
företeelse där man ”bara” lär sig saker. Utan man måste också se till effekterna de gav. Genom ett
val av exempelvis litteratur eller vilka artiklar som publicerades har man samtidigt valt bort något
annat.

&'.�0	������*��	���

Jag har tagit del av tidigare forskning som avhandlingar och annat i ämnet ABF. Jag har också
studerat hur moderniteten växte fram i Sverige under den tidsperiod jag skriver om. Eftersom det
moderna är en central del i uppsatsen redogör jag för den under ett enskilt avsnitt. För att få svar på
mina frågor har jag undersökt ABF: s verksamhet genom tidskrifter som var till för medlemmarna,
studieplaner, handledningar och litteratur som valdes ut eller rekommenderades. Tidskrifterna är
ABF-tidningen, Studiekamraten, Bokstugan och Folklig Kultur. Bokstugan går upp i Folklig
Kultur 1936. Studieplaner, handledning och litteratur publicerades i Bokstugan och ABF-
tidningen. För att kunna se eller utröna tendenser för de olika decenniernas inriktning på ämnen
måste jag göra en viss generalisering i en analys.

Mitt material består av skriftliga källor och jag använder mig av den källkritiska metoden. En källa
kan definieras som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för denna
uppgifts auktoritet”. 25 Källor är de skrifter man använder för deras egen auktoritet och inte för att
de kan stödja sig på andra skrifter.26 Källmaterial blir de först när man använder det.27 Källkritik

                                                          
18  Ibid., s.30
19  Gustavsson, Bernt (1992), /��"*��
���#���	�
0��������. – Borgholm: Bildningsförl. s.21
20  Ibid., s.24
21  Ibid., s.36
22  Ibid., s.41
23  Ibid., s.50
24  Larsson, H, s.14
25  Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt K. (1997), /���"���#����
�"�	�	"����������	���	"�����������	���
��.
-2. - Lund: Studentlitteratur. s.125
26  Dahlgren, Stellan & Florén, Anders (1996)�	/�1#�	
��	!��!������	��	�����
�"����	����	�
�����������!���"���#.
- Lund: Studentlitteratur. s.187
27  Holme & Solvang, s.125



5

kallas också för den historiska metoden eftersom den slog igenom först i historieforskningen och
för att man länge ansåg att det var den som gjorde historia till vetenskap. Detta är en kvalitativ
metod som värderar användbarheten i materialet. Källkritiken svarar bara på om en källa är
användbar för en viss fråga eller för en viss undersökning. 28 Man kan dela upp källor i ”kvarleva”
eller ”berättande källa”. Det är en kvarleva om ”källan kan utnyttjas som ett omedelbart uttryck för
upphovsmannen”.29 Man använder en skrift som kvarleva när man ska dra slutsatser i form av
historiska påståenden som inte i sig själv gör samma historiska påståenden.30 Detta är vad jag
försöker göra med mitt material. Tidskrifterna jag använder mig av skrevs och var avsedda att läsas
av folk ”då” därför gör de i sig själva inga historiska påståenden. Men om jag skulle använda
tidskrifternas egna påståenden som historiska kan man inte vara säker på att de var ”riktiga”, i det
fallet betraktas materialet som berättande källa.31 Tidskrifterna som utgör mitt källmaterial är både
kvarlevor och berättande källor beroende på hur de används. Ett kriterium för att det källmaterial
man arbetar med är vetenskapligt användbart är att det är äkta och det avgör man vid en
källgranskning som delas upp i fyra faser. Huvuddragen för detta innebär att man genom
observation skaffar sig en överblick över de källor som finns tillgängliga och som kan vara
relevanta för undersökningen. Genom ursprungsbestämning värderas om källan är äkta eller
förfalskning. Genom tolkning analyserar man vad som står i källan och sätter in källan i det
tidssammanhang och den sociala kontext där den blev till. Till sist värderas källans användbarhet.32

För min del är varken observation eller ursprungsbestämning relevant för mitt arbete och i mitt fall
har jag ingen anledning att tro att kvarlevorna som mitt material utgör skulle vara falskt. Om man
studerar olika tidningar och studieplaner så ger det en inblick i vilken uppfattning man hade vid
tiden då de tillkom. Dessa källor kan alltså säga oss något om den tidshistoriska situation de blev
till. När man skall tolka källan på så bra sätt som möjligt så är det viktigt med en grundlig
bakgrundsinformation. En sådan har alltså också av stor betydelse vid källanalys. Man måste
dessutom sätta in det hela i det tidssammanhang där den blev till.

Jag har bläddrat igenom alla årgångar av de tidskrifter jag valt att undersöka mellan åren som min
undersökningsperiod omfattar. Mitt motiv var att välja de artiklar som jag anser ha ett fostrande
syfte. För att inte undersökningen skall spreta åt för många håll har jag valt bort de artiklar som
inte tydligt nog visar på ett sådant syfte. Det är utifrån de valda artiklarna som jag gjort både
indelningar och vidare uppdelningar i undersökningsdelen. Jag tänker inte räkna hur många artiklar
som handlar om ett specifikt ämne under en period och därigenom räkna ut om det var ofta i
förhållande till andra ämnen. Jag kan förstås se hur viktigt man ansåg ett ämne var igenom att se
hur ofta man diskuterade detta men det är inte ändamålet. Jag anser att om de låtit trycka en artikel
så tyckte man ämnet var viktigt. Jag har valt att dela upp undersökningen decennievis därför jag
anser att materialet blir mer lättöverskådligt på det sättet. Jag kunde naturligtvis ha valt ett annat
sätt, som till exempel ämnesvis eller samhällsekonomiskt med konjunkturerna som avskiljare, men
anser att det valda sättet är den bästa lösningen för uppsatsen. Jag förklarar vidare mitt
tillvägagångssätt i inledningen till undersökningen.

                                                          
28  Dahlgren & Florén, s.184-185
29  Ibid., s.190
30  Ibid.,
31  Ibid.,
32  Holme & Solvang, s.130-135
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Mina huvudsakliga källor är ABF-tidningen för Arbetarnes Bildningsförbund, Studiekamraten och
Bokstugan som sedermera blev Folklig�Kultur.

&'5'&�"��������	�

.+/���
���#�� var ingen vanlig tidskrift utan mer som ett notisblad. Den utkom 10-12 nr/år och
började ges ut 1922. Syftet med den var att samla alla ABF: s centralbyrås utgående cirkulär och
meddelanden i en publikation.33 Här finns mycket uppräkningar av studiecirklar och hur mycket ett
studieämne ökat eller minskat i popularitet, anslagens ökning eller minskning etc. Här ges inga
recensioner av litteratur förutom litteraturlistor när nya kurser inrättas. ABF-tidningen fortsättes av
Fönstret från 1954 och utkommer fortfarande.

)��
��"������ startade 1919 av Socialdemokratiska ungdomsklubben i Stockholm men övertogs
av en studiecirkel inom ABF.34 Tidningen domineras av debattinlägg och diskussionsämnen som
låg i tiden. Både föreläsare och vanliga medlemmar skrev insändare och fick dem publicerade. Det
finns många artiklar om olika författare och konstnärer. Studiekamraten fortsättes 1993 av Ariel:
tidskrift för litteratur.

Tidskriften +�"���#�� började 1918 ges ut som en bokcirklarnas tidskrift av Oscar Olsson och med
Rickard Sandler som medredaktör35 1929 övertogs den av de båda männens respektive förbund,
Godtemplarorden (IOGT) och ABF. Den ersattes 1936 av tidskriften Folklig Kultur. Bokstugan
kom ut med 10 nr/år. Här behandlades samhällsfrågor, naturvetenskap och skönlitteratur. I
tidskriften finns många och relativt långa kritiska bokrecensioner vilka presenteras i olika
ämneskategorier. Även här finns många artiklar om författare och konstnärer. Här publiceras också
handledning för olika självstudier med tillhörande litteraturlistor.

/��"��#	2����� var ett officiellt organ för de folkliga rörelsernas fria och frivilliga bildningsarbete.
Den skulle vara ett fritt forum för diskussioner i aktuella kulturfrågor. Tidskriften var en
sammanslagning av ABF: s +�"���#�� och IOGT: s .����	som började ges ut 1936. I de
samverkande bildningsförbunden ingick förutom ABF och IOGT även Jordbrukar Ungdomens
Förbund (JUF), Nationaltemplarorden (NTO) och Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS).
Folklig kultur fortsättes efter sammanslagning med Tidskrift för föreläsningsverksamhet av
Folkbildningsarbetet 1959-1978.

Genom att studera de olika tidskrifterna med dess olika inriktningar får man en god bild av ABF: s
och dess medlemmars syn på människan och samhället i stort och smått3	.+/���
���# var endast
för medlemmar och skickades ut till lokala avdelningar och såldes inte i lösnummer.
)��
��"������ kunde både ABF-biblioteken och lokala avdelningar prenumerera på. Den såldes
också i lösnummer vilket betyder att det inte bara var medlemmar som läste den. Även	/��"��#
2����� och +�"���#�� såldes i lösnummer. Detta har förstås mindre betydelse för min
undersökning eftersom jag vill veta hur ABF arbetade för fostran. Men det är av betydelse att veta
mot vilken tänkt mottagare skribenten vänt sig och om en tidskrift säljs i lösnummer kan det
betyda att den även vänder sig till personer som inte är medlemmar.

                                                          
33  Heffler, Hugo (1962), .�*�������	*��
���#�!��*��
	�������4��	2����"�	��
	������"��#������. – Stockholm:
Arbetarnas bildningsförbund. s.104
34  Ibid.,
35  Ibid., s.107
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+�"���#�� och /��"��#	2����� har fortlöpande sidnummer på varje årgång. Där hänvisar jag inte till
nummer utan endast årgång och sida medan jag skriver ut nummer på .+/���
���#�� och
)��
��"������. Under avsnittet ”Undersökning” beskriver jag mitt sätt att gå tillväga med
indelning av artiklar mm.

De som skrev artiklarna i tidskrifterna var främst föreläsare eller på annat sätt ”kända” inom ABF
eller andra bildningsförbund. De fanns även s.k. vanliga läsare som skrev notiser och fick dem
publicerade men det tillhörde inte det vanliga. Av utrymmesskäl kommer jag inte att gå närmare in
på vilka skribenterna var.

&'5'(�"������	������
�
����*�����	���9�

Det finns minst sagt mycket forskning och litteratur om ABF men jag har inte hittat något som
berör mitt val av ämne. Den litteratur jag hittat och som jag har användning av i mitt arbete är
.�*�������	*��
���#�!��*��
	�������4�	skriven av Hugo Heffler. Han påpekar inledningsvis att
boken inte är en historia utan en krönika över ABF. Men då han använt sig av källmaterial och inte
”hågkomster” tycker jag att den håller måttet som en källa för mitt arbete. Då Heffler själv är
involverad i ABF, som sekreterare och kassör några år på 40-talet och sedan studierektor i 50-talets
slut, har jag varit medveten och vaksam över tendentiösa inslag då han inte självklart har en kritisk
hållning till sitt ämne. Jag har försökt att endast använda mig av sådant som kan beläggas. Som
titeln antyder är det en ganska detaljerad beskrivning av hur ABF bildades och hur arbetet
fortlöpte. Men den beskriver också hur arbetet för bildandet tog form och vilka som stod bakom
det.

Jonas Åkerstedts -��	���������	��*�������	+��
���#����	���	���
�����"�����	�	.+/	�������,�	är
en licentiatavhandling. Han beskriver bland annat den historiska grunden som ligger bakom hela
folkbildningsrörelsen i Sverige som följs av hur ABF bildades och dess organisation. Även ABF: s
bildningssyn tas upp och alla verksamheter förbundet hade. Detta är en mycket omfattande
avhandling som till stor del berör samma områden som Heffler men på akademisk nivå.

I Bernt Gustavssons +��
���#���	��#�	(��	*��
���#��
���	�	�����"	��*�����������	�&&����,�
beskrivs de bildningsideal som var viktiga i den tidiga svenska arbetarrörelsens ideologi.
Gustavsson redogör för de tre bildningsideal han urskiljer hur de växte fram och analyserar dem.
Han tar också upp viktiga, för ämnet, personers bildningssyn som Rickard Sandler, Ellen Key och
Oscar Olsson.

Thomas Ginner har i sin avhandling -��	*��
�
�	��*�������	-�*�����	�	��"��"�	�������	���
*��
���#	���	��*�������	*��
���#�!��*��
	�������%� skrivit om Arbetarrörelsens förhållande till
forskning och teknik.36 Det han bl.a. sökt svar på är på vilket sätt den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen återspeglas i förbundets bildningsdebatt och vilken roll man tilldelat det egna
bildningsarbetet i förhållande till den snabba samhällsomvandlingen. Det som gör denna
avhandling intressant för mig är Ginners avsnitt om ABF: s utredning ”Arbetarrörelsen och
kulturen” som genomfördes i början av 40-talet, vilket är slutet av min undersökningsperiod.

I ämnet modernitet finns också mycket skrivet. Jag har inte funnit något ”samlat” verk vilket kan
bero på att det innefattar så mycket. 5�
����	��
��, till vilken Jonas Frykman och Orvar Löfgren
är redaktörer, ger en bild om svenska kulturbyggen och om hur människor med olika bakgrunder

                                                          
36  Ginner, Thomas (1988), -��	*��
�
�	��*�������	-�*�����	�	��"��"�	�������	���	*��
���#	���	��*�������
*��
���#�!��*��
	�������%�. Linköping: Universitetet i Linköping:
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formar sin vardag och sina bilder av samhället.37 Perioden kring sekelskiftet 1900 till andra
världskriget kännetecknas bland annat av en likriktning men också av att gamla livsmönster bryts
för att bilda nya.

6���*��	�����	!��#������7�	)��
���	�	�
���������#��	��	)����#� behandlar modernitet och kultur
och hur det svenska samhället förändrades under 1900-talet.38 Redaktör är Gösta Arvastson. De
kapitel som främst varit av intresse för mig är ” Ingenjören som snille eller krigsmaskin” som
handlar om modernitet och ingenjörskonst skrivet av Katarina Ek-Nilsson, och ”I Babels hus”, där
Anna Ljung skriver om sjuklighet och död i det moderna samhället.

)�"����	��#
��	������"�	������"	���	�
�������	�������,� är Jonas Berggrens doktorsavhandling
som kom ut 1995.39 I centrum för avhandlingen står begreppet ungdom. Hur det definierades,
användes och förändrades. Det var kring sekelskiftet man började tala om ungdomen som ett
förhärligande fenomen och hela det svenska samhället genomströmmades av entusiasm för
ungdomen. Här skriver han bl.a. om bakgrunden till hur ungdomsbegreppet kom in i Sverige vid
denna tid och hur det passade in i den politiska kultur som då höll på att utvecklas.

)����"	�����#���	��
��	�����"��#���
���	)��#��
	#���	!��"*��
���#���
�"��!��� är en
magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap skriven av Magnus Rosén och Thomas
Sandén och är publicerad 1998.40 De definierar rashygien som allt som har med människoförädling
och önskan om ett nytt friskare släkte att göra. Det är en undersökning om hur den svenska
rashygienen såg ut mellan 1919-1939 och hur skribenterna i de undersökta tidskrifterna förhöll sig
till ämnet.

&'7�:��)������


Kapitel ( är en historik över den svenska politiken 1900-1950.
I kapitel / beskrivs moderniseringens historia. Jag behandlar moderniseringens utveckling i det
svenska samhället och hur den påverkade folket och vad den fick för konsekvenser. Jag visar också
hur de mest framträdande människorna inom moderniseringen arbetade för sin sak.
I kapitel 1 beskriver jag folkbildningens framväxt i Sverige och arbetarrörelsen med Folkets park
och Folkets hus.
I kapitel . redogör jag för hur ABF bildades, hur dess organisation var uppbyggd, verksamhetens
olika områden och hur kulturen värderades.
I kapitel 5 presenterar jag min undersökning som delats upp decennievis. Vart decennium delas
vidare upp i tre övergripande ämnen. Dessa ämnen delas sedan upp beroende på artiklarnas
utformning. Varje undersökt decennium avslutas med en kort sammanfattning.
I kapitel 7 slår jag ihop de olika delarna i en analys, där jag besvarar mina frågor.
Kapitel 8 är en slutdiskussion om syftet och undersökningens resultat.
Kapitel + består av en sammanfattning av uppsatsen som helhet

                                                          
37 5�
����	��
��: 8�����	���	���
�#	�	!��"���� (1985), red: Jonas Frykman & Orvar Löfgren.	 - Malmö:
Liber.
38  6���*��	�����	!��#������7�	)��
���	�	�
���������#��	��	)����#� (1999), red: Gösta  Arvastson. - Lund:
Studentlitteratur.
39  Berggren< Henrik (1995), )�"����	��#
��	������"�	������"	���	�
�������	�������,�. - Stockholm: Tiden
40  Rosén, Magnus & Sandén, Thomas (1998), )����"	�����#���	��
��	�����"��#���
���	)��#��
	#���
!��"*��
���#���
�"��!���. Magister uppsats, BHS 1998:65. –Borås: Högskolan i Borås.
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Runt sekelskiftet 1900 är Sverige en nation i den industriella världens utkant på väg in i den
moderna tiden. Sverige är underutvecklat i jämförelse med många andra länder i Västeuropa. De
flesta människorna bodde kvar på landsbygden och brukade jorden. De städer som fanns var
förhållandevis få och små. Den politiska strukturen var gammaldags, levnadsstandarden var sämre
än andra industriländers och klassförtrycket stort.41 Samtidigt som den utvecklingen såg trög ut så
skedde en snabb förändringsprocess parallellt. Under 1800-talets andra hälft fick Sverige
tvåkammarriksdag och landsting och en nyordning av det kommunala självstyret. Föreningar
bildades där människor från olika samhällsklasser kunde mötas.42 Arbetare bildade fackföreningar
och företagare bildade arbetsgivareföreningar. De olika intressegrupper som organiserats
formulerade nya krav på stat och kommun för att ge sig i kast med den industriella omvandlingens
påfrestningar och möjligheter.43

En fråga som stått i centrum i nära fyra decennier och varit den viktigaste för både
socialdemokrater och liberaler44 var den allmänna och lika rösträtten. Den genomfördes 1918.45

Även 8-timmars arbetsdag genomfördes runt samma tid, 1920, som arbetarrörelsen också haft som
ett viktigt mål att arbeta för.46 Mellankrigstiden, som sträcker sig i nära två decennier, är en period
av växlande konjunkturer för både ekonomin och politiken. I likhet med andra länder genomgick
Sverige i början av 1920-talet en depression med en enorm arbetslöshet som följd. Medan det
under 1920-talets senare del blev högkonjunktur. Denna tid, mellan 1925-1929, kom att kallas för
rekordåren. Trots dessa stora svängningar finns det ändå en kontinuitet i den ekonomiska och
sociala utvecklingen. Sverige fortsätter att industrialiseras och moderniseras. Färre arbetar inom
jordbruket och fler arbetar med handel, trafik och kommunikation. Arbetarna inom industrin ökade
inte men produktionen ökade med hjälp av olika rationaliseringsmetoder.47 För företagen såg det
alltså bra ut. Detta är deras första rationaliseringsperiod. De utvecklas och antalet kontorister,
tekniker, ingenjörer och administratörer växer snabbt vilket gav en stor medelklass. 48 Stockholm
nära fördubblade sin folkmängd mellan 1920-40. Beroende på vilken politisk hållning man hade
varierade bedömningen av 1920-30-talen. Socialdemokraterna såg 20-talet som en relativt
händelselös tid och 30-talet som en framgångsrik period med tanke på ”krispolitiken”. Genom att
ett antal reformer genomfördes under 1920-talet tyckte liberalerna att det var en bra tid medan de
tonar ned vikten av krisuppgörelsen. Detta var ett decennium som var politiskt instabilt. Från 1920
till 1932 byttes statsministern ut 12 gånger. I början av 1920-talet hade socialdemokratin problem.
Frågan om socialism och hur den skulle utformas i Sverige dominerade. Inget parti kom med
någon lösning på hur man skulle få bort arbetslösheten. Utbildningsfrågan ansågs vara viktigast för
att få bort klassbarriärer. En skolreform antogs 1927 där läroverken skulle bygga på folkskolan.49

Den ekonomiska krisen, i början av 30-talet, slog inte så hårt i Sverige som i andra länder. 1932
när socialdemokraterna vann valet till riksdagen hade de hävdat att man inte kunde dämpa
                                                          
41  Frykman, Jonas & Löfgren Orvar (1985), Inledning. Ingår i 5�
����	��
���	8�����	���	���
�#	�	!��"����,
s.15
42  Torstensson, Magnus (1994), Studiecirkelbiblioteken – ett viktigt inslag i den halländska bildningshistorien.
Ingår i '��	*�"��	"�	����	*�#
���	 	!��"�������*�*�����"	�	������
. Örkelljunga: Settern. s.13
43  Magnusson, Lars (1997), )����#��	�"�����"�	��������. – Tiden: Stockholm. s.381
44  Ibid., s.54
45  Hadenius, Stig (1995), )����"	������"	��
��	�����������	2��!��"�	���	��!����1�
. Stockholm: Tiden. s.46
46  Norborg, s.62
47  Hadenius� s.53
48  Frykman & Löfgren, s.16
49  Hadenius, s.54-57
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arbetslösheten med hjälp av bland annat sparsamhet och tullar. De krävde att staten skulle göra
något. Genom ökade skatter skulle de arbetslösa få arbeten med marknadsmässiga löner. 1933
inledde socialdemokraterna ett samarbete med Bondeförbundet. I ”försvarsfrågan” 1936 skilde sig
socialdemokratin från de andra partierna genom att de inte ville upprusta i samma utsträckning
inför det kommande kriget. Sveriges ekonomi blev snabbt bättre efter 1933. Arbetslösheten sjönk
och oron som tidigare funnits på arbetsmarknaden stillades. 1936 sökte LO och Svenska
arbetsgivarföreningen lösa problemen som tidigare funnits på arbetsmarkanden som strejker och
lockouter. 1938 skrevs det avtal mellan dessa båda parter som kom att kallas
”Saltsjöbadsavtalet”.50 Det inledde en tid av samförstånd och samarbetsvilja som kom att prägla
arbetsmarknaden ett bra tag framöver.

Den politik som fördes på 30-talet brukar kallas för välfärdspolitik eller folkhemspolitik. Det
innebar för socialdemokraterna att man väntade med att förverkliga de socialistiska målen och för
bondeförbundet att man accepterade mer av statlig inblandning än vad man tidigare gjort. Några av
de reformer som karaktäriserar folkhemstanken är: statsunderstödd frivillig
arbetslöshetsförsäkring, förbättrade villkor för folkpensionärer, lagstiftning om 8-timmars
arbetsdag även för lantarbetare, två veckors betald semester, behovsprövad mödrahjälp och statliga
bosättningslån.51

1939, vid 2: a världskrigets utbrott, ändrades fokus från inrikespolitik till hur Sverige skulle hålla
sig utanför världskriget. Sverige hade vid detta läge blivit stabilt både politiskt och ekonomiskt och
även på arbetsmarknaden. Nu kom hoten utifrån. De nordiska allianser som hade diskuterats före
kriget blev inte av. Sverige stod ensamt och skulle ta ställning till krav som kom från Tyskland.
Man försökte rädda sig genom att förklara Sverige neutralt.52 Under kriget tillsattes en
samlingsregering där besluten fattades och riksdagens makt reducerades.53 Mot slutet av 2: a
världskriget fanns inom socialdemokratin en stark vilja till att bryta regeringssamverkan med de
borgerliga partierna. De ansåg det vara omöjligt att kunna förverkliga sina ekonomiska och sociala
mål genom en samregering med de borgerliga. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, 1944, krävde
planhushållning och industriell demokrati. Det var en offensiv socialdemokratisk politik som ville
utjämna de ekonomiska och sociala olikheterna i samhället. De flesta kraven låg i linje med 30-
talets välfärdspolitik: arbetslöshets- och sjukförsäkring, höjda sjukpensioner, allmänna barnbidrag,
arbetstidsförkortning och höjd bostadsstandard. Man var också för socialisering av vissa branscher
och att viktiga naturtillgångar skulle ägas av samhället. 1945 upplöstes samlingsregeringen och
regeringen blev helt socialdemokratisk med bland andra Per Albin Hansson som statsminister och
Gunnar Myrdal som handelsminister.54

Efter kriget visade Sverige stabilitet både ekonomiskt och socialt. 55 Efter de nationella
strömningarna under 1940-talet när svenskheten betydde allt, började vi så småningom bli
mottagliga för andra impulser. Sverige hade varit isolerat under flera år då kriget pågått.
Svenskarna hade lidit brist på mat och varor. Tiden efter kriget präglades mycket av Amerika med
nymodigheter som kulspetspennor och nylonstrumpor som ett par exempel. Arbete fanns åt alla.
Då Sverige inte hade någon industri som förstörts under kriget hade landet ett ekonomiskt
försprång i jämförelse med det krigshärjade Europa och fick också ett ekonomiskt uppsving.56

                                                          
50  Ibid., s.61-64
51  Norborg, s.197-198
52  Hadenius, s.71
53  Ibid., s.77
54  Norborg, s.203-204
55  Hadenius, s.91
56  Wintzell, Inga (1985), Efterkrigstid och ungdomskultur. Ingår i 5�
���	)����#��	��	����������#	�	
��
�
����	)����#��	!����9�. - Stockholm: Nordiska museet. s.45-47
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Jag ska här göra en beskrivning av moderniseringen av Sverige och svenskarna. Jag ger också en
presentation av betydande människor som medverkat i denna process.

/'&�:	��2��	�
���	���	��3	�����2

Från ca 1880-talet sker ett ideologiskt brott mellan det gamla konservativa och det nya radikala
Sverige. Denna tid har flera namn: upplysningsrationalism, kulturradikalism, 80-tals radikalism,
det moderna genombrottet m.fl. 57 Angreppet kom från det borgerliga hållet. Det som kännetecknar
denna tid var att man bröt mot kyrkans, kungamaktens och ämbetsmannaväldets dominans och
banade väg för nytänkande, upplysningens idé i ny tappning. Man ville ha en förutsättningslös
debatt om de grundläggande livsfrågorna. Utan att ta hänsyn till de så kallade högre värdena,
religion eller vad som var moraliskt rätt och riktigt.

Det fanns hos det moderna genombrottets människor ett starkt patos för upplysning, sanning
och rätt, en radikal humanism som i grunden var optimistisk och konstruktiv. För många
intellektuella blev åttitalsidéerna en inspirationskälla till praktiskt samhällsarbete; Staaf och
Branting hörde till dem. 58

Man hade en stark vetenskapstro och en tro på tekniken. Det är också nu som industrialiseringen
börjar på allvar i Sverige. Landsbygden avfolkas och städerna växer kraftigt. Nu föds det moderna
svenska samhället. Man skulle fostra folket till respekt för kunskap och moral.59 Folket skulle,
enkelt uttryckt, bli en ny människotyp. 60

Mot bakgrund av de nya storindustrierna kan man se framväxten av en ny ingenjörsuppfatting
kring sekelskiftet 1900. Man betonade den moderna ingenjörens centrala betydelse för det moderna
samhället och man krävde ekonomiska och företagsledande kunskaper hos denne. Ingenjörens
motiv var dels tekniska men också rationalistiska.61 Vetenskapens roll var att säkra det ekonomiska
framsteget, utarbeta rationella lösningar och förklara omvärlden och tillvaron på ett funktionellt
sätt. På det sättet rationaliserade man bort religionen eftersom den inte gick att förklara på ett
funktionellt sätt.62 Uppfinnarrollen betonades och en rad uppfinnaringenjörer uppmärksammades. I
kraft av teknisk expertis skulle dessa bli ledande i Sveriges modernisering. Genom Johan Erik
Cederbloms, som var en av de första lärarna på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm,
anteckningar har man kunnat få en uppfattning om ingenjörens tankevärld. Han delade inte
uppfattningen om att målet med deras arbete bara skulle vara ökad ekonomisk vinst. Uppgiften var
på ett mera andligt plan. Denne skulle förse det materiella med en själ, det vill säga ge det
materiella ett högre värde. Det skulle leda till en sedlig och moralisk resning. Ingenjörens mål var
strävandet efter framsteg. Att arbeta och anstränga sig för att nå dit var vars och ens plikt.63 Till
1930-talets slut hade man tilltro till den tekniska utvecklingen och att den skulle kunna lösa de
                                                          
57  Gustavsson (1991), s. 71-72
58  Norborg, s.175
59  Runeby, Nils (1995), -�#
	���	�����
��	:�	
�	*��
�
��	��������. -  Stockholm: Atlantis. s.184-185
60  Larsson, H, s.73-74
61  Runeby, s.262-263
62  Ibid., s.265-266
63  Ek-Nilsson, Katarina (1999), Ingenjören som snille eller krigsmaskin: Modernitet och ingenjörskonst. Ingår i
6���*��	�����	!��#������7�	)��
���	�	�
���������#��	��	)����#�, red: Gösta Arvastson. – Lund: Studentlitteratur.
s.26-27.
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flesta av samhällsproblemen. Fram tills dess var man bara positiv till teknikens roll i byggandet av
ett bättre samhälle.64

/'(�0��	�
��	��
����*���2*���	�

Acceptera den föreliggande verkligheten, endast därigenom har vi utsikt att behärska den,
att rå på den för att förändra den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för livet. 65

Detta var funktionalisternas paroll som beskrivs i tidningen .�������� från början av 30-talet. Som
ett led i utvecklingen för ett bättre och mer demokratiskt samhälle såg man industrialisering,
rationalisering och stordrift. Orättvisorna i samhället skulle övervinnas genom teknik och
vetenskapliga framsteg. Under 30-talet var framtidsoptimismen stor. Industrialiseringen var en
befriare och ingenjörskonsten ett samhällsideal. Stockholmsutställningen 1930, som blev en
funktionalismens manifestation i Sverige, visade trots allt att det blev svårt att förverkliga vissa
idéer, en bra bostad till ett bra pris till exempel. Det byggdes hus som de flesta inte hade råd att
flytta in i. 1933 föreslog man genom den bostadssociala utredningen att staten skulle subventionera
boendet för familjer med många barn. I denna utredning satt bland andra Gunnar Myrdal.66 Nya
bostäder krävde nya vanor. HSB som var en folkrörelseägd förening hade också sin del i fostran av
den moderna människan. Bondesamhällets traditioner skulle brytas. Idealet var att finrummet, som
endast användes vid högtider, skulle bli den nya samlingsplatsen och kallas för vardagsrum.67

Köket som var den forna samlingsplatsen byggdes som en liten kokvrå, matlagningsdel, och
skildes från matplatsen genom en glasvägg. Detta också för att familjerna skulle sluta använda
köket som sovrum eftersom det ansågs ohygieniskt. Eget badrum till varje lägenhet började byggas
från 1930-talet. HSB var också först med tekniska lösningar, vitemaljerad gasspis, sopnedkast
osv.68

Ludvig Nordström var författare och radioman. 1938 gjorde han sitt socialreportage ”Lort-
Sverige”.69 Han bilade runt hela landet för att se hur det stod till. Han beskrev nöden som dröjde
sig kvar på landsbygden i sin bok vilken följdes upp av radioreportaget. Nöden han beskrev bestod
mer av brist på elementära yttre bekvämligheter än brist på mat. Husen beskrevs som fallfärdiga,
golven dåliga och ibland lagda direkt på jorden. Väggarna dryper av fukt, ingen centralvärme,
avlopp eller rinnande vatten.70 Eftersom det inte fanns vatten inomhus måste det vara svårt att själv
hålla sig ren. Även Nordström kommer in på ämnet rashygien. I civilisationens avkrokar finns det
gott om mentalt efterblivna, ansågs det. En asocial underbegåvad klass förökar sig själv i snabb
takt. ”Och vad är det värsta av allt?...Jo, det är rasförsämringen, som vi har över oss som ett
spöke”.71
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1928 talade Per-Albin Hansson första gången om folkhemmet som skulle byggas.72 Målet för
befolkningsprogrammet var den nya människan. En människa som var anpassad till tekniken och
den nya tiden.73 Socialdemokratin kom fram som framtidspartiet 1932. Med hjälp av sociala
program marknadsfördes den politiska ideologin. Arbetarna skulle ha en bra bostadsstandard. Man
skapade statliga bidragsformer för barnrika familjer, pensionärer och landsbygdsbefolkningen. Det
som låg bakom detta program var rapporter om både den dåliga bostadsstandarden och
befolkningstillväxten. G. Myrdal hade en ingenjörsmässig inställning till socialpolitiken. En
anledning till att han och hans fru Alva valde socialdemokratin som politisk utgångspunkt var att
den enligt deras bedömning var det enda parti som hade kraft att genomföra moderna rationella
samhällslösningar. Det svenska välfärdsbyggets styrande modell var rationalitet. Att förbättra
folkmaterialet var en del av denna rationalitet.74
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Rasbiologiska institutet öppnade 1922 i Herman Lundborgs regi. Han hade studerat medicin och
skrivit en doktorsavhandling som behandlade en epilepsivariant med dödlig utgång. Han kunde
bevisa att denna sjukdom nedärvdes. I början av 1920-talet arbetade han och hans medarbetare
fram en övergripande beskrivning av det svenska folket. 100 000 svenskar ingick i forskningen. Ett
exempel som Magnus Rosén och Thomas Sandén tagit upp i deras undersökning är vad
rasforskningen kom fram till genom att se vilken ögonfärg människan har. Detta publicerades 1928
i boken )����"	$��"���"��375

Detsamma gällde för ögonfärgen inom de olika samhällsskikten. Procenten brunögda i de
lägsta skikten låg på 5.3%, i de högsta 4.2%, vilket innebar att den nordiska rasen
(blåögdhet) ansågs bättre representerad inom de högre samhällsskikten.76

I denna bok skriver man också att vi nu:

…som leva i den nordiska rasens urhem, göra allt vad som på oss ankommer för att hålla
rasen uppe, så att den ej urartar eller dör ut.77

Man ser i Roséns och Sundéns uppsats om rashygien att steget inte var (är) långt mellan
rasdiskussioner och befolkningsfrågan. Det debatterades redan kring sekelskiftet om befolkningens
kvalitet. Därför uppmuntrade man inte alla till att skaffa barn, bara de så kallade ”samhällsnyttiga”.
Bland de så kallade lägre samhällsklasserna ville man bromsa och bland de högre vill man öka
nativiteten. Diskussionen på 1930-talet följde precis sekelskiftets.78

Läkaren C. A. Ljunggren var en pionjär inom den svenska skolhälsovården. På 1930-talet ville han
väcka ett intresse för att undervisa skolbarn i ett hygieniskt levnadssätt. Målet för honom var att
fostra barnen till bättre vardagsvanor. För att alla skulle förstå vad som ansågs lämpligt och inte
lämpligt etablerade han ett mått på vad som var normalt. Normaliteten var något som var både
ärftligt och kulturellt betingat. Han jämförde med hur noggrann bonden var med standarden på sina
djur och menade att en sådan liknande standard saknades för skolbarn. Han ansåg att det var

                                                          
72  Ek-Nilsson , s.30
73  Palmqvist, s. 37
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75  Rosén & Sandén, s.14-15
76  Ibid., s.15
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skolans uppgift att sortera barnen i olika kategorier.79 Med tanke på hur resonemanget gick kring
att inordna befolkningen i arvshygieniska kategorier vid denna tid var det inte konstigt att
tankegången slog igenom i samhället. Paret Myrdal resonerade på liknande sätt i 2���	�
*�!��"���#�!�1#��. Då befolkningstillväxten var låg ville man försöka få den att öka genom att ge
ekonomisk hjälp till de lämpade, s.k. positiv eugenik, och förhindra födandet av de olämpade,
genom steriliseringslagen 1941.80 Eugenik är teorier om vilka vägar som organismer och
populationer kunde förbättras genom att de dugligaste fick fortplanta sig och de sämsta hindras
från att delta i aveln. Enskilda människor kan förbättra sig själva genom att äta sunt, motionera och
sköta sig. På liknade sätt tänkte man att hela släktet skulle kunna förbättras.81

Anna Ljung menar att läkarkårens nya roll som maktfaktor berodde på de låga födelsetalen som
diskuterades under senare delen av 1800-talet. Att öka befolkningsmängden var av största vikt för
landet och där hade läkaren en betydelsefull roll att fylla.82 Från denna tid fick läkarna alltså nya
arbetsuppgifter. Dessa var att ställa diagnos på hela samhället. Några av de områden som
inordnades under detta var ”bostadens utformning och standard, relationen mellan arbete och vila,
sexualiteten, sinnesstämningar och hygienen”.83 Man ansåg också att ”ohälsa” var något den
enskilde hade ansvar för. Men det var inget som betraktades som dennes ensak utan övervakandet
av hälsan var en medborgerlig skyldighet. Denna syn, att individen är direkt ansvarig för olika
sjukdomstillstånd, gör att sjukdomsförklaringar kopplas till olika levnadssätt och inte till yttre
orsaker. Bakterier kunde påverka människans hälsa utifrån men det var människans inre styrka och
egenskaper som avgjorde om denne hade kraft nog att mota bort den hotande ohälsan. En
konsekvens av detta resonemang, menar Ljung, var att man betraktade sjukdom och ohälsa som ett
resultat av bristande renlighet.84 ”Ett smutsigt yttre anses spegla ett smutsigt inre”.85

Alva och Gunnar Myrdal ville också modernisera. Båda föddes runt sekelskiftet 1900. Alva var
diplomat och Gunnar var nationalekonom och professor. Båda var statsråd i den
socialdemokratiska regeringen och båda fick också Nobelpris. De hade en borgerlig bakgrund och
var inte övertygade socialdemokrater. Den radikala sidan väcktes av den amerikanska
”negerfrågan”.86�Då G. Myrdal hade kontakter med Ernst Wigforss som snart skulle sitta i
regeringen var kanske steget inte så långt för Myrdal själv att komma dit. Genom att vara helt i
linje med sin tid, den nya moderna tidsandan, bidrog han till den genom att han själv ”var en
bekännande upplysningsrationalist, starkt övertygad om vetenskapens och förnuftets betydelse för
en rationell uppfostran av massan - den obildade hopen – som tidigare utgjorde grunden för
bildningsliberalernas sociala engagemang.”87 Hans attityd ansågs också vara kyligt intellektuell.
Paret Myrdal gick in som uttolkare av det nya. De stod för en rationell inriktning på
modernismen.88 Alva hade visioner om den kollektiva fostran av kropp och själ. Metoden var
renlighet, frisk luft, näringsrik mat och regelbundna och täta läkarundersökningar. Småbarn skulle
tas om hand av munskyddsbeklädda sköterskor etc.89 Hon ville också frigöra kvinnan från det
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81  Ibid. s.37
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degraderade hushållsarbetet.90 1934 gavs boken	2���	�	*�!��"���#�!�1#�� ut som gjorde dem
välkända. Där lade de fram riktlinjerna för det svenska välfärdssamhället. De propagerade bland
annat för barnbidrag och fria skolluncher för att främja barnafödandet och kvaliteten på avkomman
och diskuterade metoder för att få ner barnafödandet hos mindre lämpade. Dessa idéer låg helt i
linje med den rationella vetenskapens tanke som dominerade under min undersökningsperiod.

Med all denna kontroll och ”att göra folk av folk” fanns en stor risk för kränkning av människans
integritet. Hirdman menar att det fanns risk för det när människor började klassificeras efter en
norm.91 Man strävade efter att omvandla de sämre människorna till bättre och med andra ord höja
medelvärdet på befolkningen. Enligt Hirdman snuddade Alva Myrdal vid denna kränkningens
problematik som menade att det inte skulle uppfattas som kränkning när ”ingreppen” gällde alla.92

Larsson, i sin tur, menar att denna kränkning som omyndigförklarade folk ledde till att de tog
avstånd från sitt arv och förflutna. Även om de inte hade möjlighet att lämna sin klass och ”bli
någon” gav de i arv åt sina barn att ”inte bli som vi”. ”Det gällde att bli något, att lämna sin klass
och nå upp till framtidsbilden av A-människan.”93 Mina egna tankar kring detta är att jag, i viss
mån, inte tror att människorna då uppfattade denna kontroll och norm som kränkande. Men det
beror naturligtvis på vad för ”tillrättaläggande” vi diskuterar. Om vi håller oss till vad min uppsats
behandlar så tror jag inte folk uppfattade detta annat än att politiker och samhälle ville folket väl.
Det är när man ser tillbaka på denna epok med lobotomering, tvångssterilisering m.m. som jag ser
kontrollen som kränkande

Man ville också förbättra befolkningens hälsa genom gymnastiken. Från tidigt 1900-tal kom
idrotten och gymnastiken fram som de stora folkrörelserna. Det var främst ungdomar som man
ville engagera i denna karaktärsdanande fritidssysselsättning. Det var den arbetande och nyttiga
kroppen som man strävande efter.94 De borgerliga partierna betonade idrottens betydelse för
medborgarfostran i riksdagsdebatter ”den stimulerande egenskaper som styrka, härdighet,
disciplin, anpassning och samarbetsförmåga, det vill säga samhälleligt värdefulla dygder.”95 Men
sport och idrott ansågs hindra arbetarungdomar att engagera sig i viktigare uppgifter.96 Det var
socialisterna som var föga entusiastiska till idrotten. De hävdade att muskler bildas under arbetet
och att det som stärker en arbetare bäst var kortare arbetsdagar och högre lön. De såg tydligt att
detta med kroppskultur var politiskt formulerat, ”dom vill att vi skall hålla oss friska”,97 men kunde
bara accepteras om de skulle gynna arbetarna. Stockholmarbetarnas idrottsförbund bildades 1922
och genom det accepterades den sunda och vältränade kroppen som ideal även för arbetarna. Den
typ av gymnastik som erkändes utan svårigheter var den lingistiska. Den var kollektiv och
antielitistisk med tyngdpunk på allsidig träning. Kroppskulturen accepterades inte förrän på 1930-
talet.98  Då påtalades också nödvändigheten av att vårda och träna kroppen för att orka med det
ökade arbetstempot. Skolorna lärde ut faran av att slarva med fysisk träning och med för mycket
stillasittande.99 Men det fanns också de som ansåg detta vara en populäryttring och kritiserades
därefter. Man ansåg idrotten leva i symbios med smutslitteraturen, pilsnerfilmen och den
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kolorerade veckopressen. Men främst kritiserades idrottspubliken. De aktiva avhöll sig iallafall
ifrån sämre nöjen, men okultiverade var de.100
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I slutet av 1800-talet ansåg de styrande i folkrörelserna att bildningen var ett sätt att förbättra
levnadsvillkoren för folket, både andligt och materiellt. Genom studier ville man ge arbetarna
sådana kunskaper som fordrades för ett lösande av den sociala frågan. Folkbildarna ville fostra
arbetarna till klasskämpar med moralisk hållning som även måste lära sig ”hut och hyfsning”.101

Folket måste undervisas av eliten för att ledas in på rätt väg. Folkbildningen svängde mellan
jämlikhet och elitism. Den ville både hjälpa att göra livet mer drägligt och att ordna och
disciplinera. Ur det vulgära folket ville man få fram ett förfinat folk med förebild i de övre
klasserna. Rörelserna hade under några årtionden in på 1900-talet återkommande kampanjer mot
det man ansåg vara dåliga kulturyttringar som folket skulle undvika. Exempel på sådana var
smutslitteraturen, pornografin och veckotidningar. Man var också kritisk till biografernas
filmrepertoar som berodde på att de flesta filmer som visades importerades från Amerika.102 På
1930-talet tilltog misstron och den riktades då främst mot svensk film, i synnerhet de folkliga
lustspel som kom att kallas för pilsnerfilm.103 1931 sammanfattade författaren Harry Blomberg det
andliga nuläget i en artikel i Studiekamraten med namnet .������	��
*�����#��. Nedbusningen
av kulturen, avser populärkulturen, sker med alla medel, biograf, tidningar, grammofon och till och
med på Folkets hus och Folkets park. Man oroades för allt som ”nått massomfattning”.104 Det var
detta som folkbildare varnade för. Man ville att folket istället skulle ta del av den klassiska
bildningen och få personlighetsdanande kulturupplevelser. Det som folkbildarna ansåg dåligt blev
för folket lättillgängligt och detta genom lägre priser och längre fritid. Den goda och fina kulturen
måste man lära folket att tycka om.105

Det var ungdomen man främst var orolig för. Detta berodde dels på 1930-talets växande
arbetslöshet, kortare arbetstid och att ungdomstiden blivit längre, man gifte sig senare i relation till
tidigare. Det var denna bakgrund som gjorde debatten om ungdomens förvildning till ett hett
ämne. Folkbildarna tyckte inte om synen av ungdomen som inte gjorde något vettigt, utan istället
hängde på kaféer, i gathörn eller utanför biografer.106 Oron över ungdomen kunde också bero på
den ljusa bild av denna man förmodligen fortfarande hade från sekelskiftet. ”Överallt fann jag
lyriska hyllningar till ungdomen som en ny och vital kraft i samhället…” skriver Berggren.107 Om
den allmänna föreställning av ungdomen var på detta sätt och samtidigt såg att de slösade sin
ungdom på vad de ansåg vara ingenting så fick man ge något skulden. Att ge sig hän åt lättsinnig
förlustan gick naturligtvis inte heller ihop med det folkbildarna strävade efter när man också ansåg
att ungdomen var framtiden. Det var de äldres i samhället ansvar att få ungdomen på rätt väg.
Felet var nöjeskulturens.108 En av ungdomens favoritsysselsättningar var dansen vilket också var
ett av de hetaste debattämnena under 1940-talet. Men redan under 1920 och 30-talen kritiserades
dansen ljudligt. Den stod som symbol för ”okontrollerad nöjeslystnad, tonårsgraviditeter,
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spritmissbruk och vulgär negerdans”.109 Man tyckte om de välkända danserna, folkdanserna. Den
moderna dansen ansågs farlig till och med för förståndet.110 Det var dansbanorna som utgjorde
hotet mot hut och hyfsning. Det var där ungdomen fick dåliga vanor.111 Jonas Frykman menar att
den mest högljudda kritiken dansbanorna fick kom från kyrkligt håll112 och kyrkans mål var att
skapa ideal, ingjuta moral och att ge tro.113 Från politiskt håll framlade man motioner som
påpekade behovet av utredningar om nöjeslivet. Och 1939 tillsattes också en
ungdomsvårdskommitté, för att regeringen skulle visa att den tog problemet på allvar.114

Religionen förlorade fäste hos folket men kyrkans män arbetade för sin sak. John Cullberg,
ordförande i Sveriges kristliga studentförbund, menade att det saknades auktoritet över alla
livsområden inklusive religionen. Den familjeauktoritet som dominerade på 1800-talet, familjen,
kyrkan och staten hade börjat lösas upp. Förälderns auktoritet syftade till att fostra
pliktmedvetande och detta hade alltså gått förlorat.115 Som motvikt till detta förfall gällde det att
upprätta ”en ny hempedagogik”. Detta hjälpte kyrkan till med genom att lära ungdomar att bli goda
medborgare och inpränta tjänarställning.116 Ännu en kyrkans man, Yngve Brilioth, menade att man
måste återställa ordningen inom familj och kyrka genom den rätta tron och att påminna
statsmakterna om deras uppgifter. En fast hand med fasta riktlinjer är vad som behövs också för att
vinna ungdomen. För att lyckas med detta startade man under tidigt 1930-tal kampanjer som
syftade till att engagera ungdomen mot moralupplösande tendenser inom konst och litteratur. Detta
resulterade bland annat i bildandet av en kristen litteraturnämnd. 117
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���	
�$	� var radikal och ville förändra samhället på många plan. Hon var en av de som utövade
mest inflytande på bildningsdebatten och bildningsidealet runt 1880-talet. Key kopplar också
samman folkbildningsfrågan med socialism3	”Endast en värld som förändrats i socialistisk riktning
kan ge möjligheter för alla medborgare att utveckla sina inneboende resurser till en rik kultur.”118

Hon tog starkt intryck av Darwin med sin evolutionsteori.119 Hon debuterade som skribent 1874 i
(�
�"��!�	!��	���� där hon ville skriva om folkhögskolor som låg henne nära men avråddes av
redaktören Sophie Adlersparre som ansåg ämnet för kontroversiellt. När Adlersparre la sig i Keys
textförfattande började hon söka sig mot de nya 80-talsradikalerna. Hon började skriva i Uppsalas
studenttidning ”Verdandi” och andra likartade tidskrifter. Hon var också lärarinna vid en
progressiv skola och föreläste vid Arbetarinstitutet i Stockholm. Där föreläste hon i historiska och
kulturella ämnen och ville nå de breda folkliga lagren för att få dem inspirerade att tänka i dessa
perspektiv. Som ett exempel på hur extrem Key uppfattades vid denna tid kan nämnas att en
kvinna blev utfrusen på sin skola för tilltaget att gå och lyssna på henne och att män som blivit
uppretade kastade ägg på henne.  Key debatterade bland annat för:

                                                          
109  Ibid., s.121
110  Ibid., s.122
111  Åkesson, Lynn (1985), Veta sitt värde. Ingår i 5�
����	��
���	8�����	���	���
�#	�	!��"����. red: Jonas
Frykman & Orvar Lövgren. - Malmö: Liber. s.326
112  Frykman, Jonas (1988) -���*�������
���	:�#
����	�������"�������	���	���������. - Stockholm: Natur
och Kultur. s.52
113  Ibid., s.57
114  Ibid., s.62-63
115  Runeby, s.376
116  Ibid., s.378
117  Ibid., s.378-379
118  Åkerstedt, s.46 och 48
119  Gustavsson (1991), s.146



18

Tryckfriheten, där hon hävdade att en inskränkning av yttrande- och tryckfriheten i ett  samhälle
inte värnade kulturella värden utan hämmade den kulturella utvecklingen.
Kvinnofrågan, där hon hävdade att man och kvinna självklart skulle ha lika rättigheter men att man
inte fick missbruka den genom att tävla med männen och då försumma att utveckla sin kvinnliga
egendomlighet.
Arbetar-och Folkbildningsrörelsen.
Liksom hon själv ville skapa synteser, som inte individen ����� samhället utan samspelet mellan de
båda, inte mannen ����� kvinnan utan den skapande utväxlingen mellan könen, blev hon själv ett
organiskt bindemedel mellan det moderna genombrottet och det nya seklets modernistiska
strömningar.120

!���������
��	��var en av�grundarna till ABF 1912 och var dess ordförande från 1919 till
1938.121 Han var också socialdemokratisk politiker med poster som bland andra statsminister 1925-
26 och utrikesminister 1932-38. Han�föddes in i Grundtvigs folkhögskoletradition (se nästa
kapitel). Johan Sandler, hans far, var initiativtagare till att grunda Hola folkhögskola som öppnades
1896. Redan i unga år kom R. Sandler att intressera sig för samhällets orättvisor. 1901 tog han
studentexamen och började läsa vid universitetet i Uppsala där han kom i kontakt med de radikala
studentföreningarna. På Hola, där han senare också arbetade som lärare, träffade han den radikala
arbetarungdomen och i studentföreningen fanns lusten att närma kroppsarbetare och studenter
varandra. Det var genom detta spänningsfält som hans bildningsideal växte fram.122 Avsikten med
att närma studenter och kroppsarbetare till varandra var att initiera bildningsarbete i socialistisk
anda.123

                                                          
120  Sundström, Christina, (1993), Att älska, njuta och skapa: Om Ellen Kay. Ingår i '��
��"
"�����������������������. Bd 2. Fadershuset: 1800-talet, red: Inger-Lise Hjordt-Vetlesen,.- Höganäs: Wiken. s.
558-564 (gäller hela stycket om Ellen Key)
121  Heffler, s.295
122 Gustavsson (1991), s.85-86
123  Ibid., s.104



19

1��?�$4��:���%�����!�0=@A"����=�!�%�

Folkbildningen växte fram med industrialismen och demokratiseringen av samhället. Den var och
är ett led i kampen för demokrati och social rättvisa.124 Enligt Bernt Gustavsson är folkbildningen
från början en nordisk kulturföreteelse. I de nordiska länderna finns tankar om ”folkets bildning”
som idé fast uttryckt på olika sätt. Den gemensamma institutionen för detta är folkhögskolan. Det
var den danska prästen N. F. S. Grundtvig som kom med idén till den. I Sverige har det främst
funnits andra inspirationskällor till skolan än Grundtvigs tradition.125 Till viss del beror skillnaden
mellan den danska och svenska folkbildningen på att den danska kommer från romantiken och den
svenska från 1700-talets upplysning. Detta visar sig genom att den i Sverige är mer rationell och
nyttoinriktad och är mer inriktad på bokliga studier.  Begreppet ”folk” betyder heller inte samma
sak på de båda språken. Det danska ”folk” är förknippat med ett folk med ett språk och med en
gemensam kultur. I Sverige står det för det kroppsarbetande folket som inte haft tillgång till
bildningskällor. Det gemensamma för den nordiska folkbildningen är att folkhögskolan är en fri
skolform för alla vuxna.126

Före ABF: s bildande fick kunskaps- och bildningssträvandena i huvudsak äga rum på annat håll
än inom den socialdemokratiska rörelsen. 1884 beslöts att anslå pengar till understöd till föreningar
i de större städerna som anordnade kurser för arbetarklassen. 1893 fick även landsbygdens
föreningar som arbetade med samma ändamål del av anslaget. Socialdemokratiska arbetarrörelsen
var kritisk till de liberala arbetarbildningssträvandena som låg bakom dessa beslut. De ansåg inte
att arbetarna behövde allmänbildning av det slag som dominerade arbetarinstitutens och
föreläsningsföreningarnas program, utan att de behövde kunskaper som kunde ge insikt om
samhället som sådant det var och sådant det borde och kunde vara. Detta kunde man inte förvänta
från statsunderstödda folkbildningsanstalter. Det blev en svår uppgift att lösa då det var stor brist
på folk som var så pass insatta i arbetarklassens livsfrågor att de kunde tala om dem. Det var heller
inte lätt att få med några medlemmar till föreläsningar. Första gången som tanken på en egen skola
för utbildning av organisatörer framfördes var 1900. Men den tanken somnade snart in. Rickard
Sandler, som då var lärare på Brunnsviks folkhögskola och aktiv medlem i socialdemokratiska
ungdomsrörelsen, arbetade med att dra upp riktlinjer för ett socialdemokratiskt bildningsarbete.
Det utformades på socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1907 ett bildningsprogram
med bland annat föreläsningar, socialistiska kurser, studiecirkelverksamhet och
vandringsbibliotek.127

Vid sekelskiftet 1900 hade folkhögskolorna ofta en konservativ inriktning och de var hårda
motståndare till att släppa in arbetare på skolan. De första folkhögskolorna som ville bryta detta
var Hola (grundat 1896) och Brunnsvik (grundat 1906) men de fick inget statsanslag. Det var
genom denna motsättning som folkbildningen kom in i en ny fas och andra bildningsideal trädde
fram. Striden gjorde att människor som själva hade någon förankring inom folkhögskolan eller de
folkliga rörelserna engagerade sig för arbetarnas tillträde till folkhögskolor t.ex. Ellen Key och
Johan och Rickard Sandler.128

Inom IOGT bildades den första studiecirkeln av Oscar Olsson 1902 och influerade studiearbetet
inom folkrörelserna. Olsson var också med i socialdemokraternas ungdomsförbund. Han förde ut
                                                          
124 Gustavsson (1992), s.60
125  Ibid., s.17
126  Ibid., s.18-19
127  Åkerstedt, s.55
128  Gustavsson (1991), s.63 och Åkerstedt, s. 24 och 49
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de idéer han fick om studiecirkeln och influerade folkhögskolornas lärare. Rickard Sandler, som
var lärare på Hola och Brunnsviks folkhögskola, har sagt att han såg sig gå ifrån föreläsandet till
att bli ledare för en studiecirkel och detta genom de idéerna han fick av Olsson.129 Huvudvikten
med studiecirkeln lades vid medlemmarnas självverksamhet. Man avskaffade läraren och
läroboken och det centrala i arbetet var boken, kunskapskällan menade Olsson. Vid studieårets slut
lät man de inköpta böckerna bli grunden till ett bibliotek inom logen.130

Det fanns under 1880-talet en medveten inställning om att utbildning och bildning var en
förutsättning för att arbetarna skulle kunna öka sitt inflytande i samhället. Eftersom den liberala
bildningsverksamheten inte fyllde denna uppgift så började fler arbetarbibliotek byggas upp.131

Grunden till Stockholms arbetarbibliotek, som öppnades 1892, finns i den tidiga
fackföreningsrörelsen. En stor del av bibliotekets böcker kom från Socialdemokratiska förbundet.
1902 grundades Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.132  Inom de svenska folkrörelserna växte
studiecirklar och folkbibliotek fram jämsides. Studiecirkeln, som var ett sätt att studera, influerade
folkhögskolans studiearbete. Vår folkbildningstradition har, brukar man säga, sina rötter i de
klassiska folkrörelserna – frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen. Fast de första
folkbildningsprojekten som genomfördes var innan folkrörelsen uppstod och de byggde på en
patriarkalisk eller filantropisk bildningssyn.133

1911 presenterade Valfrid Palmgren en statlig utredning ”Förslag angående åtgärder, som från
statens sida bör vidtagas för främjandet af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige”. Syftet med
denna var att skapa ett bättre och ett mer enhetligt biblioteksväsende. Undantag gjordes för
bildningsorganisationernas studiebibliotek. Denna utredning låg till grund för den författning som
1912 ledde till:

…att understöd af statsmedel må med ett belopp af lägst 3000 kronor och högst 5000
kronor, för år räknat, utgå till riksförbund, som har minst 20 000 medlemmar, för
understödjande af biblioteksverksamhet genom studiecirklar eller andra sammanslutningar
med liknande syfte.134

Detta gjorde det möjligt för arbetarnas bildningsförbund, ABF, att starta vilket det gjorde samma
år. Rickard Sandler var en av initiativtagarna till detta bildningsförbund.135 Som nämnts ovan hade
han tidigare varit lärare på de båda folkhögskolorna som ville få in arbetare. 1907 höll Sandler ett
tal på kongressen vid det socialdemokratiska ungdomsförbundet där han sade att folkbildningen är
en förutsättning för det samhälle socialdemokratin ville skapa.136

                                                          
129  Gustavsson (1991), s.64
130  Torstensson, s.15-16
131  Larsson, H, s.9
132  Ibid., s.11
133  Gustavsson (1991), s.19
134  Åkerstedt, s.53
135  Ibid., s.53-54
136  Heffler, s.17
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Folkrörelserna växte fram som en reaktion mot det gamla hierarkiskt uppbyggda, patriarkaliska
ståndssamhället, där flertalet människor stod i beroende av herrar och husbönder. När människorna
inte tillhörde den kollektiva gemenskapen de förut tillhört, t ex genom flytt och arbetslöshet, kände
de behov av en ny gemenskap. Och dessa kallades för associationer och var sammanslutningar av
likasinnade.137 Man kan spåra de första ansatserna till en svensk arbetarrörelse till mitten av 1800-
talet. Den rådande ideologin då var en sorts religiös humanism som hade en väldigt svag
anknytning till den egentliga arbetarklassen. Man anordnade bildningscirklar och arbetarföreningar
men de flesta medlemmarna kom från småborgerliga eller intellektuella miljöer. Rörelsen var mer
för arbetarna än av och genom dem.138 Ett exempel på det var grundandet av ”Sällskapet av nyttiga
kunskaper bland allmogen och den arbetande klassen” av Anton Ewerlöf 1833. Han inspirerades
av det engelska expanderade folkbildningsväsendet som han studerat under en resa till England.
Detta sällskap inspirerade i sin tur till bildandet av andra liknande föreningar i Sverige.139 De
föreningar som bildades var bildnings- och arbetarföreningar, arbetarinstitut och
föreläsningsföreningar. Arbetarföreningarna sågs som en liberal rörelse och konkurrerades under
1880-talet ut av socialisterna. Initiativet till dessa föreningar togs av personer från medelklassen
och även från överklassen.140 Arbetarrörelsens start brukar räknas till 1881. Då höll August Palm
sitt tal om ”Hvad hvilja socialdemokratin”.141 Början på arbetarrörelsen inleddes av den våg av
strejker som utbröt i mellersta Norrland som i sin tur var en reaktion på arbetsgivarnas
lönesänkningar. Sundsvallsstrejken 1879 är den mest kända av dessa då man lät omringa de
strejkande med militär och tvinga tillbaka dem till arbetet. Denna händelse visade hur starkt
behovet var av facklig organisering. En stark och enhetlig fackföreningsrörelse började byggas upp
och ett socialdemokratiskt parti (SAP) bildades 1889. Den nya arbetarrörelsen hade en fast
förankring i arbetarklassen. Ideologiskt stod den socialismen nära.142 Villkoren för arbetarklassen
skiftade stort både mellan olika arbetargrupper och var de bodde. Någon enhetlig och gemensam
arbetstid fanns alltså inte. Vanligtvis anpassade man arbetet efter dagsljuset. Ett av de viktigaste
målen för arbetarrörelsen blev kampen för 8-timmars arbetsdag vilket också genomfördes 1920.
Vidare kämpade de för bättre arbetsmiljö, högre löner, hjälp vid nöd såsom sjukvård, olycksfall,
ålderdom och arbetslöshet samt lika rösträtt.143

En effekt av industrialiseringen var den nya tiden, fritiden.144 Vad skulle den användas till?
Enligt den kristna etiken skulle tiden användas till arbete men man kunde även använda
fritiden till något nyttigt. Genom någon lämplig sammanslutning eller förening kunde tiden
nyttjas till något konstruktivt och bildande.145 Denna tanke fanns även inom den socialistiska
folkrörelsen. Att delta i föreningar ansågs vara ett bra sätt att arbeta för de uppsatta målen.146

                                                          
137  Norborg, Lars-Arne (1993), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: Svensk samhällsutveckling 1809-
1992. - Stockholm: Almqvist & Wiksell. s.127
138  Ibid., s.135
139  Åkerstedt, s.14 och 17
140  Torstensson, s.13
141  Ibid., s.15
142  Norborg, s.136
143  Ibid, s.61-63
144  Andersson, Stefan (1987), -��	��#�������
�	!��"��=���	��	���
��	"���#	
�	�����"�	!��"���"����	�&�����,��
�����. – Lund: Sociologiska inst. s.37
145  Ibid., s.41
146  Ibid., s.44
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Både Folkets hus och Folkets park har sitt ursprung i arbetarrörelsen och är en del av den tidsanda
som ville socialisera arbetarna till både goda medborgare och arbetare.147 Folkets hus brukar
betraktas som ett specifikt inslag i arbetarrörelsens formering och etablering i Sverige. Husen blev
både symboler för rörelsen och en fristad för de fackligt aktiva. Det var en plats för möten och
bildning för arbetarnas sak. I Folkets hus hade man de huvudsakliga politiska verksamheterna.148

Folkets park var en festplats eller friluftsanläggning som i regel ägdes av en arbetarorganisation.
Arbetarrörelsen anlade ”parker för möten och nöjen i skötsamma och nyktra former.”149 De hade
ett allmänt utbud av nöjen och underhållning. Det förekom visserligen möten och agitation i
parkerna men de var få till antalet.150 Folkparkernas centralorganisation strävade efter att satsa på
teater och annan underhållning som var bildande. Andersson menar i -��	��#�������
�	!��"��=��
att denna inställning liknar den inom SAP och ABF. Man ville höja publikens, dvs. arbetarnas,
smak och kulturella nivå. 151 Centralorganisationens ambitioner skiljer sig något från hur det
faktiskt blev. Det var tivoli och dans som hela folkparksrörelsen kretsade kring i flera år. Detta
drog en stor publik och det gav stora ekonomiska vinster. Musiken fick sin plats i parkerna genom
sångframträdanden på tivolit och genom dansbanan. Dansens betydelse var stor både som nöje
men också för arrangörerna. Den krävde inga större investeringar för att genomföras.152 Vissa
parker ville erbjuda sin publik bra teaterföreställningar till ett lågt pris. Detta blev för vissa parker
en viktig del av utbudet. Parkteatern har också fått stå som exempel ”för den goda och bildande
kulturen i folkparkernas totala verksamhet”.153 Då man ville sprida en god kultur till en bred
publik lät man populära kända artister gästa parkerna. Sång- och musikstycket som framfördes
skulle också stämma in på det konstmusikaliska ideal som t ex ABF: s musikkommitté hade.154

Andersson har i sin undersökning funnit att av de totala teaterutbuden dominerade den lätta
underhållningen, som farser och lustspel, medan den så kallade seriösa dramatiken fick ett litet
utrymme.155 Andra framträdanden i parkerna stod akrobater, trollkonstnärer,156 sångartister157 och
bondkomiker158 för. Eftersom parkerna inte fick något statsbidrag var de beroende av intäkterna
man fick in på sitt utbud. Därför var de också tvungna att ge en mer lättsam underhållning så att
fler kom och besökte parkerna vilket gav mer pengar så att de inte skulle tvingas lägga ner sin
verksamhet.

                                                          
147  Ibid., s.16
148  Ibid., s.18
149  Folkets park, '�����������"����
�� (1991), Bd 6. red: Kari Marklund. – Höganäs: Bra böcker. s.466-467
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151  Ibid., s.93
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153  Ibid., s.105
154  Ibid.,
155  Ibid., s.109
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Vid ett möte 1912 presenterar Sandler en plan på en centralisering av arbetarnas
bildningsverksamhet159 liknande den organisation som IOGT hade i sin studieverksamhet.160 När
partistyrelsen hade årssammanträde samma år beslöts, på förslag av Sandler, att utreda om en
eventuell samverkan mellan olika organisationer inom arbetarrörelsen för bildningsverksamhet
skulle bildas. Det gällde att hitta andra lösningar på rörelsens folkbildningsuppgifter. Sandlers
motiv för centralisation var: arbetsbesparing, ekonomisk vinst genom mindre utgifter för
arbetsmaterial och möjligheten att erhålla statsanslag för bibliotek och den ideella samhörigheten
som stärks genom en samorganisation.161 Den 16 november 1912 beslutades att bilda en
arbetarrörelsens bildningsorganisation. Till studieledare, och kassör, utsågs Rickard Sandler.
Namnet blev Arbetarnes Riksförbund men ändrades i februari nästföljande år till Arbetarnes
Bildningsförbund.162

ABF bildades av 7 olika organisationer; Socialdemokratiska partiet och dess ungdomsförbund,
Landsorganisationen, Kooperativa förbundet, Järnvägsmannaförbundet, Typografförbundet och
Stockholms Arbetarbiblioteksförbund. Man tog saken i egna händer då man inte kunde förvänta sig
att arbetarna skulle få ta del av undervisningen i statsunderstödda skolor. Motiven var också både
praktiska och ekonomiska. Biblioteksförfattningen som antogs 1912 gav möjlighet till statligt stöd
för bokinköp till studiecirkelverksamhet med villkoret att böckerna senare lämnades in till
organisationernas bibliotek. Man räknade med att få del av det statliga stödet med en gemensam
bildningsorganisation. Mot slutet av 1930-talet började även andra än arbetarorganisationer ansluta
sig till ABF. 163

ABF: s syfte enligt stadgarna var ”att organisera biblioteks- och föreläsningsverksamheten inom
arbetarevärlden, att förmedla bokinköp och föreläsningar samt att utdela anslag till studiecirklar
och föreläsningskurser”.164 Huvuduppgiften för ABF var, enligt dess första cirkulär, ”att befrämja
biblioteksverksamheten och planmässigt organisera bokläsningen bland sina medlemmar”.165

Genom biblioteksförfattningen kunde biblioteksverksamheten inom föreningar befrämjas genom
statsunderstöd åt studiecirklar och därmed åt de bibliotek som blev en följd av cirkelverksamheten.
En studiecirkel är en sammanslutning som gemensamt skaffar litteratur och nyttjar den. De
kommer överens om medlemsavgiften som används till att köpa böcker för. En studieledare måste
utses som ansvarar för verksamheten.166 Ett annat av motiven till ABF: s bildande var en önskan
om en planmässig föreläsningsverksamhet. ABF skulle inte förmedla enstaka föreläsningar utan
det skulle vara serier om minst tre föreläsningstillfällen. Kravet var att ”kurserna måste vara så
anordnade, att arbetarpubliken utan olägenhet kan deltaga”.167 Kurserna blev på så sätt förlagda på
helgdagar och helgdagkvällar.168
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På det centrala planet fanns en centralbyrå som tog hand om de löpande ärendena. Vilka som satt i
byrån bestämdes ”av det representantskap inför vilken centralbyrån var ansvarig”.169 Ledningen
sköttes av representantskapet där ABF: s medlemsorganisationer fanns. Längst fram för
centralbyrån stod en riksstudieledare. Den posten hade Sandler fram till 1920. Sandlers far Johan
hade också den posten, mellan 1925-29. Ända fram till 1923 hade centralbyrån ingen fast adress
utan ”flyttade” med Sandler. Men 1923 fick så ABF: s verkställande myndighet en fast plats i
Stockholm.170

Där själva studiearbetet bedrevs hade ABF också särskilda organ. Där cirkelstudier bedrevs
uppstod bibliotek och dessa bibliotek var tvungna att ha styrelser. Dessa kallades för bildningsråd.
Styrelserna skulle övervaka ABF-verksamheterna på det lokala planet samt hålla kontakt med
centralbyrån. Byrån stod för instruktionskurser med undervisning i t ex ABF: s uppbyggnad och
funktionssätt, studiecirkelns arbetsmetoder och skötsel av bibliotek. ABF: s växande verksamhet
gjorde det allt svårare för centralbyrån att övervaka och styra det lokala arbetet. Därför började
man 1917 anordna kurser för distriktsinstruktörer. Dessa kom att utgöra en ny funktionärskategori
mellan central- och lokalnivån.171

.'(��4��2	���
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Vid 1920 års riksdag väcktes flera motioner i olika bildningsfrågor som kan ses som ett resultat av
att folkbildningsverksamheten höll på att skapa sig en särskild ställning i samhället. På sommaren
samma år hölls en folkbildningskonferens vilken hade till uppgift ”att avhandla de allmänna
utvecklingslinjerna för det svenska folkbildningsarbetet och särskilt frågan om samverkan mellan
olika folkbildningsföretag”.172 Vidare samma år beslöts att för ett mer fördjupat och planmässigt
arbete i cirklarna tillsätta studiekommittéer. Dess uppgift var att lämna litteratur, ge
studieanvisningar och att utarbeta studieplaner. ABF: s representantskap utfärdade ett upprop till
”Kamp mot smutslitteraturen” i slutet av 1920. Året därpå gjordes ett försök med filmen i
bildningsarbetets tjänst. Nu mötte också samhället och ABF arbetslösheten. Trots detta ökade
antalet studiecirklar och bibliotek. De verksamheter som bedrevs för de arbetslösa runt om i landet
var bland annat föreläsningskurser och folkhögskolekurser där de arbetslösa fick gå in gratis.
Även värme- och läsestugor för de arbetslösa ordnades. ABF bildade också en stipendiefond för
arbetardiktare.173 1922 anslöts ABF som medlem till Världsförbundet för folkbildning (The World
Association for Adult Education). Vad beträffar de konferenser som hölls vid 20-talets mitt var
Sverige inte representerat. Men1926 representerades Sverige av Oscar Olsson och Yngve Hugo.
Ärendet för det mötet gällde sammankallandet av en internationell folkbildningskongress. En
sådan skulle anordnas i England och där skulle man bland annat diskutera frågan om
arbetarrörelsens inställning till folkbildningsarbetet. För att bättra på de internationella kontakterna
anordnades också studieresor till utlandet. Den första genomfördes 1925 och resan gick till
Schweiz. 1926 ansåg man resorna vara så bra att frågan skulle utredas om denna del av
verksamheten skulle vara permanent, vilket den också senare blev.174
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Radion startade 1924-25 och fick stor betydelse för ABF. Mellan Kungl. Maj: t, Telegrafstyrelsen
och Radiotjänst kom man överens om att ”rundradiorörelsen skall så bedrivas, att folkupplysningen
och folkbildningsarbetet därigenom befrämjas”.175 Till en början fick ABF en halvtimme var fjärde
söndag till förfogande. Senare fick de varannan söndagsmorgon då de kunde ge medlemmarna råd
och upplysningar angående studiearbetet. 176

Redan på 1920-talet hade man inom folkrörelsernas ungdomsorganisation börjat med
teaterverksamhet. En studiekommittée för amatörteater tillsattes 1929-30 och utgjorde ett visst
irritationsmoment för somliga. De tyckte helt enkelt att den var för självständig. Orsaken till det
var bl.a. att de startat en tidning utan att meddela verkställande utskott (vu) på ABF. Vid ett
representantskapsmöte där man diskuterade teaterverksamheten ville man på grund av
amatörteaterns dåliga rykte avföra den från arbetarprogrammet, eftersom man ansåg att det kunde
uppstå problem för ABF att få anslag. Men andra, däribland Rickard Sandler, tyckte att det just
därför var bra om ABF fortsatte sin teaterverksamhet. För att tvätta bort det dåliga ryktet.177

Under en stor del av 1930-talet hade förbundet dålig ekonomi. Återigen kom en våg av
massarbetslöshet som möttes med sparsamhet. De statliga och kommunala anslagen minskade
kraftigt. ABF försökte mildra effekten genom att sänka föreläsararvodet och minska antalet
föreläsningar per kurs. Genom arbetslösheten grundlades ett samarbete mellan ABF och Svenska
Sjöfolksförbundet som resulterade i studiecirklar ombord på fartygen.178 Under den här tiden 1933-
34 anordnade ABF också bokinsamlingar åt skogs- och lantarbetare. Många av dessa boklådor blev
början till ett ABF-bibliotek.179 I slutet av 1930-talet började man arbeta för att öka
bokspridningen. Dels skulle ABF ge ut serier av billiga böcker som skulle distribueras genom
ombud i organisationerna till köparna och dels skulle man inom organisationerna bilda bokklubbar
där varje medlem skulle avsätta en viss summa pengar för bokinköp. Den första bokserien kom ut
1940-41.180

1938 beslutade styrelsen för ABF att organisera en kampanj för studiet av demokratins problem.
ABF: s uppgift var egentligen att väcka bildningsintresset och se till att det fick möjlighet att
utvecklas. Men omständigheterna ute i Europa, där demokratin var i fara, gjorde att ABF började
”slåss” för sin sak. Gunnar Hirdman konstaterade att studiet av demokratins problem bör tas upp i
studiecirklarna och behandlas i föreläsningsverksamheten. ABF-biblioteken skall också
kompletteras med litteratur om demokratin och dess problem. Ämnet måste diskuteras på de olika
organisationernas möten.181 Man ansåg från ABF: s ledning att verksamheten och studierna inte
kunde ligga i träda pga. utbrottet av 2: a världskriget. Givetvis avspeglade sig situationen i
cirklarnas ämnen som bland annat bestod av olika beredskapskurser och
folkförsörjningsproblem.182 I krigets mitt arbetade man för fullt på ABF med en handbok i
Föräldrafrågor. Man ansåg från kommitténs sida att ungdomen var ett mindre problem än
föräldrarna och det fanns dåligt med litteratur som tog upp vanliga problem för vanliga föräldrar
med vanliga barn. Folkhälsan var också något man arbetade för och 1945 inleddes en
hälsokampanj.183 Efter kriget tillsattes nya kommittéer i bland annat kommunala och
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socialpolitiska frågor, radion och även en ungdomskommitté upprättades. Verksamheten vidgades
med detta. 184 Även de internationella kontakterna tas upp igen.185

.'/�$9��9���


För att få en uppfattning av vad kulturen hade för roll i strävan för ett socialistiskt samhälle har
Gustavsson, Rydqvist och Lundgren undersökt vad enskilda personer i SAP gjort för uttalanden i
ämnet. Hjalmar Branting, som var tidningsman, socialdemokraternas första riksdagsman och
akademiskt skolad, fick ett stort inflytande över SAP. Han framhöll vikten av teaterns och
litteraturens roll i det framtida kultursamhället och att de samtidigt skulle ha en fostrande och
moralisk uppgift. Målet med folkuppfostran var att försöka ”skapa fria och förnäma
personligheter” med moralisk hållning och ”hyfsning”.186 Han betonade vid ett tal 1921, vid
Kulturella ungdomsrörelsens möte, kulturens och bildningens vikt för ett demokratiskt samhälle
och varnade för att kulturens nivå kunde sänkas.187 Arthur Engberg gav kulturen en romantisk roll
som riktade in sig på människans inre.

Vad skulle det inte betyda för arbetarklassens andliga lyftning, om konsten
kunde –må vara i aldrig så blygsam omfattning –hålla sitt intåg i
arbetarhemmen! Vilken källa till trevnad och livslust och glädje vore det icke,
om stil och skönhet vunne intåg i det allra enklaste...188

Under 1930-talet när Engberg blev ansvarig för kulturpolitiken i Sverige, blev bildningen och
konstens roll i samhället mer motiverad och utförlig. Men redan som chefredaktör på tidningarna
Arbetet, 1918-1924, och Social-Demokraten, 1924-32, var han den som mest intresserade sig för
dessa frågor. Han menade att ”bildning är makt” och att den ger möjlighet till den enskilde att
påverka beslut.189 På liknande sätt resonerade Sandler.190

Dessa resonemang om kultursyn ligger inte långt ifrån ABF: s syn och påverkar också dess
verksamhet.191 Eftersom ABF var en organisation där flera olika sammanslutningar ingick förstår
man varför de inte kunde gå ut officiellt med någon uttalad syn vare sig om bildning eller om
kultur. Alla sammanslutningars syn petades in i ABF: s så att alla skulle kunna känna att de hade
något att hämta därifrån och för att alla skulle känna sig välkomna till ABF.192 Detta uttalas också i
ABF: s syfte: ”att organisera biblioteks- och föreläsningsverksamheten inom arbetarevärlden…”.
Stefan Andersson menar att man ändå kan spåra en kultursyn som genomsyrade ABF och dess
ledning genom Rickard Sandlers artiklar och föredrag. Sandler talade bland annat om att det var
genom det fackliga och politiska arbetet som arbetarklassens ekonomiska läge har förbättrats och
därmed kan också andra och högre behov tillgodoses. Nu kunde arbetaren se alla de kulturskatter
hans klass tidigare varit berövad. Denne kunde nu också känna en längtan till att vara delaktig i
kulturen. ”Han är mogen för den kulturella socialismen.”193 I takt med att samhället utvecklades
och förändrades ”förfinades” också ABF: s arbete. Under 1920-30 talen ansåg man att folket skulle
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få en högre smak och känsla vad gäller konst, musik och litteratur. Man inledde då också ett
samarbete med radion som skulle sprida en musikalisk fostran till folket.194 Detta var precis det
som Branting och Engberg arbetade för.

1941 tillsatte ABF: s representantskap en utredning som bl.a. skulle se över arbetarrörelsens
bildningsarbete och dess förhållande till kulturlivet. 1947 presenterades betänkandet som fick
namnet ”Arbetarrörelsens kulturuppgifter”.195 Bl.a. kom man fram till att den
personlighetsutvecklande bildningen hade fått stå tillbaka pga. den låga materiella standarden hos
befolkningen. Men nu när den steg borde även intresset för den typen av bildning öka. Det
konstaterades också att det bland rörelsens ledande representanter fanns förståelse och intresse för
kulturfrågor men det gällde inte medlemmar i allmänhet. De saknade ofta smak vad gällde
inredning, musik, konst och teater. Man menade dock att medlemmarna inte föddes med dålig
smak men deras smak och sinne för trivsel och kvalitet måste få samma möjlighet till skolning som
andra i samhället kan få. Utredningen vände sig emot skräpkulturen och ansåg att utformning och
utsmyckning av bostäder, skolor, arbets- och möteslokaler var viktigt. Det var denna miljö som
arbetarrörelsen måste ta ett större ansvar för.196 Ginner anser att bildningskampen utifrån
individens egna villkor och intressen hade kommit i bakgrunden för en uppfattning där samhället
bl. a. talade om vad som var bra och dålig kultur. Med anledning av denna utveckling menade
Gunnar Hirdman att kulturbegreppet missbrukats. Han ville skilja den mellan andlig odling och
civilisation vilket nu var synonymt. Han ansåg vidare att den sk. formella bildningen som
kunskaper i etik, religion och historia borde ägnas mer åt i folkbildningsarbetet.197
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Det har, genom dessa 30 år och de tidskrifter jag undersökt, publicerats oerhört mycket och av de
mest skilda slag. Jag har fått sålla bort en hel del för att kunna ha ett storleksmässigt hanterbart
material att arbeta med. Det är svårt att göra en bra indelning och att kunna dra en gräns för vad
som tillhör vilket kategori. En del artiklar skulle kunna tillhöra flera områden men jag har riktat in
mig för hur artikeln i fråga är skriven och därefter delat in dem där de passar. Ämnena kan vara
likartade i de olika kategorierna men inte på just vad som betonas i texten. Jag har kunnat spåra tre
övergripande inriktningar på hur man fostrade.

Den första är en moralisk fostran. Med moralisk menar jag när man vill få folket att tycka som man
”ska”, det vill säga strävan efter att alla ska ha en typ av värderingar som man anser vara de rätta.

Sen kan jag se en kroppslig fostran. Då menar jag både människo- och samhällskroppen. Hur man
skall sköta sin kropp både genom att vara renlig och vältränad. För att passa in med sin välskötta
kropp måste ju samhället med bostäder, sjukvård mm också vara välskött. Min definitionsgräns är
där kroppen tar slut tar samhället vid. Därför tillhör även den enskildes hem samhällskroppen.

Slutligen den tredje kategorin, bildningsfostran. Man ville lära folket att lära sig. Genom kunskap
blir man beläst och kultiverad.

Under kategorin ”moralisk fostran” har jag också gjort en indelning av hur tonen var i artiklarna.
Alltså hur artiklarna skrevs och på vilket sätt man ville föra fram sitt budskap. För att få ”in” den
rätta synen hos folket måste man vara verksam på flera plan. Detta är ju inte kunskaper som man
ska ”plugga” in. Att få de rätta värderingarna måste nötas in på ett annat sätt. En del artiklar har en
indignerad ton där man beskärmar sig över något som de flesta kan hålla med om. Andra artiklar
har ”den rådande tidens” ton, som jag menar är något självklart för den undersökta tiden. Alltså
något man inte propagerar för att det skulle vara annorlunda utan det man tycker är självklart.

För att kunna få en bra inblick i vad som sker under den undersökta tiden går jag igenom materialet
decennievis med en logisk början på 20-talet. Vart decennium är i sin tur uppdelat i olika
kategorier (se ovan) som jag går igenom vart efter dem publicerats. Jag skriver ut årtalet vid
artiklarna som gör det lättare för läsaren att se när artikeln publicerades.

5'&�&+(,-���

5'&'&�0��������������


Det tidskrifterna mest var B�
���
	���	” över var nöjeslustan hos folket och då främst ungdomen.
Man ansåg att nöjen var fördummande och ett hot mot kulturen. Ett hot var också den sk.
smutslitteraturen som man ansåg spreds som en farsot i samhället.

Under rubriken '�=��"����� från 1920 hade man hoppats på att kriget skulle ge en allvarligare och
mer ideell prägel hos ungdomen. Men biograferna har fångat dem. Även dansraseriet florerar med
”en dans av det vidrigaste slag...Den unisona sången är nästan utdöd...men varietéerna och
kabareternas slagdängor stå däremot högt i rop.”
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För folkbildningsarbetets vänner torde det väl också stå klart, att nöjeslivet för närvarande
står på en allt annat än hög nivå och att en fullständig allmän förflackning är rådande bland
ungdomen.198

Samma år i artikeln /��"���	���"	���	��=������� beskriver skribenten hur han tycker Folkets parks
uppgift ska vara men om man ser hur det är i verkligheten blir man förskräckt. Det förskräckliga är
att det på nöjesprogrammet främst är dans.

Nej, jag vägrar att kalla det dans. Dessa onaturliga, klumpigt groteska rörelser och förvridna
kroppsställningar, detta automatiska kringgående, hoppande och snoende, alla dessa
mekaniserade rörelser kunna inte kallas dans. Dans skall vara plastiska, graciösa rörelser,
betagande i skönhet och fulländring.

Sen går skribenten vidare med att beskriva hur de dansande ser ut i ansiktet. Där saknas livsglädjen
enligt honom.199

Artikeln :�#
���	���	���
�����"�������3 ���	�"������	���*�� liknar Nöjeskultur ovan3	1922
konstaterar författaren att:

När fritiden är inne locka biograf, kaféer och dansbana...Nu bör det vara slut på
klagovisorna över ungdomens förvildning. Den är ett konstaterat faktum...Krigsårens
demoraliserande inverkan har varit större än man vanligen tror.200

Ungdomens bristande intresse för livsproblemen kan härledas genom kriget. Författaren frågar sig
också vad ungdomar läser? Svaret han själv lägger fram är att de läser tidningar och idrottsblad
men inga böcker.

Med konstaterandet av ungdomens ringa läslust och den därmed rent logiskt givna
oförmågan att rättvist uppskatta det värdefulla i tidens andliga strömningar...Det är alldeles
nödvändigt att börja med de allra yngsta för att få en ändring...201

Vidare menar han att barn redan innan konfirmationsåldern måste få veta vad en studiecirkel är.202

Även 1926 tycker man att ”en parodi på dans mer och mer började undantränga våra gamla, vackra
svenska danser, med deras schvungfulla, vackra musik”. Genom dansen sprider sig den okultur,
som följer med.203

1927 skriver man i '�=�	���	#��
=� att det inte är detsamma. Nöjet är något yttre och glädjen än
något inre.” Man kan enligt skribenten se om arbetskamraten kommer håglös till arbetet när han
annars brukar vara munter och tyda detta till att denne roat sig kvällen före. Men hade han gjort
något som ger en inre glädje hade man inte kunnat spåra någon trötthet.204

1929 konstateras det återigen hur ungdomen är nöjeslysten, slösaktig och moraliskt försumpad i
:�#
���	���	*��
���#���*����. Här ges en lite mer nyanserad bild av problemet. Man ställer sig
också kritisk till den äldre generationens klagan. De ser bara till de dåliga och inte till hur många
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unga som faktiskt vecka efter vecka strävar efter ökade kunskaper och djupare insikter för att
”kunna fylla sin ställning som medborgare...”.205

Kampanjen�B$�2)	
�2����29������	���9�	
B pågick genom hela 20-talet. 1920 publicerades ��
"�����!��� där skribenten berättar om en lapplandsvandring han gjort. Vid ett tillfälle när det
regnade som värst och hans ”lag” inte hade så mycket annat att göra än att sitta inne i fjällstugan
hittade de en bokhylla som de synade. I stort sett alla böcker kom från snuskfirmor.

Hur beklämmande detta förhållande än var, kan man inte döma så hårt. Dessa människor, av
vilka de unga aldrig sett en järnväg, äro fullständigt isolerade hela den långa enformiga
vintern...När [de] ha fått sin halvveckoupplaga av Aftonbladet är detta i och för sig en stor
händelse...Man läser annonserna, ser att det finns böcker med mystiska och spännande titlar,
går kanske och funderar på dem ett par dar...Man skriver ett valhänt brev...och en sändning
av ”de i annonsen nämnda tre sensationsroma[ne]rne”...Första gången blir en andra gång –
och så går det år efter år...Det är uppenbart att dessa firmor utföra ett undermineringsarbete,
som det är av oerhörd vikt att söka stoppa.206

I ett upprop från 1921 med titeln 2����	��	���������������� vädjar man

…till studiecirklarna om kraftigt bistånd i bildningsorganisationens stora kampanj mot
smutslitteraturen...Studiecirklarna kunna också åstadkomma åtskilligt genom att sätta sina
medlemmar i arbete. Först och främst sprid manifestet och A. B. F:s affisch!...Men glöm
heller inte att studiecirklarna och föreningarna böra tillhandahålla goda böcker och skrifter,
ej endast till utlåning utan också till försäljning! Anordna möten, massmöten om möjligt, för
väckandet av avsmak för smutslitteraturen och indignationen mot alla på orten som ockra
med dem!207

Samma år i en annan artikel om 2��	��	����������������>	förtydligar man att ABF har till
uppgift att sprida god och värdefull litteratur men att det försvåras av:

…den dåliga litteratur som från annat håll i floder väller ut över landet och som på grund av
sin billighet och lättåtkomlighet i många fall har större utsikter att bli spridd än den
värdefulla litteraturen...

Här refererar man också till en liknade kampanj som den socialdemokratiska ungdomen
organiserade ca tio år tidigare men att denna litteratur och annan liknade dök upp i större
utsträckning och med större spridningskraft än då.

...de litterära värde är lika litet som deras etiska...de nästan undantagslöst skildra brott och
förbrytare eller också hava andra osunda tendenser...

Som motvikt mot denna spridning vill man att bildningsorganisationerna i större utsträckning
sprider god och värdefull litteratur.208

ABF uppmanar bildningsorganisationerna 1922 att ge anvisning på bra litteratur som motvikt till
den ”mindervärdiga litteratur som en del tvetydiga förlags agenter sprider över landsbygden...”209
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1926 vädjar ABF till sina medlemmar att ”ansluta till kampanjen som satts i gång i Stockholm
´mot skandal- och sensationsalster inom tidningspressen´” genom att arbeta på två sätt. Den ena är
att motverka försäljning, spridning mm av skandalbladen och det andra är att verka för större
spridning av litteratur som inte ockrar på skandaler. ”Kunskapens ljus och sanningens eld må rena
smittohärdarna även uti pressen”.210

1927 i ��	!��"���!������#�!�1#� vill man på ett ännu mer kraftfullt sätt frigöra folksjälen från den
dåliga litteraturen och brottsensationens grepp.

Ur uppfostrings- och bildningssynpunkt är det viktigt att föra fram det goda, vackra och
livsbefrämjande, så att det gör intryck på sinnena...Ju livligare man rör i smutsen, ju
påtagligare den framställes, desto mera stänker den, desto mera besmittar den...Undvik
smutsen! Så vitt och så långt det är möjligt! Tala icke, skriv icke om ruttenheten i världen,
så att människorna få den föreställningen att sådant är det väsentliga...Tidningspress och
boklitteratur kan göra mycket för smakriktningens förande på det sundare plan än där vi nu
äro. Tidningar och böcker ha en högre uppgift än att mata brottmålshyenor eller skapa nya
skaror av det släktet.211

1929 ändrar man metod:

Medlet är att söka sig fram med positiva åtgärder i form av stöd åt tidskrifter av betydelse än
att leda korståg mot den ”förflackande tidskiftskulturen”.212

I de artiklarna som har ”�	
��;��
�	����	
����
” har jag funnit en studieplanen i ämnet
”Ärftlighetslära” var redan utarbetad 1920 när jag börjar min undersökning. I inledningen till
handledningen för självstudier står

Vi instämma helt med författarens i hans allmänna synpunkter på ämnet...uttalade åsikt, att
ärftlighetsläran ”är av den stora betydelse för samhällslivet, att det rent av är vars och ens
plikt att taga del av dessa undersökningar, farhågor, resultat och förhoppningar”.213

Studieplanen bytte sedermera namn till ”Ärftlighetslära och rashygien”.214

1921 resonerar en skribent om hur vi alla står frågande inför de degenerationssymtom som syns i
vår kultur. Och om vår kultur håller på att förfalla av denna orsak. För trots att Nationernas
Förbund lagt grunden till världsbyggnad så ”har dock icke den lurande faran för kulturell
undergång avvärjts”.

Han skriver vidare:

Det är här degenerationen hotar oss, och det är på den punkten vi måste sätta in ett kraftigt
och målmedvetet arbete...Den vetenskap, som tagit till sin uppgift att värna om rasens
ursprungliga kraft och hälsa, är rashygienen. Tyvärr måste vi dock säga, att hitintills den
stora allmänheten stått tämligen oförstående, ja, rentav avvisande gentemot densamma.
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Det är av denna anledning, att hela folket och inte bara några få måste få uppfattningen av denna
betydelse som Svenska sällskapet för rashygien börjat ge ut en serie skrifter som just behandlar det
aktuella inom rashygienen.215

På ett antal sidor i Bokstugan från 1923 presenterades sällskapets skrifter. Man presenterade de åtta
skrifter som kommit ut i serien och därefter recenserades de. I inledningen till artikeln skrev man:

Vill man göra närmare bekantskap med de rashygieniska problemen, kan Svenska
sällskapets för rashygien skriftserie inte nog anbefallas. I denna serie ha framstående
ärftlighetsforskare och läkare framlagt sina erfarenheter från utförda undersökningar av
människomaterial och sina på grund därav vunna åsikter om botemedlen för det onda och
om nödvändigheten av en ”människoförädling”.

Artikelförfattaren föreslog en viss ordning för hur man skulle läsa skrifterna. Jag tar inte upp dem
alla. Jag vill endast visa några exempel på hur man tyckte och hur det kunde övertyga om att detta
ämne var bra att studera och hur stort ämnet var. ”Modern ärftlighetslära” ansåg han var ett
minimum att studera. Det var en ”ypperlig introduktion” i ämnet. ”Ungdomsbrottslighet och vanart
i Sverige, deras orsaker och bekämpande”, var några andra böcker som var:

..ett utmärkt exempel på ett av de rashygieniska problem, som möta oss överallt  i livet...Det
gäller att ej ´söla´för mycket med dessa åtgärder. Man behöver ej vara biologisk Spengler-
anhängare för att inse, vart det bär hän, om man ej ingriper mot de dåliga anlagen.

 Även ett ställe ur boken citeras:

Förhindrandet av de mindervärdiga släkternas fortplantning är icke minst viktig även från
den synpunkten, att det ej sällan är just dessa familjer, som alstra de största barnkullarna.

”Om befruktningen samt om fruktsamhet och sterilitet från rassynpunkt”	och ”Sterilisationsfrågan”
är	en logisk följd av det ovanstående men nämns mest i förbigående.216

I ABF-tidningen 1923 publicerades en förteckning över de studieplaner som ska stå till
studiecirklarnas förfogande. Däribland finns ”social hygien” och ”naturvetenskap”, sistnämnda är
huvudkategorin till ärftlighets- och raskunskap.217 Men i en annan tidskrift kunde man finna detta
ämne under naturkunskap218 vilket jag tycker tyder på att man inte riktigt vet vad ämnet går under
för beteckning.

1925 recenserades (�1	���	*��"��	�	��!���#��������: ”Ärftlighet och utveckling” och ”Ärftlighetens
grunddrag”. Som på andra ställen skriver skribenten att detta ämne är ”viktigt” och ”intressant”
och att alla bör läsa dem.219

Ämnet befolkningsfrågan är inte ett så långt steg från rashygienämnet. Den första och enda artikeln
utgiven på 20-talet som behandlar befolkningen är recensioner av böckerna ”Befolkningsfrågan
genom tiderna”, ”Läran om befolkningen” och ”Befolkningsproblemet”. Recensenten är mycket
kritisk till alla dessa böcker. Den första boken är ensidig och författaren går inte in på den
rashygieniska sidan av befolkningsproblemet. Den andra boken är också ensidig och inte heller här

                                                          
215  Bolin, Lorentz (1921), Svenska sällskapets för rashygien skriftserie. Ingår i )��
��"������, nr 4, s.5
216  Nilsson, Ernst (1923), Svenska sällskapets för rashygien skriftserie. Ingår i +�"���#��, s.304-308
217  Studieplaner (1923), Ingår i .+/���
���#��, nr 8 s.2
218  Innehållsförteckning (1926), Ingår i +�"���#��� s.V
219  Norling, V (1925), Två nya böcker om ärftlighetslära. Ingår i )��
��"������� nr 19, s.6
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tas de rasbiologiska synpunkterna upp.

Förf. tar medvetet avstånd från dem och avfärdar hela rashygienen med några tvivlande
rader i en not. Detta är väl dock att ta något för lätt på problemet. Vad man än har för
personlig uppfattning om rashygienen, kan det dock inte nekas till att den är av ganska stor
betydelse för befolkningsfrågan...

Även tredje boken behandlar för lättvindigt problemet befolkningsfrågan.220

Andra artiklar som var i ”Den rådande tids”-andan är ;����
�����
��
	���	"�������������� och
-��	�
����	��"��	�	�1��	�� det vill säga artiklar som visade hur den nya tiden förändrar vårt
sätt att tänka och leva. Nu skulle vi lära oss det nya för att bli moderna och passa in i den moderna
tiden. Båda artiklarna är hämtade ur Studiekamraten. I den förstnämnda från 1923 går
artikelförfattaren igenom innebörden av begreppet levnadsstandard. Att alla människor har olika
behov av standard beroende på var man är född och vilken klasstillhörighet man har och vad man
är van vid. Vi lär oss bland annat att:

…våra konsumtionsvanor bestämmas icke av några generella regler och normer, utan här
inverka inkomstförhållanden, personliga vanor, traditioner, rasegendomligheter, karaktär,
hittillsvarande levnadsbehov, lagstiftning m. m.221

Skribenten menar också att levnadsstandarden inte bara är en rent personlig angelägenhet utan
även har den största vikt ur samhällelig synpunkt. Han ställer sig också frågan hur endel människor
får mer för sina pengar än andra. Detta förklaras genom 5 punkter. Punkterna går ut på att man vet
precis vad man behöver och köper endast det, man kan bedöma de olika kvaliteterna och man är
prismedveten. 222  I den andra artikeln som publicerades 1929 ställer sig skribenten också en fråga,
om vem som inte vill vara modern?

Vårt öga vill ha relativt få, relativt enkla möbler, en enfärgad tapet eller en tapet med den
symmetri i mönstret, som är en vila för ögat...Utsmyckningar och smådetaljer intressera oss
ej på möbler men bekväma stolar med efter ryggen svängda linjer vilja vi ha...Vi har de sista
åren välsignats med allt rakare och slätare husväggar både utan och innan och vi beklaga oss
ej...Ju enklare och mera spartanskt vårt hus är till konstruktionen, ju mer utrymme ges det
inomhus för fantasilek och personlig smak.223

Här får läsaren en lektion i vad man ska tycka är stil och bra smak. Vi har ju till och med
”välsignats” med en enklare stil. Det lustiga är hur man tycker att husens ytterväggar spelar en
avgörande roll för hur man kan möblera sina rum.

5'&'(�$��))�����������


Den enda artikel jag funnit som behandlar ��2*�������))	
 är )��
���	"�����"���"�� från
1923. Som en följd av att den kommunala rösträtten utvidgats uppmanar man alla att läsa
kommunalkunskap.

…måste arbetarnes representanter i de olika kommunala styrelserna skaffa sig ökade
kunskaper om betingelserna för kommunens sunda liv och utveckling.224

                                                          
220  Bolin, Lorentz (1927), Befolkningsfrågan. Ingår i +�"���#��� s.131-132
221  Lundh, Astor (1923), Levnadsstandard och konsumtionsvanor. Ingår i )��
��"������, nr 21, s.10
222  Ibid,.s.10-11
223  Wilkens, Elisa (1929), Den moderna smaken i våra hem. Ingår i )��
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224  Studera kommunalkunskap (1923), Ingår i .+/���
���#��, nr 1, s.1
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Man ser kommunen som en organism som måste vårdas för att må bra.

I ämnet 2�

�������))	
 och den fysiska fostran har de flesta artiklar jag funnit handlat om
gymnastiken och dess vikt eller hot.

1920 i artikeln :( är Harry Blomberg kritisk till hur ”Idrotten blivit fullständigt snedvriden” av
sportfånar som fått många människor att äcklas åt idrotten.

Istället för att vara ett medel till skapande av en harmonisk kropp och själ, har den blivit ett
medel till frambringandet av en oftast abnormt utvecklad kropp – på själens bekostnad!

Han menar att arbetarklassungdomar genom sporten blir förslöade i klasskampen. Det andliga livet
respekteras inte. Han konstaterar också att det inte är lätt att få idrottsintresserade till den
socialistiska rörelsen och att man önskar att cirklarna även kunde vara idrottsorganisation ”där
måttan och jämvikten mellan kroppslig och själslig träning kunde uppehållas”. Blomberg efterlyser
fler vandringslag som han tycker är ”en allsidig motion...den väcker och stärker den hos alla
människor latenta eller medvetna naturkärleken och därmed frihetslidelsen, ty dessa hör
samman.”225

1921 publiceras en artikel som ursprungligen skrevs som ett tal och hölls vid SAGA: s,
Stockholms allmänna gymnastikföreningar, jul- och avslutningsfest. Talaren frågar sig vad det är
som gör att pojkar och flickor aldrig väsnas så fruktansvärt som vid omklädningsrummen efter
gymnastiklektionerna. ”Jo, det är gymnastiken, som piggat upp humöret till långt över kokpunkten,
allting känns och syns livat och glatt.” Sen går han vidare med vilken god aptit och trevligt sätt
man får och att sömnen blir tung och drömlös och man vaknar stärkt och vederkvickt till kropp och
själ. ”Det är den allsidiga kroppsrörelsens, det är gymnastikens förtjänst.”226

Den moderna idrotten är inte sund, skriver man 1922. Modern idrott kännetecknas av att den syftar
till personlig ära, bland annat, men sund idrott är ett medel för folkhälsans väl. Men urartningen
bara fortsätter. Skribenten vill att det ska vara en idrott för alla och utvecklas till en folkrörelse. I
några svenska städer har också arbetare bildat gymnastikklubbar.227

)������	��	"�����!���
� är ytterligare ett exempel på hur man anser att makten, dvs.
arbetsgivarna, har en välvillig inställning till gymnastiken för att locka bort arbetarnas intresse från
klasskampen.228

I	/����"	!������ från 1926 har man fått en annan syn på idrottens väl.

Svårigheterna för nutidsmänniskan att bevara hälsa och krafter har ökats i proportion till
mekaniseringen av arbetet. Farorna i det industrialiserade arbetets hastiga rytm och
ensidighet bekämpas bäst med allsidiga kroppsövningar i form av motionsgymnastik.

Här talar man också om gymnastikens betydelse för folkhälsan. 229

1925 recenseras boken 2����=�"
���:

                                                          
225  Blomberg, Harry (1920), UT! Ingår i )��
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226  Lieberath, Ebbe (1921), Gymnastikens stora betydelse. Ingår i )��
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Prof. Almkvists skildring av könssjukdomarna ett led i vår tids omfattande
upplysningsarbete beträffande sexuella frågor...självfallet förutsätter läsningen ett ganska
moget omdöme och socialt ansvar... Det gäller att lära ingående känna ett socialt ont, som
måste bekämpas genom samhälleliga åtgärder i förening med den individuella aktsamheten.
Måtte prof. Almkvists bok bliva ett verksamt medel för bibringande av denna kunskap!230

En annan aspekt av ämnet kroppslig fostran behandlas i en artikel från1926. Svenska fattigvårds-
och barnavårdsförbundets socialmedicinska sektion anordnar -������������"�����	�	*�����1�
.
Den vill ge alla kvinnor lättillgänglig och kortfattad undervisning i barnavårdens grunder. Man får
lära sig om rengöring av kläder, rengöring av barnet och bäddandet av barnets säng. Kursen ger
också råd vid fostran, amning, avvänjning och så vidare.231

5'&'/�4���
�
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8-timmars arbetsdag har äntligen förverkligats från och med 1920. Men det är inte alla som glädjas
över det och det försvaras här:

Man har här och var, ironiskt frågat vad arbetarna skola göra under den tid de äro lediga.
Men man känner då bra litet det behov, som under årens lopp växt sig allt starkare bland
arbetarna, behovet av ökade kunskaper...Alltid har med skärpa framhållits att den tiden
skulle användas till själsodling.232

Artikeln	/��"*��
���#���"�
�#	från 1920 visar hur viktig bildning var och som de medvetna
arbetarna agiterar för.

Folkbildningsarbetets utveckling och fördjupning är en samhällsfråga av yttersta vikt, som
staten i eget intresse borde vara den främste att stödja och främja. Det kulturella arbetet
måste sedan de politiska önskemålen till stor del blivit förverkligade, inta samma ställning,
som det politiska arbetet hade före genombrottet.233

I	2�����#��
=� från 1923:

Ha vi någon kultur att glädja oss åt? Är det inte tvärtom så, att vi böra sörja över den
okultur, som just nu är rådande?...Runt om oss se vi råhet, okultur, urartning och fulhet.
Är det rätt att känna glädje över sådana förhållanden?234

Skribenten menar bland annat att människorna blivit råa. De hånar och är så ohyfsade som möjligt.
Dessa människor söker sin glädje i spriten. Men det är bara surrogat för verklig glädje. Den sanna
kulturglädjen är att på samma gång förena livsallvar och livsglädje och den kommer inifrån.235

1928 reder Johan Sandler ut skillnaden mellan begreppen bildning och utbildning. ABF har fått
kritik för att vara för radikala å ena sidan och från ett annat håll anser man ABF blivit för borgerligt.
”Därifrån har arbetarklassen inget att hämta.” Och ett tredje håll där man tycker att ABF är för
praktisk i sin bildningsverksamhet.236
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ABF: s bibliotek bör ligga på hög nivå. En bibliotekarie på landsbygden skriver 1929 att
lånefrekvensen är mycket lägre nu än tidigare och hon undrar om inte det kan bero på att:

Många besökare vill ha rafflande litteratur i form av Tarsans böcker. Och jag kan inte svara
mer än det, att ABF.-bibliotek inte kan föra dåliga böcker. Det måste ligga på högsta nivå i
fråga om litteratur.237

Bokstugan publicerade inte artiklar i detta ämne under 1920-talet men studieplaner med
kultiverande ämnen trycktes. De skrev om nya cirklar som bildats under respektive år.

1921 Roms historia, Gustav Fröding, Medeltiden238

1922 E Ahlgren, H Ibsen, A Strindberg, Allmän geografi239

1923 Platons idealstat, 80-talets svensk litteratur240

1924 Barnpsykologi, Karlfeldts diktning, Rysk litteratur241

1925 Trädgårdsskötsel242

1927 Vårt skattesystem, Nordisk litteratur243

1929 Statskunskap, Näringsgeografi244

5'&'1���22�
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Under den Moraliska fostrans ”indignerade” artiklar som jag tagit upp behandlas två områden:
nöjeslustan och smutslitteraturen. Dessa båda ansågs som ett hot mot både kulturen och samhället.
Det är tydligt att man då ansåg att om man väl kommit i kontakt med någon av dessa företeelser så
var man fast eller i alla fall svår att få på rätt kurs igen och därför skulle man förhindra dessa
”okulturyttringarnas” spridning. Just för att det ”vällde ut” och därmed blev lättillgängligt var det
farligt. Det var främst krigets ungdomar som förlustade sig. Alltså de som var barn under kriget
och hunnit bli ungdomar sen kriget. Det verkar ha varit vanligt att se kriget som orsaken till att de
unga bara tänkte på nöjen då de äldre troligtvis främst ville ha en yttre orsak att skylla på. Den
ungdomen har fastnat och man bör då tänka på den yngre generationen. Att få dem intresserade av
studiecirklar och att läsa god litteratur istället för att sitta på kaféer eller dansa.
”Krigsgenerationen” ansågs ha gått förlorad av vissa men mot slutet av 1920-talet finns det även de
som visserligen höll med i debatten men även ansåg att det fanns många ungdomar som förkovrar
sig under fritiden. Det är bara den moderna dansen där man inte följer de givna mönstren som
anses som ett hot. De gamla svenska danserna med ”schvungfull musik”, som jag tolkar som
folkdanser, är de riktiga danserna eftersom man där har de graciösa rörelserna och dessutom såg
man, enligt den äldre generationen, glad ut under dansen. Folkdanser dansas efter givna mönster
och det är förmodligen det fantasifulla i de nya danserna som skrämmer den äldre generationen.
Man kan ju också se hur arbetskamrater tillbringat sin lediga tid bara genom att titta på dem. Är de
håglösa har de roat sig genom någon yttre glädje. Men den glädje som varar längst är den inre det
vill säga när man läser eller går på kurs. Kampen mot smutslitteraturen riktade sig till hela svenska
folket. Man uppmanade alla som arbetade med bildningsverksamhet att hjälpa till i spridandet av
god litteratur och samtidigt motarbeta spridandet av den dåliga.
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Under det jag kallar för ”den rådande tidens ton” dominerar diskussionen om rashygienen. Man
måste ”lära” folket hur saker och ting är, det vill säga ge dem önskvärda värderingar. För att kunna
genomföra den politik som man ville driva under större delen av 30-talet måste man ha folkets
stöd. Det var alltså under denna tid den ”vanliga” människan övertygades om riktigheten i detta.
Dessa värderingar ledde fram till 30-tals politik. Då var det ingen som längre behövde övertygas
om att detta var rätt eller riktigt för ”så var det ju”. Man visste då att t ex rashygien och arvsanlag
var av stor vikt eftersom Läkare och Vetenskapsmän kommit fram till detta. Vid den här tiden var
artiklarna skrivna med mer övertygande argument. Man ville också visa vad levnadsstandard är
och hur den hänger samman med vilken klass, ras, karaktär och så vidare man tillhör. Vi får veta
hur en del får sina pengar att räcka längre än andra och hur vi vill ha det möblerat i våra hem.

Den kroppsliga fostran, att röra på sig, verkar alla skribenter vara ense om att det var både nyttigt
och viktigt. Men på vilket sätt man gör det, där går åsikterna isär. I början av 1920-talet var den
största faran, eller hotet, med idrotten att den tar viktig tid och engagemang från den ledighet som
man kan lägga på det politiska arbetet. Man är helt enkelt rädd att folket (arbetarna) ska glömma
bort klasskampen. På den här punkten går man så långt att man anser att arbetsgivarna använder
idrotten som medel för att få slut på eller trappa ned på klasskampen. En annan fara med idrotten
som nämns är att man lätt kan bli självfixerad och glömma bort den andra delen av kroppen –
själen.

Senare under decenniet blir diskussionen mer nyanserad. Man ser värdet av gymnastiken till att
stärka kroppen så den orkar med den monotona rytm som finns på många arbetsplatser. Här
kommer också begreppet folkhälsa in som också har en koppling till barnavårdskursen för kvinnor.
Där får man lära sig hur man sköter barnet både kroppsligt, genom rengöring, och själsligt, genom
fostran. Man får också lära sig vikten av att känna igen ett socialt ont som könssjukdomar.

Tidningar och tidskrifter som publicerar recensioner av böcker vill just visa vilka, som man anser
vara viktiga, böcker som kommit ut i handeln. Dessa tidskrifter vill också gärna visa vad man själv
ska tycka, hur man ska bete sig och så vidare. Detta gällde även recensionerna om könssjukdomar.

Jag har hittat endast en artikel som talar om samhällskroppen. Där liknas kommunen vid någonting
levande som måste skötas om för att utvecklas och må bra. Och detta genom att arbetarna lär sig
mer om hur kommunerna styrs.

Bildningsfostran. I början av 1920-talet var det viktigt att visa vad man skulle göra med den
nyvunna fritiden. Dels var det viktigt att visa arbetsgivarna att arbetarna VILL lära sig men också
att visa arbetarna vad de faktiskt borde göra. Budskapet med artiklarna var: ni ska läsa och lära nu
när ni fått tid som man inte arbetar på. Man vill också uppmuntra till vidare studier genom att
påtala värdet av det. Eller snarare genom att tala om hur världen kan te sig om man inte bildar sig.
Då är det också bra att påtala skillnaden mellan att utbilda och bilda sig.

De ämnen man bildade studiecirklar i visar vilka ämnen som ansågs vara viktiga för
bildningsverksamheten. Under 1920-talet var det främst cirklar med olika litterära ämnen som
bildades. Man läste också om många författare, litteratur från en viss tidsepok eller ett visst
geografiskt område.
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�artiklarna under 1930-talet har ändrat karaktär sedan föregående decennium. Jag har
inte funnit någon artikel eller diskussion som tar upp ämnet nöje som något förkastligt. Arbetet
mot den undermåliga pressen fortsätter men inte i lika stor omfattning som tidigare. En artikel från
1931 +���	�
	�����������	�	���� visar att man nu också tänker på vad som finns innanför
hemmets väggar hos folk och som kan påverka deras barn.245

1931 i .������	��
*�����#�� angrips smutspressen återigen.246

1932 recenseras två stycken )���*��"�� som också benämns som äktenskapsromaner och erotisk
litteratur. Trots att recensenten tycker att dessa böcker är förkastliga tar han med dem för att göra
studiecirklarna uppmärksamma på att vara försiktiga vid inköp av den sortens litteratur även om
kritiken varit god och förlaget är väl ansett. Inledningsvis ger han en målande beskrivning av vad
han tycker i frågan.

Det livliga intresset för den litterära erotiska diskussionen har naturligtvis lockat fram ett
otal rent kommersiella marodörer och smutsätare. Det krälar av dem på avfallet som av
maskar och spyflugor på komposthögen en het rötmånadsdag.247

1934 tar olika ungdomsorganisationer strid mot undermålig veckopress. Det är politiska-, kyrkliga-
och bildningsförbund som var för sig organiserar sin kampanj efter samstämmiga riktlinjer.
Kampanjen är ”riktad mot den bildnings- och kulturfientliga veckopressen”.

Svensk arbetarungdom! Se till att vårt kulturliv icke förflackas och försimplas av företeelser
och personer, som icke ha något gemensamt med den arbetarrörelsens kultursträvan...”248

2��	��	
��	*��
���#��	���	"�����!������#�	���"��������, en artikel från samma år, har
författaren tittat på vad medresenärerna har för lektyr på tågresan och kan genom den säga vad det
är för personer.249

I ytterligare en artikel från samma år med namnet 8��"�������� vill man visa att kampanjen redan
givit resultat. Flera av förlagen har

…inlett förhandlingar med målsmännen för opinionsrörelsen och vid dessa visat sig villiga
att icke blott avlyssna utan även tillmötesgå opinionens krav...Både utstyrsel och innehåll ha
redan undergått en märkbar förändring…

Men tyvärr gäller detta inte alla utgivare.

Hur groteskt att se dessa [publikationer] framträda i den kränkta oskuldens och
fullkomlighetens skepnad och mitt under protesterna från en stor del av ett helt folk, göra
anspråk på att vara den ideala veckotidningen ”för alla”!250

                                                          
245  Bort med smutspressen i hemmet (1931), Ingår i )��
��"������, nr 8/9, s.138
246  Blomberg, Harry (1931), Allmänna nedbusningen. Ingår i )��
��"������, nr 3, s.47-50
247		Olsson, Oscar (1932), Smutsböcker. Ingår i +�"���#��, s.105
248  Ohlsson, Iwan (1934), Ungdomens strid mot mindervärdig veckopress. Ingår i +�"���#��, s.24
249  Ohlsson, Iwan (1934), Kampen mot den bildnings- och kulturfientliga veckopressen. Ingår i )��
��"������,
nr 4 s.61-69
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Artiklar med B�	
��;��
�	����	
����
B ändras också något. 2�����*�##��
	���	"���"����� från
1930 recenseras ett par böcker i ämnet. Recensenten ställer sig först frågan om man kan ”av en
persons utseende gissa sig till hennes karaktär”? I en av böckerna som är ”högst vetenskaplig och
materialet är strängt statistiskt ordnat” kan författaren fastställa:

...att det finns å ena sidan en människotyp, som är bred och satt till sin kroppsbyggnad och
som har vissa bestämda själsegenheter, å andra sidan att det finns en typ, som är mer mager
eller långsträckt och som har andra bestämda lynnesdrag.251

:����"���#�������	�������
�	��1�
���"�	���	�������	"����"������ från 1931 är en artikel
uppdelad i flera avsnitt. Denna del heter /�������
�	�#���"�����	��!���#���	5��=���	*���
����3 Här
går författaren G. Beskow genom vad som menas med förvärvade egenskaper eftersom:

Ett av de viktigaste problemen i samband med ärftlighets- och evolutionsforskningen, och
vilket har särskilt stort allmänt intresse, är frågan om förvärvade egenskapers ärftlighet och
miljöns betydelse för ärftlighet. 252

1933 har en ny studieplan utarbetats i ämnet raskultur. Den heter	/����
���	���	���"�����.
Studieplanen är en ledning ”vid studiet av en försummad fråga, som varken arbetareklassen eller
nykterhetsfolket kan komma förbi.”253 Vid de tio olika sammankomsterna skall bland annat
diskuteras: Vad är det sedliga rätta? Vad förstås med begreppet ras? Vad menas med nedärvda
anlag? Vad menas med goda och dåliga anlag? Vad förstås med begreppet degeneration? Är inte
allt föräldraskap sunt? Är födelsekontroll medel mot degeneration? Är abort medel mot
degeneration? Är sterilisering medel mot degeneration? Är rasförbättring möjlig genom
miljöförändring?254

1935 skriver G. Myrdal under rubriken )��
�����"����*����	+�!��"���#����*����	�	)����#� om
befolkningsfrågan som ett moraliskt problem. Detta är en omfattande studieorientering som
sträcker sig över flera avsnitt och publiceras i olika nummer av tidskriften. Här menar han att man
inte vet om det undernormala barnafödandet hänger ihop med bekvämlighet och nöjeslystnad eller
om det är sakligt och moraliskt motiverat av hänsyn till de ofödda barnen.255

Så mycket är i allafall säkert, att en familjevärnande och barnavårdande socialpolitik av det
slag, som nu från alla håll påyrkas kommer att vara betydelsefull...Vi är väl alla ense om att
en sådan omvärdering är påkallad: det har ju gått så långt, att det i vissa kretsar och
sannerligen ej blott bland de allra fattigaste, rentav inte anses fint att ha barn...Denna
inställning måste naturligtvis brytas, om vi vill vidmakthålla den svenska folkstammen.256

1935 recenseras boken 2���	�	*�!��"���#�!�1#��. Recensenten menar att detta är en bok blandad av
politik och vetenskap och som får fram synpunkter på befolkningsfrågan som inte lämnar någon
likgiltig. Boken visar ett skrämmande framtidsperspektiv.

                                                                                                                                                                                    
250  Hirdman, Gunnar (1934), Veckopressen. Ingår i .+/���
���#��, nr 11, s.141
251  Eklund, Torsten (1930), Kroppsbyggnad och karaktär. Ingår i )��
��"������, nr 4-5, s.59
252  Beskow, Gunnar (1931), Utvecklingslärans nuvarande ståndpunkt och sociala konsekvenser. Ingår i
)��
��"������, nr 13/14, s.209
253  Flodh, Elis C:son (1933),  Föräldrar och raskultur. Ingår i +�"���#��, s.215
254  Ibid., s.216-217
255  Myrdal, Gunnar (1935), Befolkningsproblemet i Sverige. Ingår i +�"���#��, s.101 och 103
256  Ibid., s.103
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Folkmängdens nedgång kommer inte stanna vid ett tänkt optimum som skulle tillåta en
stegrad levnadsstandard. Tvärtom kommer folkminskningen öka försörjningssvårigheter.
För att råda bot på detta föreslår författarna en lång rad socialpolitiska reformer ägande att
ändra de motivkomplex som bestämma nativiteten. Vårt bildningsarbete har alla skäl att ta
upp dessa problem till studier! För att underlätta detta studium kommer en studieplan att ges
ut utarbetad av några av Myrdals medarbetare.257

Kris i befolkningsfrågan recenseras även i Bokstugan.258

1936 recenseras ���	
���
�	!��". Boken hälsas som ett välkommet bidrag i debatten kring
befolkningsfrågan. Den är ”en förträfflig vägledning” men recensenten är kritisk till att man inte
gjort något åt problemen tidigare.259

1937 skriver Bolin om sin studieplan ?�!���#���	���	������#��� där han förklarar varför han
undviker begreppet rashygien.

Jag har i denna plan undvikit ordet rashygien, emedan det i våra dagar genomgått en
markerad begreppsförskjutning. Rashygienen har blivit föremål för så många
ovetenskapliga och vederhäftiga och framförallt effektbetonade för att inte säga hatbetonade
utläggningar och spekulationer, att man måste se sig om efter ett annat ord, som numera
bättre täcker, vad vi förut menade med rashygien. Arvshygienen förfaller mig vara det ord,
som bäst täcker begreppet.260

Ett annat ämne under denna kategori är ��"�����. Diskussion om vad hemkultur är återkommer
ett antal gånger under år 1930. I denna artikel ger man förslag på vad ABF kan göra för
hemkulturens förhöjande. Förslaget gäller hur man kan lägga upp en föreläsningsserie i ämnet. Två
av punkterna benämns ”Byggnadsstilar	och husinredning” och ”Nyare strömningar beträffande
heminredning och husbyggen” .261

Liknande ämnen hittar man 1935 i recensionen av ���	*�7 Författaren vill visa vad den moderna
heminrednings- och byggnadskonsten eftersträvar.262

5'('(�$��))�����������


Jag går först igenom ämnet 0�

�������))	
. I )��
�	"������	@	���
�	�=����, 1930, berättas det
om gymnastikveckan som anordnades i Stockholm. Över Stockholm vilade ”en prägel av ovanlig
hurtighet och frisk livsglädje”. Man är väldigt glad över att så många förstått värdet av
gymnastiken då den skapar sund livsglädje och en stärkande gemenskap.

Arbetet för allmän fysisk fostran har glädjande nog under de senaste åren i vårt land blivit
allt mera omfattande och som aldrig förr en angelägenhet, som är av vikt även för den stora
allmänheten.263

När man tittar på bilderna i tidskriften från denna uppvisning slås jag av hur de påminner om de
journalbilder från tv som visats från tyska militärmarscher från samma tid. Den enorma massa av

                                                          
257  Hirdman, Gunnar (1935), Nya böcker. Ingår i .+/���
���#��, nr 2, s.32
258  Wigforss, Eva (1935), Kring befolkningsfrågan. Ingår i +�"���#��, s.82-87
259  Bolin, Lorentz (1936), Naturvetenskap. Ingår i +�"���#��, s.27
260  Bolin Lorentz (1937), Naturvetenskap. Ingår i )��
��"������, nr 7, s.97
261  Hemkultur (1930), Ingår i .+/���
���#��, nr 6, s.118-119
262  Bolin, Lorentz (1935), Medicin och hygien. Ingår i +�"���#��, s.118
263  Gustavsson, Alf (1930), Sunda kroppar – sunda själar. Ingår i )��
��"������, nr 13-14, s.189
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människor som gör samma rörelser i exakt samma stund. Det är så många gymnaster på bilderna
att man inte kan räkna dem. Men jag har uppskattat raderna av gymnaster till mer än 30. Raderna i
sin tur består av gymnaster på led med ca 24 stycken i varje.264

I .+/	���	
��	!�������#�	#������"�� vill skribenten 1931 försvara gymnastikens anseende och visa
att bildning och gymnastik inte står i vägen för varandra som ABF: s instruktörer påtalat. Han
menar att den frivilliga gymnastiken inte är:

…liktydig med den idrottsverksamhet, som f. n. är den vanliga med sina tävlingar, matcher
och sensationer, som dra den stora publikens uppmärksamhet till sig och bort från bl. a.
bildningsverksamheten.265

Han betonar att folkhälsan är den viktigaste tillgången för ett folk.266

På Brunnsviks folkhögskola hålls 1933 instruktörskurser i gymnastik. Detta är en kurs för att
kunna arbeta vidare för gymnastikens utbredning inom ABF.267

Samma år som ovan konstateras: -��	!�������#�	#������"��	�1	����"	!�������3 Det finns nu
380 stycken nya gymnastikföreningar. Den svenska allmänheten börjar nu mer komma till insikt
om att den svenska gymnastiken är ett lika ypperligt som användbart medel att förbättra sin
kondition och sitt välbefinnande.268

1934 tar en känd idrottsman initiativ till studier bland idrottsmän och nu vill han bilda en
studiecirkel för dem. Flera idrottsföreningar har deltagit i förberedelserna för cirkelbildandet.269

8�
	#����	!��	����*����	�
	�
�������������7 publicerades 1934 och blir som ett svar på artikeln
från 1931. Här skrivs att man vill realisera ”det klassiska idealet med en sund och spänstig själ i en
frisk och vältrimmad kropp”.

Säkerligen kan det bildningsintresse, som finns bland idrottsfolket, mera effektivt tillvara
tagas och organiseras än vad som hittills varit fallet.

De båda rörelserna har kommit varandra närmare genom mindre motsättningar. Det ena utesluter
inte det andra. 270

Maten människan äter har också väckt intresse. 1933 recenseras böckerna	81�	
�#��#�	!�
�, /�
��
�����	���	����1�
�"��!� och $1"���	���	�1����##���# under rubriken '����#�!������#�3 Tidsenligt
skriver recensenten att det blivit ”en ganska utbredd vana att röra sig med funderingar över
födoämneshygienen.” Även här finns det hygien att tala om. Det konstateras att vetenskapen inte
kommit så långt i ämnet och att man är emot överdrifter som ”vissa vegetarianer och
råkostvegetarianer...kommer den oresonliga fanatismen bra nära.”271

                                                          
264  Ibid., s.190
265  Holmström, Agne (1931A�	ABF och den frivilliga gymnastiken. Ingår i +�"���#��, s.17
266  Ibid., s.15
267  Två gymnastikkurser i Brunnsvik (1933), Ingår i .+/���
���#��, nr 1, s.19
268  ABF-tidning (1933), nr 2 s.43-44
269  Samarbete mellan ABF och idrotten (1934) Ingår i .+/���
���#��, nr 1, s.12
270  Salomonsson, Karl (1934), Vad göres för samarbetet med Idrottsrörelsen? Ingår i .+/���
���#��, nr 1, s.10
271  Bolin, Lorentz (1933), Näringsfysiologi. Ingår i +�"���#��, s.290
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1935 kommenteras boken 5����	���	��. I den påtalas betydelsen av att kroppen får i sig viktiga
näringsämnen och vitaminer.272

Några av de böcker som recenseras: 5�
�������	���
������#��3	��	*�"	�	��"�"�������	�����"���#
�
	*������#	�1	
�	������� 100 åren.273 )������	�=�"
���3274 5�����"�"������	���	
���
�1�
3275

Ett annat ämne inom samma kategori är )�9�����	���*��3 Det är en artikel från 1931 där fyra
böcker recenseras. Boktitlarna är )�9����	��#���, 5��	���	2�����, ?"����"��	���	���� och
$�����	����	���"�. Jag refererar till två av dem och återger en del av recensentens inledning. Denne
menar att många som diskuterar den sexuella moralens upplösning pekar på världskriget som den
främsta orsaken till tillståndet inom området. Vilket inte är hela sanningen. Skillnaden från förr är
att man numera öppet kan diskutera problemen. Han anser också att det är bra med kunskaper men
inte bara.

Många svåra punkter inom det sexuella problemkomplexet torde kunna lösas genom klokt
utfunderade hygieniska och socialpolitiska åtgärder, men andra punkter...äro etiska frågor,
som kräva den enskildes ansvarskänsla...

Recensenten till )�9����	��#��� uttrycker det så här:

Det torde härvid vara så, att den ökande kunskapen enbart är till mera skada än gagn, därest
den icke är parad med en ökning av den etiska kraften...sexualdriften består av både
psykiska och fysiska komponenter och att dessa äro så nära förenade, att driften icke kan
tillfredsställas genom en enbart kroppslig förening...man löser icke några svårigheter,
genom att betrakta den fysiska delen såsom något orent eller syndigt.276

Om författaren till 5��	���	"����� som också är inne på samma tanke som ovan skriver
recensenten: ”Han framhåller det nödvändiga sambandet mellan kroppsligt och själsligt i
kärlekslivet.”277

1939 under avdelningen Bokanmälningar recenseras och kommenteras boken :�#	"����"�
��9������"	!��	��#
�3

Glädjande är, att förtegenheten i sexualfrågor äntligen övergivits inom de religiösa
kretsarna...Kyrkans uppgift i detta sammanhang är givetvis, att föra fram de etiska
synpunkterna.

Kyrkan har ett stort ansvar, skriver recensenten vidare. (Boken är utgiven på ett kristet förlag). Det
är intressant att han egentligen inte kommenterar boken i fråga utan bara på olika sätt upprepar hur
viktigt ämnet är och att det är bra att man nuförtiden kan tala om detta.278

                                                          
272  Bolin, Lorentz (1935), Medicin och hygien. Ingår i +�"���#��, s.118
273  Bolin, Lorentz (1937), Medicin och hygien. Ingår i /��"��#	2�����, s.148
274  Bolin, Lorentz (1937), Medicin och hygien. Ingår i /��"��#	2�����, s.217
275  Elgeskog, Justus (1938), Vår kropp. Ingår i /��"��#	2�����, nr 4, s.148
276  Degerman, Allan (1931), Sexuella problem. Ingår i )��
��"������, nr 2, s.32
277  Ibid., s.33
278  Åkesson, J. Y (1939), Verdandiskrifter. Ingår i /��"��#	2�����, s.402
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I ämnet���2*�������))	
�har jag funnit att ��"����� definieras på lite olika sätt.
Jag visade under Moralisk fostran att man var inne på byggstilar och heminredning.
Samma år, 1930, tycker man att detta är ett studieämne främst för kvinnor ”som
måste väcka deras intresse för samhällsåtgärder.” ”Det är ett ämne som, så att säga,
är grunden för alla de andra.”279 Några nummer senare i samma tidskrift försöker
man besvara frågan vad hemkultur är.

De äro så enkla och vardagliga att det inte faller oss in att räkna med dem i samband med
det stolta begreppet kultur...

Vidare säger man att kulturen inte kan utvecklas i den andliga smutsen som frodas både i en del
hem och på arbetsplatserna.

De hårda och råa uttrycken måste bannlysas från språk i hemmet...Det första och kanske
bästa beviset på hemkulturen är familjemedlemmarnas uppträdande mot varandra och ett
vårdat språk i det dagliga bruket. Med den andliga hyfsen följer nästan självfallet högre
anspråk på yttre snygghet. Man trivs t. ex. inte med att äta vid ett osnyggt bord, sova i en
smutsig bädd, snygghet och renlighet blir behov som man i görligaste mån söker fylla.280

1931 har flera böcker om funktionalism kommit ut i handeln och recenseras under rubriken
.��������	!��"����������	�	���"��#�����. Man menar att samhället och människorna har förändrats
i spåret av industrialiseringen ”men bostaden har inte hållit jämna steg med denna utveckling."281

I och med att hemmets funktioner förändrats borde också bostadens göra det. Det är här det
brister, framför allt i organisation och rymlighet.282

Hyresmarknaden får kritik för sina ockerhyror där Stockholm är värst utsatt. De moderna
lägenheterna är inte väldisponerade:

…ett stort öppet vardagsrum i stället för den tillstängda salongen med ateniennerna och
schaggmöbeln, ett – oftast alltför diminutivt – men av läcker hygienisk saklighet skinande
kök, samt en rad sovkupéer, helst per capita...Helst också en terrass eller altan, ty frisk luft
hör till de oumbärliga ingredienserna i det nutida hemlivet.283

1932 i studiecirkelarbetet har man $�������������#�� på programmet.

Det finns väl knappast någon företeelse, som diskuterats mer intensivt efter kriget på
arbetsplatserna och vid fackföreningsmötena än ”rationaliseringen.”

Man förklarar begreppets tvådelade mening med att det dels betecknar den industriella
produktionens automatisering och dels att det ”syftar på det ökade utnyttjandet av den mänskliga
arbetskraften genom olika åtgärder (Taylorism och alla följande system i samband med ‘tids- och
rörelsestudierna’).284

1933 recenseras några böcker i hälsolära, ekonomi och naturkunskap. Två av böckerna i hälsolära
är I +����
���	��#��� och II ��#�����	����!��	*����
��. Dessa böcker, skriver recensenten ”hör

                                                          
279  Hedén, Eva (1930), Hemkultur. Ingår i .+/���
���#��, nr 7, s.143
280  Söderquist, Agnes (1930), Hemkultur. Ingår �	.+/���
���#��, nr 10 s.207
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samman med bostadshygienen, såsom bostadsinspektionen, hälsovårdsnämndens uppgifter,
nybyggnader, belysningen, uppvärmningen och luftväxlingen”. Han undrar vad:

…som är orsaken till de obehagskänslor eller rent av det illamående man erfar i ett illa
vädrat rum, där många människor, som ej äro så noga med hygienen, vistas?

Tyvärr besvaras inte den frågan av dessa två böcker.285

En tredje bok i ämnet är skriven av C. A. Ljunggren och är betitlad ���	��	*�����	����"�	���
!���"�.286 Recensenten anser att Ljunggren har ”säkerligen gjort mer för förbättrandet av
skolhygienen här i landet än någon annan”. Ljunggren har sammanfört skoluppsatser som skrivits
med anledning av en serie radioföredrag han hållit i folkskolan över hygieniska frågor. Kritiken
boken får är att den är lite väl snusförnuftig: ”med överdrivet nitiska mönstergossar och
mönsterflickor.” Men teckningarna, som barnen gjort själva ”äro givet det bästa i boken.”287

Samma år kom boken +����
�!�1#��	�1��	�������	������##���#����*�� ut och recenserades.
Boken skrevs av G. Myrdal och U. Åhrén.

Utredningen behandlar såväl frågan om en eventuell utvidgning av den förestående
hyresräkningen såsom led i dyrortsgrupperingsarbetet.

Boken kunde rekvireras från ABF.288

1938 kommer )��
���	��	*����
�!�1#�� med handledning. Efter att intresse för bostadsfrågan
väckts av Ludvig Nordströms radioreportage har ABF sammanställt en boksats. Denna ansågs vara
lämplig som en grund för en fördjupad diskussion i ämnet. Boksatsen har valts:

…med sikte på hälsovårdsnämndernas uppgifter. Härigenom har också den personliga
bostadsvården kunnat medtagas och studierna sålunda fått en omedelbar praktisk
inriktning.289

5'('/�4���
�
��������


I artikeln '1#��	��
	�	���
�����"������	������� från 1930 skriver ABF om vilka ämnen de
främst ansåg studieintresset ligga. Bortsett från Esperanto och skönlitteratur såg de mycket få
allmänbildande ämnen. Däremot fanns stort intresse för ”författnings- och samhällsspörsmål”.
Ämnen som fackföreningskunskap, stats- och kommunalkunskap.290

1931 poängteras hemmens behov av böcker i +�"��	@*��"��.291

I artikeln 2��������	
��"���� från 1934 resonerar man om vad kulturell demokrati är och vad ABF
gör för detta. Man definierar också vad kultur är.
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288  Sandler, Rickard (1933), Nya böcker. Ingår i .+/���
���#��, nr 3, s.67
289  Studiet av bostadsfrågan (1938), Ingår i .+/���
���#��, nr 8½, s.1
290  Några ord om studiecirkeln (1930), Ingår i .+/���
���#��, nr 3, s.45
291  Ottelin, Odal (1931), Boken – böcker. Ingår i )��
��"������, nr 4½, s.5
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Med kultur avses alltså den andliga odling, i vars delaktighet människorna bibringas
samhällsgagneliga insikter, personlighetsdanande impulser, vett, kunnighet, humanitet.292

En uppmaning från 1936 talar också om att ”odla”. Detta är en uppmaning till folket att fortsätta
sträva efter bildning. ”Gå till boken, till föreläsningar, till studiecirklar! Odla hos dig själv intresse
för andlig idrott!”293

1936 recenseras boken /����
��	�	
��	�
����	��������. Återigen är frågan aktuell då man nu
talar om att införa 40-timmarsveckan. Frågan som belyses är ”Hur skola vi tillvarataga fritiden?”294

I +��!!��	��	�������� 295 från 1937 får vi bland annat se hur bildning definieras.

Vare sig bluffen är livsstil eller förtätat till livsåskådning, sitter den inte utanpå. Den hör
intimt samman med personlighetsutvecklingen, bildningen. Vår generation är en kulturell
uppkomling...Det förestår ett jättearbete för vår generation att komma hem till sig själv, att
finna sin egen �"��	����.296

En stor skillnad från föregående undersökningsperiod är att �;
�<�29������*����2 slagit igenom
som bildningsämne. I artikeln /��	���	!��"*��
���# 297 från 1931 vill man visa att man har lättare
att få kunskaper om föreläsaren samtidigt visar bilder i ämnet. Men ledarna har ett motstånd till
detta eftersom de varit rädda för att kulturnivån på föreläsningarna sjunker. Man kommer också in
på själva filmen som nöje och vill att en filmens ”Skådebana” bildas. Till uppgift ska den ha att
”opartiskt välja ut det bästa och i de olika folkliga rörelsernas publikationer tala om var dessa
filmer kunna hyras.”298 Så att de som driver biografer ska veta vilka ”goda” filmer som finns.

I )����"	!�����
�"����	���	�����"	!��"*��
���#���*���	från 1937 vill man visa att den dåliga
filmen är farlig för kulturen.

Stora delar av svensk film står i dag på så låg standard i alla avseenden, att den hotar att
utgöra en verklig kulturfara.299

Värst är så kallade pilsnerfilmer. Filmen ”Pensionat paradisets” slår alla rekord i smaklöshet.

Vi uttala slutligen en förhoppning om, att statsmakterna välvilligt må beakta de motioner,
som framburits vid årets riksdag och som syfta till ett välförtjänt stöd åt svensk
kulturfilm.300

Nya studiecirklar startades i sång301 och en handledning för talröstens utbildning.302

I 5���"���"��� kunde man läsa bland annat om var man köper noter.303

                                                          
292  Hirdman, Gunnar (1934), Kulturell Demokrati. Ingår i )��
��"������, nr 19, s.289
293  Ellerud, Eric (1936), Andlig idrott. Ingår i /��"��#	2�����, s.50
294  Sjöberg, Sten (1936), Fritiden i det moderna samhället. Ingår i )��
��"������, nr 22, s.337-338
295  Elgeskog, Justus (1937), Bluffen som livsstil. Ingår i /��"��#	2�����, s.10
296  Ibid, s.14
297  Hallbäck, Georg (1931), Film och folkbildning. Ingår i +�"���#��, s.141-143
298  Ibid., s.142
299  Ronner, Gösta (1937), Svensk filmproduktion och svensk folkbildningsarbete. Ingår i /��"��#	2�����, s.41
300  Ibid,. s.46
301  Thorell, Hjalmar (1930), Studiecirklar i sång. Ingår i .+/���
���#��, nr 3, s.47
302  Thorell, Hjalmar (1930), För studiecirklar i sång. Ingår i .+/���
���#��, nr 4, s.71
303  För musikcirklarna. (1930), Ingår i .+/���
���#��, nr 10, s.189
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)1�#	�	���
�����"���. 1935 ville man att före själva studiearbetet i cirkeln började
skulle man förenas i sång.

Låt oss sjunga i våra studiecirklar. Ingen cirkel utan sång, ingen lektion eller cirkel eller
sammankomst utan sång. Se där ett lösenord, ett sesam öppna dig! för studier i cirklar.304

5���"��	���	!��"��. ”Hur lär man sig förstå musik?”305

Hela nummer 23-24 av Studiekamraten från 1939 är fyllt av artiklar om konst, konstnärer, musik
och kompositörer. Ett exempel är .��	��	�1	"����	���	���	!����1	"����.306

Ett annan nytt studieämne från 1937 är '�������
���. Det finns för lite naturstudier anser Bolin
som också tycker att det är:

…nödvändigt att lära sig se skönheten uti i naturen, likaväl som man behöver lära sig se
och förstå konst. Men ingen skolmässighet, inget förhör...

En studieplan för detta planeras av ABF.307

Nästföljande nummer presenterar tre nya fågelböcker. ”Fåglar vid min stuga”, ”Arktiska fåglar”
och ”Fjällfåglars paradis.”308

Man tänkte också på att ”bilda” några bortglömda grupper i samhället. Sjömännen var inte bofasta
och kunde därför inte genomgå en kurs. Man försökte då underlätta studier för denna grupp. (��"
�1	�=������. Tänkte på sjömännens bildning eller brist på bildning gjorde man redan 1930.309

Förslag kom 1933 om inrättandet av sjömansskola i artikeln )=�!��"���	*��
���#�!�1#�.310 1938
publicerades en notis om att det bildats )��
�����"���	!��	
������.311

För att visa att de svenska folkbildarna också intresserade sig för andra nationers bildningsarbete
visar jag här några artiklar i ämnet. Av utrymmesmässiga skäl väljer jag att endast visa ett fåtal.
1930 -���"�	*��
���#���*���.312

1937 /��"*��
���#	���	��
��#	"�����	�	)������.313

1937 .���"�	�����	����	*��
���#���*���.314

1938 /��"*��
���#���*����	�	(=��"������"���.315

1939 /���"	��*����*��
���#.316
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I den Moraliska fostran fortsätter kampen mot smutslitteraturen. Man har också tagit steget
innanför tröskeln hos folk. Tidskrifterna är också snabba med att visa resultaten av kampen för att
på så sätt visa att deras arbete gör nytta och dessutom uppmuntra det fortsatta arbetet. I recensioner
av mindre litterära böcker påtalar recensenten värdet med att han tar upp dessa böcker för
granskning trots att denne både tycker illa om böckerna och utgivarna. Efter 1934 verkar arbetet
mot den undermåliga litteraturen avstanna. I varje fall har jag inte funnit några fler artiklar under
30-talet i tidskrifterna som behandlar ämnet vidare. Jag tycker att det är värt att notera med tanke
på allt engagemang som tidigare visats.

I den andra delen av den moraliska fostran, där tidens anda undersökts, fortsätter man att tala om
ärftliga egenskaper, ras m.m. Men man argumenterar inte längre för att övertyga. Förmodligen
behövs inte det längre. Ämnet är nu välförankrat bland befolkningen. Man har mer gått in för ett
annat studie av ämnet. Till exempel att man får veta att det går att fastställa en människas karaktär
genom att se på dess kroppsbyggnad och hur miljön påverkar betydelsen i förvärvade egenskapers
ärftlighet, föräldrar och raskultur. Sistnämnda studieplan kan man tro är menad just för föräldrar.
Vad jag förstår, utifrån frågeställningarna som man skall arbeta med vid varje träff, är meningen att
man ska tänka sig för innan man blir förälder. Man vill få igång en diskussion om åtgärder som
preventivmedel och sterilisering för att inte bli förälder. Jag undrar ju vad som ligger bakom orden
att varken arbetarklassen eller nykterhetsfolket kan komma förbi ämnet. Artiklarna visar också hur
stor vikt man ansåg ett hem ha. Heminredning och byggnadsstilar förr och nu visas.

Kroppslig fostran
Den första delen av denna kategori, som handlar om människokroppen, domineras av gymnastiken
kontra bokbildning. Gymnastikentusiasternas arbete med att övertyga, om värdet av att röra på sig
fortskrider. ABF och andra bildningsförbund försöker enas om hur en gymnastikcirkel i
förbundens regi ska se ut.

”De sexuella problemen” skulle få människorna att avhålla sig från ett promiskuöst leverne.
Annars kunde man få problem. Man vill heller inte att kunskapen skall styra för mycket. Viktigast
är framförallt att tänka på etiken. Man förstår att det ansågs vara ett viktigt ämne att tala om. Men
också att man inte riktigt visste på vilket sätt man bäst skulle göra det. Man skulle ha kunskap, men
man fick ju heller inte veta för mycket. Detta är också förbundet med ämnet läkekonsten. Där
kunskapen om medicin, sjukdom och hur man vårdar kroppen dominerade. Ett nytt intresse är
maten och vad vi äter. Hur viktigt det är att äta rätt eftersom det ger kroppen behövlig näring,
bygger upp vår kropp, ger motståndskraft och ork.

Den andra delen, samhällskroppen, visar hur viktigt det är att vi håller vårt hem rent likväl som
vårt språk Är vi trevliga hemma blir det ett naturligt sätt att uppträda på även utanför hemmet, som
till exempel på arbetsplatsen. Funktionalism och rationalism är två relativt nya begrepp som vi får
lära oss mer om. Bland annat hur våra bostäder kan byggas och användas på ett mer funktionellt
sätt. Bostadsfrågan var stor och jag förstår att den måste ha ansetts viktig då man recenserade
många böcker och även startade en cirkel i ämnet. Man kunde även inhandla böcker direkt från
ABF vilket också tyder på tyngd i ämnet. Hälsa och hygien arbetas in effektivt hos skolbarn genom
föreläsningar och uppsatsskrivningar i ämnet.

Bildningsfostran
Det är bara att jobba på med att bilda sig. Det är långt kvar till man uppnått det som ansågs vara
måttet på lägstanivån. Ämnen man skriver om och bildar cirklar i och som skiljer sig markant ifrån
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föregående undersökningsperiod är främst sång, musik, film och fågelstudier. Man tyckte sången
var en enande kraft och var därför lämplig som en inledning till varje studieträff. Intresset för hur
långt andra länder, inte bara i Norden, kommit på bildningsfronten visar också på en
intresseförskjutning sen förra decenniet. Man tänker också på handikappade och att de som har
svårt att genomgå kurser av andra skäl skall kunna bilda sig.

5'/�&+1,-���

5'/'&�0��������������
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���
����
�kategorin har även detta decennium något ändrat inriktning. Men man är fortfarande
mån om att arbeta mot den 2�
�	��������)�	��	
 som numera också inbegriper böcker.

1944 skriver man i 8��"���������	!����	���	��
���	@	���	���*��"�
�	"������
�� bland annat om
debatten om den kolorerade veckopressen som blossat upp på nytt. Man menar att pressen är
endast en av flera ”stereotypa förströelseformer i nutiden”. Men man måste också se problemet i
relation till samhällsförhållandet. Livet har blivit mer ”forcerat än tidigare”. Arbetstempot har ökat
utan hänsyn till fysiska och psykiska följder. Även fritidens förströelser har mekaniserats.
Eftersom de lättlästa kolorerade veckotidningarna inte kräver någon ansträngning eller eftertanke
vid läsandet så menar skribenten att det är klart att folk köper dessa.317

I 5�����"����� från samma år uttrycker man liknande åsikter som ovan. ”Mycket talar för att
publikens låga smaknivå är en verkan av just den sämsta veckopressen.” Man önskar att ”riktiga”
författare skulle kunna ”förse tidningar med berättelser i stället för den importerade
dussintillverkningen.”318

I 8��"�������	�
�������	�����	���	����� kommenterar artikelförfattaren ”frågorna på
bildningsfronten”, som han uttrycker det.319 Han manar till att:

…bildningsarbetet måste föra sin kamp mot den mindervärdiga läsningen...Vi måste också
tillgodogöra oss erfarenheterna från våra försök för tio år sedan.320

I B�����!�	���	"����� från 1945 kritiserar skribenten ”herr Bonniers” linje. Istället för kulturartiklar
skulle han då skriva kärleksnoveller för veckopressen. Detta för att man tjänar mer pengar.
Skribenten avstår ”från den påtänkta själsliga nyordningen”. Han liknar tanken vid en sångare som
sjunger schlagers. Han har:

…inga möjligheter att nå fram till den konstärliga fulländning som framförandet av klassisk
musik fordrar.

”Herr Bonnier” behöver den dåliga veckopressens inkomster för att ge ut god litteratur. Är det
renhårigt att ge med den ena handen och ta med den andra? frågar sig skribenten.321

I artikeln 8��"��������	���	���������� 1949 säger man:

                                                          
317  Wedholm, Olle (1944), Veckopressen, filmen och radion – tre missbrukade kulturmedel. Ingår i /��"��#
2�����, s.323-324
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Att behovet av avkoppling är fullt legitimt har väl knappast bestritts från något håll...Men
att ett behov är djupt känt och respektabelt innebär ju inte att alla de medel som erbjuds
för dess tillfredställelse utan vidare kan godkännas. Människans kosthåll måste innehålla
vissa beståndsdelar för att inte organismen ska komma i olag; forna tiders långväga
sjöfarare fick skörbjugg i brist på c-vitamin. Det kan inte vara ett alldeles felaktigt
analogislut att föra över den erfarenheten på frågan om veckopressen och läsvanorna.

Vidare refererar man till Handelstidningen som tog upp detta problem. Där skrev man också att de
som läser de kolorerade organen söker spänning m.m. Detta behov finns också hos de mest
högtstående personer. ”Vad som skiljer är smaken.”322

Ett ämne jag inte sett tidigare är hur man diskuterar �)�;�	� som jag tycker har ett visst samband
med ämnet ovan. I 5��	
��	�1#�	C*����"����"��C	!�1� 1944 vänder man sig emot hur man talar
om vad man talar om på militärförläggningar.323 I ���	����#���1"��	�1#��	*������#��
�7, 1945,
menar skribenten att det självklart inte har det om man inte går lite djupare in i problemet före man
besvarar frågan. Det är skillnad på verklig slang och det som felaktigt benämns som slang.

Otvivelaktivt kan även slangen i sina sämre former sägas vara både rå och ful...
Förmodligen är det den art av slang, som kan benämnas vulgärspråket, med vilken
slangens motståndare ha stiftat bekantskap, med sådana vulgarismer alltså, vilka stå
skrivna på bekvämlighetsinrättingars väggar, och vilka endast vissa människor äro kapabla
att uttala.324

Men han menar att alla språkets ord kan härledas ur före detta slangord och att slangen är av
betydelse som språkförnyare. ”Den besitter även ett stort egenvärde. Vad humorn är för livet, är
slangen för språket...”325

I artikeln /���
���
�	!�����7 1949 ska skribenten svara var ABF står i debatten om en viss bok,
som fått dålig kritik beroende på det dåliga språket. Han kommer också in på slang. Han menar att
det svenska språket har likt andra språk många synonymer till:

de tre akterna, avföring, urinering och könsumgänge samt de därför avsedda organen. Den
som anser det nödigt att tala om dessa ting har därför stor möjlighet att välja ord och uttryck
med hänsyn till sällskapet och omständigheterna. Språkkonstnären, den livserfarne och den
med vanligt folkvett utrustade kan välja bland de olika stilarna, alltifrån det poetiska och
förskönande via normalprosan ned till det vulgära eller busaktigt förfulande...När de grova
orden används i bus-språket är det uttryck för en vulgär språkvana eller en rå, simpel syn på
de omnämnda tingen. När det klottras på väggarna är det okynne. Men när så en vacker dag
en författare klottrar ner dem på en manuskriptsida och det förlag som hade tvekan inför
Fröding och Strindberg låter sina sättare och korrekturläsare få dem ordentligt återgivna i
tryckt ”skönlitterär” text – då är det inte längre okynne, eller råhet utan rentav ”moralisk
fostran”!326

En erkänd författare som alltså kan välja stil, enligt skribenten, får helt enkelt inte gå så långt att
han använder förfulande uttryck i bok. När manus dessutom går igenom hela proceduren fram till
tryckt bok är det ju helt galet.
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Ett annat ämne som man diskuterar är 9
���2	
. Hur de spenderar och utnyttjar sin fritid. I 81�

���	!������ som skrevs 1942 menar man att det kanske inte är så konstigt att ungdomen är som den
är.

Ungdomen är i större utsträckning än förr förvildad, sedeslös, brottslig, utan allvarliga
ambitioner. En del är det – nu som alltid. Är det månne mer än någonsin? Om så är, vore det
ju inte underligt, Ty är inte världen i sin helhet mer än tillförne förvildad, sedeslös, brottslig
– utan andra ambitioner än att prestera största möjliga skadegörelse och förintelse.

Men det är viktigt att människan uppfostras till självansvar och den bästa fostran är den som
stimulerar självuppfostran, menar skribenten.327

I 5��#��
�#���	�
*��#��� från 1945 menar man att precis som det finns fler sorter av äldre
personer så finns det ju också sådana hos ungdomen. Det finns bra ungdomar, som man hittar
”inom de kulturella och ideella och i någon mån de politiska sammanslutningarna,” och det finns
”ytliga, njutningslystna och håglösa ungdomar”.328

I 8��	�1����	��#
���	���7 från 1948 förklarar skribenten vad ungdomar gör för att få klagomål
på sig.

I samhällsarbetet lyser ungdomen mer och mer med sin frånvaro...Men desto oftare
frekventerar nutidsungdomen våra nöjestempel och exponerar vid badstränderna sina
muskelsköna, solbrända kroppar. Klagomål av denna art höres i våra dagar mycket ofta uti
organisationerna. I regel är dessa klagomål förenade med direkta angrepp av moralisk art;
nutidsungdomen saknar idealism, intresse för samhällsarbete, ja vilja överhuvud att delta
häri.

Han vill också tona ner klagvisan genom att visa ungdomens goda sida som är offerviljan,
kampandan och idealismen.329

I :�#
�����"���	!��	*��
���#	���	!������ från 1948 vill man förklara och beskriva hur en
ungdomscirkel är uppbyggd, hur man väljer ett lämpligt ämne och att ledaren bör ha det ”den rätta
gnistan” för jobbet.

Ungdomscirklarna skall bli första steget på den fria folkbildningens väg. En väg också till
fostran är två goda parhästar...330 En studieplan för ungdomscirklar bör inte vara allt för
specialiserad. Det händer då lätt, att de unga inte får sina många intressen tillgodosedda, och
därför inte kan finna sig tillrätta eller trivas i cirkelarbetet...Ett arbetsprogram i en
ungdomscirkel skall vara aktuellt och detta inte minst från de ungas synpunkt...331 Att kunna
skapa trivsel för ungdomarna, är en stor uppgift. Det kan inte ske med konstlade medel.
Endast den som har ”ungdomens öra” kan få ”det rätta greppet” om ungdomen.332

:�#
����	!����
 från samma år konstaterar att ”fritidsproblemet är en modern åkomma”. Den
statliga ungdomsvårdskommittén har kommit med ett betänkande som handlar om  ungdomens
fritidsverksamhet.
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Tidnings-, konserthus- och radiodebatter i ungdomsfrågor visar med ovanlig tydlighet på ett
rätt trist faktum. En mängd människor i vårt goda demokratiska land sätter hela sin lit till
bud och förbud, pekpinnar, propaganda och paragrafer.

Man menar att det kanske inte är så konstigt att det blivit ett problem med ungdomars fritid när det
inte finns så mycket annat att göra och att man inte löser problemen som uppstår genom förbud
m.m.333

Jag har�funnit ett antal bilder från 1945 som passar in under min kategori�B:	
��;��
�	����	
�
��
B. Bilderna är försedda med mycket undertext om vad ett hem är och vad man bör tänka på när
man möblerar det.

Ett hem skall först och främst bilda den trivsamma ramen kring familjens dagliga liv.
...möbler och bohag framför allt bör tjäna de praktiska funktioner ett hem skall rymma –
bland mycket annat att arbeta, äta, sällskapa, sova – med andra ord, det reella behovet och
inte ett uppkonstruerat och oäkta.334 Vardagsrummets runda bord är hela familjens
samlingsplats. Hisslampan ger ett gott behagligt ljus både vid måltider och när
familjemedlemmarna, som på nedanstående bild sitter kring det för andra ändamål...De
rejäla och oömma standardmöblerna behöver inte aktas alltför ängsligt för barnens
behandling.335

5'/'(�$��))�����������


Under kategorin 0�

�������))	
 strävar man för ett samarbete mellan D
����	���	���
���. 1942
skriver man att ”diskussionen idrott – folkbildning fortgår”.

Men så är det ju också en av de frågor, som vi inte kan komma omkring, utan som vi
måste ägna uppmärksamhet åt, så länge den ännu kvarstår som problem…

I denna artikel kritiserar man Riksidrottsförbundets Samarbetskommitté som startade i början på
30-talet och som har till uppgift att:

…främja ett ökat samförstånd och vidgat samarbete mellan folkrörelser, vilka var på sitt
håll verkar för ungdomens andliga och fysiska fostran.

Man tycker inte att kommittén åstadkommit något tidigare utan först nu under det senaste året har
börjat visa viljan till en lösning på problemet idrott-folkbildning.

Är vi helt nöjda med det bildningsarbete, som idrotten själv utövar? Givetvis inte. Vi har
ändå långt kvar till målet, danandet av andligt och fysiskt fullvärdiga människor.336

1945 i notisen /��"������	��	"�����!�1#� skriver man att folkhälsofrågan är en kulturfråga därför att
arbetarrörelsen inte kommer att kunna bidra till kulturutvecklingen om medlemmarna är ”nednötta,
hängiga, andligen trasiga och kroppsligen mindre välskötta”.

Den kvalitet, man söker uppnå när det gäller människornas fysiska tillstånd, är ju precis vad
man strävar efter på kulturområdet. ABF är ���� arbetarrörelsens kulturorgan. Det är inte ett
ensidigt intellektualistiskt förbund...vi vill ha ett friskt folk, som kan delta i en  studiecirkel

                                                          
333  Norman, Birger (1948), Ungdomens fritid. Ingår i )��
��"������, nr 9-10 s.109
334  Lindgren, Bo Gunnar (1945), Svenska Slöjdföreningen. Ingår i )��
��"������, nr 17 –18 s.199
335  Ibid., s.200
336  Wadenstein, Evert (1942), Idrott och studier. Ingår i /��"��#	2�����, s.236
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med samma glädje som de sportar, gymnastiserar och vandrar i skog och mark. Allsidiga,
harmoniska människor!337

I samma tidning under rubriken ����������	���	!��"����� menar man att ”hälsan skall vara ett
medel, inte ett mål, liksom kroppskulturen skall vara ett medel för den andliga kulturen.”338

I D
����	���	!��"*��
���# från samma år talar man också om idrott kontra bildning. Man försöker
reda ut hur ett samarbete mellan dessa båda skall utformas.339

��2*�������))	
:�(���	�"�

	���	���
	!��	*����� är en bokrecension som publicerades 1941.
Boken anser man vara en skrift oumbärlig för alla socialarbetare och för alla medborgare som
känner ansvar för barnens framtid. Boken rekommenderas också som studiebok och handledning
för de cirklar som sysslar med social lagstiftning.

...både hemmens och samhällets åtgärder till skydd och stöd för barnen i samma grad ökas
och intensifieras. Sker icke detta, så blir propagandan för folkökningen utan tvivel rena
ansvarslösheten.

Därför, menar man, är det så viktigt att det finns en allsidig kunnighet i vad som från samhällets
sida redan gjorts till skydd och stöd för barnen.340 Vilket man alltså kan läsa i boken.

1947 talar man om /���=���	*���
����	���	"���. Forskningen visar vilken oerhört stor betydelse
hemmet har under åren före skolans början. Krisen menar man är den att samhället tagit över så
många uppgifter som hemmet hade tidigare.

Vad återstår egentligen av dessa hemmens ursprungliga uppgifter? Det flesta har gått ifrån
dem över till samhället i skolans, lasarettets etc. gestalt. Man beräknar att ca ¾ av familjens
tidigare uppgifter gått ifrån dem till andra institutioner.341

Under rubriken ��	���
	���	���#����
�	������ kommenterar man boken )�����	1��*�"	���% som
är en skrift om stads- och samhällsplanering. Där hyllas fenomenet planering.

Planering på längre eller kortare sikt är A och O för alla,...Utan en förnuftig planering
skulle fantastiska värden gå förlorade, utan en planering på lång sikt skulle man ledas in i
situationer som kunde bli katastrofala för både den enskilde och samhälle.342

5'/'/�4���
�
��������


Artikeln )�1��#�������	�"���	����	���	*������� från 1940 handlar om hur viktigt det är att under
krigsåren fortsätta med bildningsarbetet.

I höst måste under alla omständigheter A. B. F: s arbete tagas upp med största möjliga kraft.
Vårt bildningsarbetes uppgift i dessa tider är inte blott att vara en sund motvikt mot den
sensation och psykos, som ofta alstras av krigshändelserna och krigshotet. Uppgiften är
också att hjälpa till orientering i den värld, som så våldsamt förändras.343

                                                          
337  Elldin, H. (1945), Folkhälsan en kulturfråga. Ingår i .+/���
���#��, nr 1 s.5
338  Hurtspänst och folkhälsa. (1945), Ingår i .+/���
���#��, nr 1 s.6
339  Ohlsson, Harry (1945), Idrott och folkbildning. Ingår i /��"��#	2�����, s.184-186
340  Duhne, Chr, (1941), Till skydd och stöd för barnen. Ingår i )��
��"������, nr 11 s.153
341  Fransson�	Evald (1947), Familjens betydelse och kris. Ingår i /��"��#	2�����, s.89
342  Tapper, Tage (1948), En sund och livgivande optimism. Ingår i )��
��"������, nr 19-20, s.205
343  Svårigheterna skall mötas och bemästras (1940), Ingår i )��
��"������, nr 15-16, s.195
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1942 börjar man uppmana fler kvinnor till att börja studera. Detta genom att försöka locka med
ämnen som föräldrafrågor. I cirkeln tas ”föräldrarnas förhållande till barnen, främst då de normala
barnen” upp för behandling.344

Under rubriken /��"*��
���#���*����	=���	�� 1944 uttrycker man att ABFverksamheten ”syftar till
medborgerlig och personlig bildning”.

...samt göra den andliga kulturens värden tillgängliga för de människor som icke genom
samhällets egna bildningsanstalter fått tillägna sig dessa värden.345

Ännu en bortglömd grupp i samhället som man 1946 vill ”bilda” är fångar. Detta skrivs under
rubriken '��	���"��������1
��. Upphovet till det är att det var ”en grupp intagna” som ville ha
hjälp med att sätta igång en cirkel.

Dessa människor behöver i sanning hjälp med att komma till rätta med sig själva och sina
problem. De måste erfara sina möjligheter som medborgare. Bildningsrörelsen skulle
härvidlag kunna ge dem ett verkligt handtag.346

I följande nummer av tidskriften följer man upp ämnet, +��
���#���*���	���	!1�#�1�
, 347 och
pekar även på vilka uppgifter bildningsarbetet ska fylla vid ”straffanstalter”:

1) det skall ge den intagna allmänbildning och därvid särskilt intressera dem för
samhälleliga spörsmål;
2) vidare bör det ge dem, som så behöva, lämplig yrkesutbildning, och åt andra redan
yrkeskunniga om möjligt tillfälle till fortsatt utbildning; och
3) bör bildningsarbetet omfatta lämpliga fritidssysselsättningar.348

Under hela decenniet slår man verkligen ett slag för ���	
���*�����	���9�	
. 1940 uppmanar man
till bokläsning genom artikeln B��	����	*�"��.

Litteraturläsning i dessa dagar ska inte vara ett medel att komma bort från dagens trista
verklighet. Nej! Men den ska ge bättre kraft att bära dess påfrestningar och att eventuellt
möta än värre.349

En annan uppmaning utan titel är denna från samma år:

Man har aldrig tråkigt i sällskap med en bra bok! Inom de svenska folkrörelserna finns över
5500 bibliotek med över 1 700 000 bokband. Där finnas många skatter…350

1941 sänder man bokpaket till de inkallade. Genom det avser ABF medverka till studie- och
bildningsarbete bland soldaterna.351

Man får också råd om hur man bäst köper in böcker och hur man vårdar dem på bästa sätt.352

                                                          
344  Olsson, Nils Ludvig (1942), Ett ord till kvinnorna. Ingår i )��
��"������, nr 21-22, s.301
345  Hirdman, Gunnar (1944), Folkbildningsarbetet just nu. Ingår i )��
��"������, nr 19-20, s.277
346  Bohlin, Sture (1946), Nya verksamhetsområden. Ingår	i	/��"��#	2�����, s.41-42
347  Sjöberg, Yngve (1946), Bildningsarbete och fångvård. Ingår i /��"��#	2�����, s.83-88
348  Ibid., s.85
349  Hirdman, Gunnar (1940), Glöm inte boken! Ingår i .+/���
���#��, nr 3 s.46
350  Folklig Kultur (1940), s.95
351  Böcker till de inkallade (1941), Ingår i .+/���
���#��, nr 6 s.131
352  Olsson, Oscar (1941)�	Om bokinköp och bokvård. Ingår i .+/���
���#��, nr 4 s.84
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I artikeln +�"���	��#	����	���� refererar man till en utställning som hölls 1942, med samma
namn, som anordnades av ABF och HSB.

Utställningens idé var att visa bokens plats i hemmet. Den visade sålunda exempel på
boksamlingar i olika slags hem, i arbetarens, ingenjörens, konstnärens, redaktörens, det
nygifta parets hem samt i skogsarbetarkojan. 353

Det som uppskattades mest under utställningen var att man kunde ”sitta och bläddra i de framlagda
böckerna”. Detta är något man också vill kunna göra i bokaffären för att i lugn och ro kunna
provläsa böckerna innan man köper boken. För detta ändamål är biblioteket betydelsefullt, menar
man.354

I +�"��	�	���� som också refererar till bokutställningen vill man belysa:

…några av bokens funktioner i en vanlig människas liv...hur den vidgar vår erfarenhet och
berikar vår tillvaro –kort sagt: att visa varför vi alla behöva boken.355

Man visar också bilder från utställningen med de olika typer av hem som föregående artikel
hänvisar till.356

ABF har själv genom egen utgivning av böcker arbetat med att öka bokspridningen. Det man inte
tänkt på innan var att det skulle kräva ett så stort organisationsarbete.

Den nya arbetsuppgiften är emellertid så viktig, att det torde bli nödvändigt att inom ABF
ägna alldeles särskild uppmärksamhet åt densamma.357

Man berättar i +�"��	���	*��
���#���*���� om den stora Gallup-undersökningen där man försökt
att mäta bokintresset hos allmänheten.358

I tre artiklar utgivna 1944 belyser man barns och ungas behov av läsning, vad de läser och vad som
anses vara lämplig och olämplig läsning för dem. ;�����������	���	
��	��#�	��*��"��,359 8�
	�����
�����"	��#
�7360 och	'�	����������	!��	
��	��#�	�������
��.361

1944 gjordes en folkbildningsutredning vilken visar att boken spelar en stor roll i bildningsarbetet.
I artikeln /��"*��
���#�����
���#	���	*�"����
���#�� skriven 1946 vill man påpeka att ”boken är
det centrala i allt folkbildningsarbete”.362

1947 skrevs artikeln Skönlitteraturens bildningsvärde.

Många människor anse, att den tid man använder för att läsa en roman eller skönlitterärt
alster, är alldeles bortkastad...Åt skönlitteratur kan man möjligen ägna de stunder, då man
inte vet något annat att ta sig för...den tid man använder till skönlitteratur, visst icke är

                                                          
353  Hirdman, Gunnar (1942), Bokens väg till hemmet. Ingår i /��"��#	2�����, s.37
354  Ibid., s.38
355  Boken i hemmet. (1942), Ingår i .+/���
���#��, nr 2, s.26
356  Ibid., s26-27
357  Bokspridning på nya vägar (1942)  Ingår i .+/���
���#��, nr 6, s.95
358  Malmström, C. Gösta (1942), Boken och bildningsarbetet. Ingår i /��"��#	2�����, s.105
359  Matthis, Henry Peter (1944), Litteraturen och den unga publiken. Ingår i /��"��#	2�����, s.125
360  Hirdman, Arne (1944), Vad läser svensk ungdom? Ingår i F��"��#	2�����, s.120
361  Matthis, Henry Peter (1944), Ny litteratur för den unga publiken. Ingår i /��"��#	2�����, s.165
362  Hallbeck, Oscar (1946), Folkbildningsutredningen och bokspridningen. Ingår i .+/���
���#��, nr 9 s.206
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bortkastad utan tvärtom är mycket väl använd...För det första bereder den oss förströelse,
nöje och njutning...även kunskaper...363

De nya ämnen som tillkom under den förra undersökningsperioden, �;
�<�29������*����2,
fortsätter även under denna period. Av denna kategori artiklar handlar de flesta om sång och
musik. I alla dessa tre områden och teatern vill man gärna att folk ska lära sig mer om eller deltaga
själva aktivt. 1941 manar skribenten till djupare studier i ämnet i artikeln .��	�����	���	���������.

Är man nog lycklig att ha fått gåvan att ta ut efter gehör – en härlig talang! - , så bör man
emellertid inte nöja sig med att bli gehörsspelare, utan man bör avgjort lära sig spela efter
noter. Annars utestänger man sig från det givande område, som musiklitteraturen
erbjuder.364

Andra ”musikartiklar” publicerade 1940 är 8�
	"��	���"��	#�	���? 365 5���"��
��������#	����	
�
*��
�	��#��� där man kan läsa en del om de instrument man kan spela och hur man lär sig.366 ����
���"	���	#���	���"����	.�*����	�	���"���"�����3���	Året därpå kan man bland annat läsa om
/�����	�	�����"	!��"���"���� $�
�����"��	��	�=���	!��	���"���
���	���	���"��
��������#���

och	)1�#��	���	��*������������.����	I artikeln (�"��"	���	"�������� från 1942 menar skribenten att
vi måste rädda själen i denna maskinismens tidsålder som främst består av formler och kalkyler.
Och detta med hjälp av bland annat musiken.

I den enskildes uppfostran och bildningsarbete liksom i vår svenska skolundervisning är
det ett viktigt problem... hur vi i detta syfte skall uppodla vårt känsloliv och göra det starkt
och djupt... konsten har en stor uppgift att fylla i detta avseende. I synnerhet musiken och
dikten blir härvid av betydelse. 372

Av utrymmesskäl kan jag inte heller här nämna alla artiklar i detta ämne. Men artiklarna visar att
bildning också sker genom sång och musik.

Ett radioföredrag med titeln (������	���	!��"���������� citeras 1941. För att skapa förståelse för
teatern har Riksteatern inlett ett samarbete med bland annat ABF där man hållit en del kurser.

Då det gäller att sprida teaterintresset och verkligen varaktigt vinna för teatern nya grupper
av människor, att skapa teaterkultur, är det naturligtvis en väsentlig uppgift att genom
upplysningsverksamhet skapa förståelse för vad teatern är, för teaterns värde.373

Ett annat exempel på teaterns betydelse är artikeln .��	����	���	���
���	
�����"	@	#���
��	!��
�����������.374

1943 hade man flera ”filmartiklar” i samma nummer. /��	��	��=��	���
��	��� *��
���#��
��,
/�����"���, /����	��	��
��������#��
�� och /����	�	��#������������*���.375

                                                          
363  Johansson, Tor B (1947), Skönlitteraturens bildningsvärde. Ingår i /��"��#	2�����, s.194
364  Ottelin, Odal (1941)�	Att spela ett instrument. Ingår i )��
��"������, nr 25, s. 368
365  Ottelin, Odal (1940), Vad kan musiken ge oss? Ingår i )��
��"������, nr 21/22, s. 275
366  Ottelin, Odal (1940), Musikundervisning till de breda lagren. Ingår i )��
��"������, nr 17/18, s.208
367  Ottelin, Odal (1940), Höra musik och göra musik. Ingår i )��
��"������, nr 15/16, s.188
368  Lindfors, Per (1940), Arbetet i musikcirklarna. Ingår i /��"��#	2�����, s.17
369  Ottelin, Odal (1941), Fioler i svensk folkmusik. Ingår i )��
��"������, nr 19/20, s.265
370  Ottelin, Odal (1941), Radiomusiken som hjälp för musikstudier och musikundervisning. Ingår i
)��
��"������, nr 15/16, s.215
371  Hallenberg, Aron (1941), Sången och arbetarrörelsen. Ingår i /��"��#	2�����, s.249
372  Ottelin, Odal (1942), Teknik och känslor. Ingår i )��
��"������, nr 7/8, s.97
373  Ottelin, Odal (1941), Teatern och folkrörelserna. Ingår i )��
��"������, nr 8, s.101
374  Sjöman, Vilgot (1947), Att läsa och studera dramatik- grunder för amatörteater. Ingår i /��"��#	2�����, s132
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Man anser att dokumentärfilmerna ”är filmens ryggrad och framtid”.

De dokumentära filmerna, vare sig det är kortfilmer eller långfilmer, tillfredsställer kravet
på sanning och verklighet i filmskildringen i långt högre grad än de flesta spelfilmer, som
kännetecknas av falsk romantik, otroliga äventyr, orealistisk miljö och inkonsekvent
handling.376

De menar att man kan lära sig något av dessa filmer till skillnad från spelfilmer och därför värderas
de högre.

5'/'1���22�
����
�
��&+1,-���

Moralisk fostran, Kampen om litteraturen i både tidnings- och bokform tog fart igen. Man sätter
folkets förslöande i samband med det stressade livet på arbetet. Folk tar det första bästa för att roas
och då blir det de kolorerade tidningarna som köps. Därför måste materialet i dessa tidningar
förbättras. Att det är mer lönande för författare att skriva kärleksnoveller än kulturartiklar gör att
många väljer det förstnämna. Detta i sin tur resulterar i att folk bara serveras struntlitteratur.

Språket med slanguttrycken påtalas också. Men man försvarar slangen som en del av språket. Det
dåliga och ”råa” kallas för vulgariserande av språket. Det gäller att veta när man kan använda dessa
uttryck tillika undvika dem till exempel i skönlitterära verk.

Som på 1920-talet talar man på 1940-talet om ungdomen som vild och utan ambitioner. Skillnaden
från 20-talet är att man har en mer försvarande inställning till ungdomar och dess sätt att vara. Man
klagar inte längre på dem. Man menar också att kriget har stor del i att de anses vara ”förvildade
och brottsliga”. Därför måste man (samhället) göra något för ungdomarna. Exempelvis starta
studiecirklar med ämnen som de kan finna intressanta. Det ämne jag inte alls hittat något om under
denna period är ras/arvshygien. Förmodligen beroende på att det inte fyller något behov längre att
tala om det.

Den rådande tidens ton är att man inte ska ha en oäkta och konstruerad tillvaro. Som i detta fall
möblemanget i sitt hem.

Kroppslig fostran, som gäller människokroppen. Man behöver inte längre övertyga folket om
betydelsen av att röra på sig. Problemen man brottas med under denna period är att få den fysiska
och psykiska bildningen att samarbeta.

Under kategorin samhällskroppen är det samhällets utformning som är viktigast. När man har
propagerat för att det skall födas fler barn så måste vi också se till att kunna ta hand om alla. Man
ger samtidigt kritik mot samhället för att det har tagit hand om fler uppgifter som förr föll på
familjens lott. Vi får också reda på att det viktigaste är att kunna planera annars kan saker och ting
gå till spillo.

Bildningsfostran är tredelat detta decennium. Dels visar man hur man jobbar vidare med att få fler
intresserade av att bilda sig. Detta med större kraft då kriget bröt ut i Europa. Man vill ha fler
kvinnor och man hittar en ny bortglömd grupp i samhället att bilda, nämligen fängelsekunder. I

                                                                                                                                                                                    
375  Wedholm, Olle (1943) Film som nöje, studium och bildningsmedel. Filmcirklar. Filmen som
undervisningsmedel. Filmen i organisationsarbetet. Ingår i /��"��#	2�����, s.267-274
376  Wedholm, Olle (1944), Månadens film. Ingår i /��"��#	2�����, s.34
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ABF: s ”lista” på vad det är man skall uppnå med det arbetet märks också att man även vill
”uppfostra” fångarna. Hjälpa dem som inte har möjlighet att utbilda sig inom ett yrke och få dem
att intressera sig för en fritidssysselsättning.

Det finns många artiklar om böcker och litteratur. Man vill visa att skönlitteraturen har ett
bildningsvärde. Man ska inte glömma boken som ger ett gott sällskap. Det är mycket arbete som
krävs för att befästa bokens värde, framförallt det skönlitterära. Gamla fördomar om att man skulle
läsa för att ”slå ihjäl tiden” eller ”inte har något bättre för sig” försöker man nu tvätta bort. Man
intresserar sig också för barnens och ungdomarnas läsvanor. Även vilka böcker som finns för dessa
grupper. Man vill genom artiklarna uppmärksamma vuxna som har barn i sin närhet att fostra in
dem in i läsvärlden. Inte bara att läsa var viktigt utan även att ha böcker hemma vilket man visar
genom bokutställningen.

Sång, musik, film och teater är verksamheter som ökar stort i intresse. Bildningen sker även genom
dessa ämnen och främst sång och musik ger en vårdande effekt på själen. Film är bäst när det är
dokumentärer. Då är det inget påhitt och trams. Med tanke på hur man ställer sig till skönlitteratur
är det en lite motsägelsefull åsikt. Man säger att det inte är för att slå ihjäl tiden man läser
skönlitterära böcker utan den vidgar vår erfarenhet och berikar tillvaron. Men detsamma gäller
alltså inte för filmen.

Man har fått en mer kritisk syn detta decennium än de båda tidigare undersökningsperioderna. Man
går emot gängse tids åsikter i en del ämnen. Till exempel försvaras ungdomen och slangspråket
som det klankas på över hela landet.
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Genom min uppdelning i undersökningen kan man se att de ledande inom ABF avsåg att fostra
hela människan, den inre delen genom åsikter, kunskap och moral och den yttre genom gymnastik,
hygien och bostad. Eller som jag delade upp undersökningen i: moralisk-, kroppslig- och
bildningsfostran.  Då ovanstående fråga är tvådelad har jag delat upp svaren med hur ABF avsåg
fostra på de tre olika sätt som jag anser att artiklarna vände sig till läsarna.

&. Jag har uppfattat en tydlig vinkel som ABF använde med hur de avsåg att fostra. De hade
mycket att säga om det man ansåg hade en ����922�
�	 effekt hos folket. Nöjen, som bara roar
för stunden och inte ger någon inre glädje, såsom dans och dåliga tidskrifter, och som dessutom
ansågs vara en fara för kulturen och var ett hot mot människans intellekt. Med detta riktade ABF
sig främst till de unga. Att få dem på, vad ABF menar, rätt spår i livet. Ungdomarna borde läsa och
studera och engagera sig mer så att även deras liv kan bli något värdefullt, nyttigt och användbart.
Största faran för ungdomarna är dansen som de flesta skribenterna ansåg vara något annat än dans.
Livsglädjen som man får genom studier tappar man vid dessa ”klumpigt groteska rörelser”.377

Därför vill man få bort ungdomarna från dansbanorna. Det var den moderna dansen som man
ansåg vara det stora hotet mot hut och hyfsning menade Jonsson. Han skriver också att dansen var
en symbol för ”okontrollerad nöjeslystnad…”378 Det är just ordet okontrollerad jag anser vara
nyckel till oron. Samhället ansåg, och anser fortfarande, att nya kulturyttringar är farliga och
skapar oro bland vuxna, etablerade och myndighetspersoner eftersom de själva inte har någon
erfarenhet av dessa yttringar av kulturer, i detta fall dans som inte är styrd av ett givet
rörelsemönster. Just för att dansen ogillas fick den dåtidens negativa beskrivning som ap- eller
negerdans. Man ansåg också att dansen gav dåliga vanor vilket förmodligen kommer sig av miljön
där det dansades, dansbanorna på Folkets park. Där söps det friskt vilket gjorde folket mer benägna
än annars att göra vad som föll dem in och det var väl det som var de dåliga vanorna. Frykman
menar att detta gick så långt så att man från politiskt håll försökte visa att man tog sig an problemet
genom att motionera i ämnet och att tillsätta en kommitté för utredning.379

När det gäller smutslitteraturen gick ABF så långt att de ansåg det vara en folkuppfostringsfråga.
Om man inte talade om problemen i världen, det som brottsmålshyenorna skrev om, så skulle
folket förstå att det inte var det viktiga utan att det var det ”goda, vackra och livsbefrämjande” som
var det väsentliga. Man ansåg också att folket borde tänka på vad de hade för litteratur, både
tidningar och böcker i sina hem för sina barns skull. Varför tidskrifter med färgbilder ansågs som
ett kulturhot var för att de inte krävde någon tankeverksamhet vid läsandet, ”fritidens förströelse
har mekaniserats”.380 I diskussionen om skribenter, för betalningens skull, skulle sänka sig så lågt
att de skulle sluta skriva kulturartiklar och i stället ägna sin tid åt författandet av kärleksnoveller
likställdes de med en sångare som sjunger schlagermusik. På det sättet går det inte att nå fram till
den konstnärliga fulländningen, ansåg man. Trots kampen mot dålig litteratur recenserades några
av böckerna i tidskrifterna med motiveringen att försöka göra alla medvetna om att vara försiktiga
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när dessa böcker skulle köpas in. Jonsson skriver att smutslitteraturen var något som inte bara ABF
kämpade mot. Detta var något som låg, så att säga, i tiden för olika folkrörelser.381 Det var den
lättåtkomliga populärkulturen som var faran för folkets bildning. Det var också den som var
enklast att ta till sig. Den fina kulturen var man tvungen att lära sig att tycka om vilket betydde att
folket först måste bildas för att kunna ta till sig den. För att uppnå sina syften, att ”lyfta upp” och få
ett bildat folk, kunde de inte läsa och ta intryck av vad som helst. Därför motarbetade ABF och
andra förbund smutslitteraturen genom att försöka få bort den från tidningsförsäljarna och försöka
få förlagen att sluta med att ta emot dessa för tryckning.

Idrotten ansågs också fördummande om man inte sportade med förnuft. Om man tränade för
mycket kunde det bli på själens bekostnad. Då fick man mindre tid till att förkovra sig i viktigare
ämnen. Det var främst arbetarklassen som skulle bli lidande av gymnastiken då klasskampen
kanske skulle komma av sig. Man ansåg också att detta med idrottsivern var arbetsgivarnas medel
till att hindra klasskampens fortsatta arbete. Gymnastiken var också någonting som fler rörelser
tyckte var angeläget. Före 20-talet var ämnet en klassfråga av ”vi och de”-karaktär. Socialisterna
ansåg att det var samhällsmaktens medel för att motverka klasskampen och ”villa” bort det
väsentliga för arbetarklassen och för att de skulle hålla sig friska för att orka arbeta mer. De
borgerliga ansåg att gymnastiken var en bra fostran för medborgarna.  Kritiken från ABF: s håll var
att man ogillade idrottandet om den blev för elitistisk och att man därmed blev för självcentrerad.
Det var då man kunde glömma ge själen näring. Men i och med 8-timmar arbetsdags införande,
1920, var de flesta ense om att det är bra och nyttigt att röra på sig.

Biofilmen utsattes också för kritik och var en fara för kulturen. Det var den ”dåliga” filmen som
utgjorde det hotet. Vad som var dålig film var den typ som kom att kallas för pilsnerfilm men vad
som var bra film får vi inte veta. Eftersom filmen når massomfattning ansågs den också vara ett
kulturhot. Kritiken berodde också på att de flesta filmerna som visades kom från Amerika. Jag har
inte funnit någon som skrivit vad som ansågs vara bra film. ABF försökte använda sig av film till
sitt bildningsarbete. Inte heller här har jag hittat något om på vilket sätt det gjordes.

Hur vi ska tala eller i alla fall inte tala och skriva hamnar också under denna kategori. Då
framförallt författarna har kunskaper och möjlighet att välja språkstil får de helt enkelt inte skriva
förfulande ord.

För att sammanfatta denna vinkel i artiklarna är skrämselpropaganda en passande definition. För
att få folket att sluta med eller försöka förhindra att de ens skulle känna sig lockade av det som
ABF ansåg vara dåligt skrev man helt enkelt ner dessa ämnen.

(' ABF vidareförmedlar ;����	� och ���	��
��� som samhället�redan�anammat. Under min
kategori ”den rådande tidens-ton” talar man om hur viktigt det är att tänka på ras och
ärftlighetslära. Till och med människans levnadsstandard ansågs bero på rasegenskaper och vilken
karaktär man hade. Man kunde också se på en människas kroppsbyggnad vad denne hade för
karaktär och egenskaper. Detta var vetenskapligt bevisat. Betydelsen av ärftlighetsläran var stor för
samhällslivet och det ansågs vara allas plikt att ta del av det som skrevs i ämnet. Genom
ärftlighetsläran ville man bekämpa att den så kallade lägre sortens människa skulle fortplanta sig.
Den omtalade degenerationen var ett stort problem och skulle bekämpas genom upplysning. 1937
gjorde Lorenz Bolin, den mest publicerade skribenten i detta ämne, en omskrivning av begreppet
rashygien till att istället benämnas arvshygien. Han skrev att det berodde på att ordet genomgått en
begreppsförskjutning och att ordet enligt honom missbrukats.382 Här kan man inte förbigå det som
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dittills hänt i Tyskland. 1933 fick nazisterna makten och judeförföljelsen började ta fart. Jag tror att
det är det som låg bakom Bolins begreppsbyte så att han själv och ABF inte skulle förknippas med
Hitler, nazism och judeförföljelse. Kristallnatten (1938), där förföljelsen av judar sattes igång mer
systematiskt, och koncentrationslägrens verkliga syften låg ännu ett stycke fram i tiden så jag anser
att Bolin agerade snabbt i sitt beslut att ändra benämningen på något som ändå hade samma
betydelse som tidigare. Detta att göra omskrivningar av begrepp är i mitt tycke ett typiskt
socialdemokratiskt och svenskt drag. Fler exempel på det är städare- hygientekniker, utlänning -
invandrare och sopgubbe – renhållningsarbetare. Med det sagt anser jag att begreppet i sig inte
spelade någon roll när Bolin ändå stod för samma ideologi som tidigare.

Ämnena rashygien och befolkningsfrågan var närbesläktade som jag visar i undersökningen med
hjälp av Roséns och Sundéns uppsats. Deras uppsats visar tydligt med exemplet ögonfärgen att
man ”graderade” människor i bra respektive dåliga. Procentuellt fanns det fler (0.9%) brunögda i
de lägre samhällsklasserna och därmed fanns det fler blåögda i den högre.383 Att tillhöra de högre
samhällsklasserna var liktydigt med att det var bra människor. Det var dessa blåögda och bra
människor som skulle upprätthålla den nordiska rasen. Undersökningar av detta slag som ögonfärg
riktade sig till de högre samhällsklasserna så att de inte skulle blanda sin ras genom att ingå
äktenskap med någon av lägre ras. De lägre samhällsklasserna var, i undersökningen som Rosén
och Sundén tog del av, folk av lägre ras. Eftersom det var de brunögda som var
”överrepresenterade” i de lägre samhällsklasserna drog man likhetstecknet mellan brunögd och
sämre värde. I de undersökta tidskrifterna diskuterades det om preventivmedel, abort, sterilisering
var medel mot degenerationen. Syftet med Nordströms reportage var att visa hur det stod till i
Sverige men också att visa varför en del människor, en viss människotyp, inte skulle få föröka sig.
Dessa människor var inte välkomna in i den nya tiden. Eftersom de motarbetade samhället, genom
att inte få ordning på vare sig sitt hem eller sina liv, och hotade det, genom att få avkomma som
inte heller skulle vara ”dugliga”. Makarna Myrdals syfte var likartat fast jag anser att de kanske i
första hand vände sig till en annan publik, till dem som var mer insatta som exempelvis politiker.
Vad både Myrdals och Nordström ville var att komma tillrätta med befolkningstillväxten och
befolkningskvalitén genom att motverka att de olämpliga fick barn och motivera och hjälpa, med
sociala och ekonomiska medel, de människor som ansågs lämpliga till att föda flera barn.

Man fick lära sig hur man är sparsam och får sin ekonomi att gå ihop. Det är också viktigt med stil
och bra smak. Det har man genom att vara sparsmakad med vilka möbler och färger man väljer för
hemmet. Hur man möblerar modernt och funktionellt är något som förevisas i tidskrifterna.
Läsaren får veta att vardagsrummets bord är samlingsplatsen i hemmet. Standardmöbler är tåligt
konstruerade. Hur man sedan sköter om och vårdar bostaden är också viktigt, bostadshygienen.
Överhuvudtaget ska man inte vara oäkta och konstruerad. Vare sig det gäller möbler eller något
annat. Man skulle också akta sig för att bli alltför självupptagen om man gymnastiserade. Anna
Ljung menade att läkarna fick stor makt i början av 1900-talet beroende på de låga födelsetalen
och att de därmed fick en ny uppgift, att ställa en diagnos på hela samhället. Det som ingick i de
nya områdena var bland annat bostaden med dess utformning och möbleringen och även hygienen.
Genom läkarkårens ”makt” ser man också klart helhetsperspektivet på det moderna
samhällsbygget. Det var inte bara människan som skulle hållas ren, hälsosam, ordningsam och
dygdig. Människan skulle också bo rent, hygieniskt och trivsamt. Bostädernas nya utförande och
inredning var också en åtgärd man arbetade med för att få bukt med den dåliga hygienen, göra det
lättare för husmödrar i deras hemarbete och för att hemmets funktioner förändrats. För att det
skulle vara trivsamt hemma skulle man också beakta sitt språk. Även stadens huskroppar skulle
vara ”rena” i sin konstruktion. Allt skulle passa ihop som en enhet.
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När man har ett välvårdat hem måste man också tänka på den egna kroppen med sjukdomar,
renlighet och mat. Man skulle hålla kroppen ren genom god hygien och akta sig för smitta.
Frykman & Löfgren och Anna Ljung tar också upp detta i sina respektive arbeten. Man ville arbeta
in ett hygieniskt levnadssätt redan i tidig ålder. Frykman & Löfgren visar hur läkaren Ljunggren
fostrade skolbarnen i vad hygien var och hur man hade ett hygieniskt sätt.384 Ljung menar att
hälsan var medborgarnas skyldighet att se över. Hon menar också att man såg ohälsa som ett
resultat av bristande renlighet.385 Detta resonemang kritiserades i arbetarrörelsens tidningar. De
menade att sjukdom måste ses som en konsekvens av fattigdom och inte alls som något
självförvållat. Den låga moralen fanns alltså inte hos arbetarna utan hos ett samhällsystem som inte
tillät dem att delta i detta hygienismens projekt. Lösningen var att höja arbetarnas materiella
standard och att samhället skulle ta moraliskt ansvar för alla medborgare. Vad människan åt väckte
också intresse och kallades för födoämneshygien. Man ogillade när det gick till överdrift som
exempelvis olika typer av vegetarianism ansågs göra. Fanatism var man emot men däremot
uppskattades det att man tänkte på att äta mat som var näringsrik och innehöll vitaminer som
kroppen behövde. Alva Myrdal hade också denna vision i sin kollektiva fostran. Man skulle ha täta
läkarkontroller, frisk luft, kosten skulle vara näringsrik och man skulle vara renlig. Hon ville också
att det skulle serveras lagad mat i skolan och att den skulle vara avgiftsfri. Många hade det dåligt
ställt under 1930-talet då arbetslösheten var stor. Detta gjorde att många inte hade råd att skicka
med barnen mat när de gick till skolan vilket på lång sikt skulle resultera i att barnen blev
undernärda. Men om samhället kunde hjälpa till och servera näringsrik mat till barnen så skulle
man få sunda och friska barn.

Hirdman menar att faran med hela projektet med att klassificera människan och att försöka få en
homogen befolkning, både ras- och levnadsstandardmässigt, var att man kunde kränka människans
integritet. Hon visar i sin undersökning att även Alva Myrdal tänkt på problemet men inte ansett
hotet som överhängande då det gällde en hel befolkning och inte en viss utpekad grupp i samhället.
Jag tror att även om det hade gällt en enskild grupp så hade ingen ansett det som kränkande då
därför att målet var att hjälpa människor till ett bättre och mer nyttigt liv. Hirdman menar att man
inte får förbise hur folket haft det tidigare. Vad var det ”samhället” ville lägga tillrätta i folkets liv?
Man försökte få bort fattigdomen, få upp människovärdet genom att visa att de behövdes och man
ville ta till vara folket genom att vårda och sköta det. ”...vi får en uppskrivning av det mänskliga
värdet...men, just därför en kränkning av den ’gamla’ människans   ’egenart’.”386 Man fick helt
enkelt ta det onda med det goda.

Inget under denna kategori ifrågasattes eller kritiserades utan ”så var det”. Dessa värderingar var
då vad vi idag kallar politiskt korrekta. Genom ABF: s kurser, artiklar och bokrecensioner fick man
de rätta värderingarna.

/' Ett annat sätt på vilket man avsåg att fostra var genom att tala gott om företeelser och därmed
också 9))29
���. Man uppmuntrade till kampen mot smutslitteraturen och visade vad arbetet
med den givit för resultat så att man skulle fortsätta. ABF ville också att folket skulle läsa
skönlitterära böcker dels för att man aldrig har tråkigt i bokens sällskap och dels för att kunna
glömma den bistra verkligheten för en stund. ABF anordnade bokinsamlingar till soldaterna så att
de skulle få läsa bra litteratur. De vill också lära ut hur man vårdar sina böcker bäst. ABF
tillsammans med HSB genomförde en utställning om bokens plats i hemmet för att visa hur olika
hems boksamlingar kunde se ut. Intresset var stort till att få ungdomar att läsa och att få veta hur
deras läsvanor såg ut. Då många säkert ansåg att man läste skönlitteratur när man inte hade något
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bättre för sig publicerades artiklar som skulle motsäga detta. ABF ansåg att det var ett
bildningsvärde i sig att läsa skönlitteratur.

ABF ville att folket skulle bildas. Man motiverade detta bland annat med hur viktigt det var med
kunskap. Genom att den allmänna rösträtten infördes uppmuntrades det att studera
kommunalkunskap för att få kunskap om kommunens sunda liv och utveckling. Vid denna
tidpunkt genomfördes också 48-timmars arbetsvecka. Man skrev artiklar där man motiverade alla
att öka sina kunskaper genom studier nu när man fått fritid ”den tiden skulle användas till
själsodling”.387 Ämnet Hemkultur ansågs främst vara för kvinnor och man ville genom det väcka
intresse för samhällsåtgärder. Hemkultur tyckte man var grunden för alla andra ämnen. Två andra
grupper i samhället ville man också uppmuntra till studier, sjömännen, då de hade svårt att fullfölja
cirklar när de arbetade oregelbundet, och interner, för att de skulle kunna bli bättre och hederliga
människor när de blev fria. Sång och musik uppmuntrades genom att man ville införa den i
cirklarna för gemenskapens skull. Om man hade gåvan att sjunga uppmuntrades man till att gå
vidare med att lära sig spela något instrument. Bildningsarbetet för ungdomarna ville man få igång.
För att få dem att tycka om cirkelarbetet krävdes att inget fick ske med konstlade medel.

När åsikten svängde om gymnastiken och idrotten menade man att kroppen skulle vara stark och
smidig för att orka med arbetet. Det viktiga var fortfarande att man inte skulle försaka själen med
för mycket kroppsaktivitet. En typ av de uppmuntrande gymnastikartiklarna handlade om
människans väl gentemot den nya tidens monotona arbete. Man måste stärka kroppen så att den
orkar de monotona arbetsrörelserna. Man är också väldigt glad över att så många förstått värdet av
gymnastiken som också skapar glädje och gemenskap. Hälsan är det viktigaste för ett folk. Man
ville också visa med siffror hur många som tagit till sig detta för att förbättra sin hälsa. 380 stycken
nya föreningar har startat. ABF vill också arbeta för att idrottsmän skall studera genom att driva på
samarbetet mellan dem och idrottsrörelser. Till och med idrottsmän hjälper till att starta
studiecirklar. Skolan var också mån om att lära ut värdet av att röra på sig till eleverna. Ett
effektivt medel till att få ett helt folk att ändra sina vanor är att börja i skolorna. Barnen tar med sig
vad de lärt sig hem till sina föräldrar och förmedlar vidare de nya värderingar de lärt sig till dem.
Barn växer så småningom upp och fostrar i sin tur en ny generation med dessa värderingar.

Syftet med att uppmuntra var för att visa att arbetet ger resultat och att ingen skall tappa modet till
vidare arbete för bildningsarbetet.

Jag kan klart se hur ABF avsåg att fostra folket till medvetna, moderna medborgare. Man skulle ta
väl vara på sin tid och därför läsa god litteratur, gå kurser och göra sådant som de ledande inom
ABF ansåg berika livet. Man skulle ha rätt värderingar (samhällets) om vad som var normalt,
lagom, smutsigt, rent, fult, dåligt, trevligt m.m. Det var också viktigt med bostadens och
människans hygien.�Jag ser att ABF hade en tydlig roll i samhällsförändringen. Eftersom denna
omvandling var en omfattande process blev ABF med sina ledare lika mycket ledda, som de själva
ledde sina medlemmar, in i den nya tidens behov, krav och möjligheter.
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Det tydligaste exemplet på en förändring är de artiklar som handlar om nöjet och dansen.
Efter 1927 har jag inte funnit någon artikel som behandlar detta ämne på det viset.
Överhuvudtaget klagades det inte längre på ungdomar som inte gjorde något ”vettigt”. Jag
tror det beror på att det i slutet av 1920-talet publicerades artiklar om ungdomar som var
duktiga och bildade sig på sin fritid. Fast på 1940-talet diskuterades ungdomen igen men nu
hade man en mer försvarande attityd. Man klagade inte på dem utan var förstående till varför
de betedde sig som de gjorde. Man ansåg att det var kriget som förvildat ungdomen och det
kunde åtgärdas genom att starta studiecirklar i ämnen som lockade dem.

Arbetet mot smutslitteraturen förändras från att vara aggressiv på 1920-talet till att på 1940-
talet endast uppmuntra till den goda läsningen. Kanske ändrades metoden för att man märkte
att det inte gick att stoppa de dåliga böckerna och tidningarna utan man var tvungen att
motverka dem med andra medel.

De övertygande artiklarna om rashygien publicerades det mycket av under 1920-talet. Men
under 30-talet avtog de till att på 40-talet inte längre finnas. Ämnet i sig var välinarbetat men
med erfarenheten från 2: a världskriget höll man nog en medvetet låg profil i diskussionen om
ras.

Gymnastiken hade en trög start. Den motarbetades starkt till en början av dem som trodde att
om folket gymnastiserade skulle de inte ha tid över för bildning. Men mot slutet av 1920-talet
behövde man inte övertyga om gymnastikens goda verkningar längre. Det var bra på alla
möjliga sätt att gymnastisera. På 1940-talet ville man dessutom få igång ett samarbete mellan
idrottsrörelsen och arbetarrörelsen.

Om man ser till hur ABF vinklade artiklarna kan jag se att kategorin där man vill ����922�
företeelser avtog med tiden. De flesta artiklarna handlade om hur man skulle bete sig eller hur
man skulle möblera eller vad man (inte) skulle göra på sin fritid. Under 1920-talet var den
klart dominerande samtidigt med den ���	��
�	 kategorin. Ett undantag är språket och
slangen som man på 1940-talet ansåg vara förfulande. Hela samhället och dess system skulle
vidareförmedlas till folket så att alla skulle tycka och tänka någotsånär likartat i frågan om
rashygien och befolkningsfrågan. Det senare ämnet kom på 1930-talet att bli riktigt ”hett”.

På 1930-talet är den ����922�
�	 kategorin fortfarande stor. Men den ändras något i sin karaktär
från att vara aggressiv till en mer lugn ton. Detta gäller både bekämpningen av smutslitteraturen
och ärftliga egenskaper och ras. Men här kommer den 9))29
���
�	 kategorin att ta över.
Gymnastik är inte längre så tokigt att syssla med, det vill man gärna att folket ska ägna sig åt på
fritiden samtidigt som de bildar sig. För bildning kan man inte få nog av. =���	��
�	-kategorin är
även den stor detta årtionde. Befolkningsfrågan, sterilisering och andra metoder till att få
önskvärda medborgare diskuterades.

Det enda som jag hittat som man skrev ner och ����922��	 på 1940-talet var filmen och språket.
Annars bestod de flesta artiklarna om läsning som 9))29
����	�. Böcker är bra till sällskap och
till att ingå i möblemanget.
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För att kategorisera dessa resultat menar jag att ABF gick från att ”skriva ner” ämnen, få
folket att inte bli intresserade av dem och samtidigt visa att detta inte heller var något att
intressera sig för, till att uppmuntra till vidare läsning och bildning. I sin helhet ändras
cirkelkursernas ämnen från att vara rent allmänbildande, som historiska- och litteraturämnen,
det vill säga rationella och nyttoinriktade ämnen som Gustavsson menar att den svenska
folkbildningen fokuserar på, 388 till att bli mer kulturella, som till exempel sång och musik.
Dessa ämnen dominerade under 1940-talet. Jag kan se att fokus på folkfostran går från direkt
inlärning av olika läsämnen, till att bli mer kulturella, med sång, musik, teater m.m.
Människorna hade kunskaper men för att få en ”komplett” människa behövdes också kultur.
Därför kompletterades ABF: s kurser med kulturella ämnen som ansågs förhöja folket. Det
var också det som ABF: s betänkande ”Arbetarrörelsens kulturuppgifter” kom fram till, att
den personlighetsdanande bildningen borde öka som den också gjorde under 1940-talet.389

Ledarna inom ABF arbetade medvetet i denna riktning så att alla skulle få en chans till att
utveckla god smak och kvalitetskänsla enligt de ledande inom ABF: s egna värdering. Något
annat från utredningen som också visade sig i mitt material var att ABF ansåg det viktigt med
både utformning och utsmyckning av bl.a. bostäder.390 Jag tänker främst då på artikeln från
1945 där bilderna visar hur hisslampan kan ge ett behagligt ljus och hur det runda
vardagsrums bordet är familjens samlingsplats.

                                                          
388  Gustavsson (1992), s.18
389  Ginner, s.58
390  Ibid,., s.58
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Det var människans förändring till att passa in i den nya samhällsbildningen som ABF aktivt deltog
i. Den nya samhällsbildningen var den som följde med industrialiseringen. Det bildades olika
intressegrupper som fackföreningar och arbetsgivarföreningar som ställde nya krav på staten för att
kunna vara med i industrialiseringens påfrestningar och möjligheter. Strax före 20-talet fick
arbetarna också igenom vissa krav som lika och allmän rösträtt och 48-timmars arbetsvecka. Att få
folket att passa in i det nya samhället, som senare kom att kallas för folkhemmet, med att tänka i
nya banor, värdera andra saker högre än man gjort tidigare och att få dem att bildas genom
kunskap, var vad de styrande i ABF arbetade för. Rent politiskt hade de säkert också bidragit till att
få igenom den eftertraktade 8-timmar arbetsdagen så att arbetarna skulle få någon tid över för
bildning.

Som jag visat i de olika delarna av uppsatsen var flera av ledarna i ABF också politiskt aktiva
akademiker och kom från de högre samhällsklasserna. På så sätt hade de lärt sig att tala för sin sak
och de hade de borgerliga värderingarna som de ville arbeta in hos alla i det svenska samhället. Det
var folk som på 1880-talet kallades för radikala. Ellen Key var en av dessa. Hon hade ett stort
inflytande på bland annat bildningsdebatten i sin samtid och såg också kopplingen mellan
folkbildning och socialism. Hon menade att det var ett samhälle som utvecklades i socialistisk
riktning som kunde ge folket möjligheter att utvecklas. Hon hade rätt, vilket också visades senare.
De radikala ville förändra samhället genom ett nytänkande och bryta den gamla traditionella
makten och det konservativa tänkandet. Jag anser att ledarna i ABF gick i 80-talsradikalernas spår.
Det menar även Norborg när han skriver att många intellektuella fick inspiration till praktiskt
samhällsarbete av åttitalsidéerna.391 De radikala ville också att arbetarna skulle öka sitt inflytande i
samhället. Detta visste de att man kunde göra genom kunskaper om hur samhället var beskaffat,
tala för sin sak, god hygien och att kunna föra sig. Att uppföra sig och bete sig trevligt var
visserligen något som låg i tiden men som grundar sig på den borgerliga livsstilen som ledarna i
ABF i sin tur var fostrade in i. Och här kanske ledarna inom ABF hade en mer pådrivande roll då
de själva representerade den kulturen. Vad som var god kultur och framförallt ”okultur” var klart
och tydligt från ABF: s håll. Man skulle avhålla sig från dåliga nöjen som den moderna dansen och
hellre höra föreläsningar och gå kurser och se det som ett trevligt nöje. Tiden tas tillvara på ett
värdefullare sätt genom studier. Och genom studier förvärvas kunskaper så man kan göra sin röst
hörd och bli allmänbildad och, sist men inte minst, bli kultiverad.

Orättvisorna i samhället arbetade man med att försöka jämna ut genom denna inlärning eller
fostran. Palmquist skriver att man trodde att samhällets orättvisor skull övervinnas genom framsteg
inom teknik och vetenskap.392 Genom att publicera och skriva artiklar i ämnen som
Stockholmsutställningen, rationalisering m.m. så trodde även de inom ABF att dessa orättvisor
skulle övervinnas. Det här var ju ett område där inte ABF styrde utan själv blev så att säga styrda i
sin tur. De inom ABF trodde precis som alla andra i samhället att ingenjörer och vetenskapsmän
var trollkonstnärer att de på ett magiskt sätt kunde få fram en rättvis värld. Men även om de själva
inte styrde så deltog de i samhällsförändringen genom att skriva och publicera dessa artiklar.

                                                          
391  Norborg, s.178
392  Palmqvist, s.35
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ABF: s kultursyn stämde väl överens med socialdemokratins uttydda kultursyn. Eftersom
socialdemokraterna blev politiskt ledande i slutet av 20-talet blev de också rådande vilket givetvis
gynnade ABF: s fortsatta strävan mot kulturell jämlikhet mellan klasserna. En viktig del i den
moraliska fostran var kulturen och bildningen. ABF: s och SAP: s kultursyn var likartade och
ansåg bland annat att kulturen var en viktig del i arbetarhemmen. ABF hade en vidare syn på
kulturen för att passa in i alla vänsterinriktade partier där socialdemokraternas syn mer än väl
passade in. Sandler som både var ABF: s och socialdemokraternas man var nöjd med att folket
äntligen kunde ta del av det som arbetarklassen inte tidigare kunnat ta del av. Engberg ansåg att
bildning var makt och socialdemokraterna ville att arbetarna skulle ta makten i samhället.393 Syftet
med bildningen var alltså tvådelad. Ta del av de kulturskatter som man tidigare inte kunnat ta del
av och för att göra sin röst hörd i politiska sammanhang. Bildningen blev en maktfaktor. För att
bilda krävdes att fostra. Nationalencyklopedin definierar bland annat fostran som en viktig uppgift
för olika folkrörelser. Jag anser att det var en av huvuduppgifterna för ABF, att fostra. ABF ville
leda och visa arbetarna vägen till den rätta smaken och den rätta bildningen som också Ginner
skriver.394  Förbundet skulle vara obundet till ett visst politiskt parti, vilket det också var. Men det
var ju ändå inte helt politiskt obundet. Många av männen bakom ABF var aktiva i SAP. ABF var
mån om att folket skulle fostras till medvetna medborgare som skulle kunna ta del av allt det som
tidigare var förbehållet de högre samhällsklasserna och kunna ta del av politiken. Då folket fick
fritid hade de också tid att göra något nyttigt av den. Man kunde inte längre skylla på att den
obildade massan inte hade tid. För att visa företagsägare och andra att arbetarna ville lära sig något
ville ABF försöka få så många som möjligt att bilda sig på sin fritid. Detta var också en av
orsakerna till att Sandler med fler bildade ABF. Även om arbetarklassen hade velat studera och
bilda sig tidigare så kunde de inte det eftersom folkhögskolorna på 1800-talet var stängda för dem.

Jag har i uppsatsen försökt att se hur man strävade efter det moderna. Den moderna tiden är en
epok riktad mot framtiden och är bättre än nuet och det som varit. Politiker, ingenjörer, läkare,
kulturpersonligheter med flera, strävade efter ett bättre och mer rättvist samhälle än vad som var då
och tidigare. Thörn säger att det är den intellektuelle som har en central position i den moderna
tiden395 och det är vad dessa viktiga yrkeskategorier hade under min undersökningsperiod.
Politiker strävade framåt, med den så kallade folkhemsandan, genom deras åtgärder för
förbättringar av folkets rättigheter. Folket hade inte längre bara skyldigheter till samhället.
Kulturpersonligheter strävade framåt med debatter och att skriva artiklar mm. Ek- Nilsson skriver
att ingenjörens mål var att sträva efter framsteg vilket jag också ser som liktydigt med den
moderna tiden när man ska se framåt. Ingenjören var uppfinnare och han ville göra arbetet enklare
och få upp arbetstakten för arbetare och rationalisera hemarbetet för hemmafrun bland annat med,
vilket man kan tycka vara enkla medel, sopnedkast och att allt i köket skulle vara inom räckhåll.
Läkarna med sin nya roll omfattade mycket annat än att ställa sjukdomsdiagnoser. De var
involverade i hur bostaden skulle utformas, hygien av olika slag, kropp och hem. Vad jag ser är att
om man studerar vad dessa två yrkesgrupper faktiskt hade för roller under denna tid, hade
ingenjörerna och läkarna, mycket med varandra att göra. De fyra kategorierna strävade alla framåt
mot ett moderniserat samhälle med ett modernt folk.

                                                          
393  Gustavsson, Per & Rydquist, Lars & Lundgren, Åke, s.18
394  Ginner, s.58
395  Thörn, s.30-32
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I denna uppsats har jag undersökt hur Arbetarnas Bildningsförbund fostrade folket till moderna
människor. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 1920 och 1949 vilket jag motiverar med
att ABF hade funnits i några år och etablerats, demokratiska och modernitetsvärderingar hade
slagit igenom 1920 och år 1949 stod folkhemmet med dess idéer snart på sin höjdpunkt. Syftet
med uppsatsen är att se ABF: s roll i samhällsförändringen, modernitetsprocessen, mellan dessa år.
Mitt material består i huvudsak av tre tidskrifter som var knutna till ABF. ABF-tidningen för
Arbetarnes Bildningsförbund, Studiekamraten och Bokstugan som 1936 ersattes av Folklig Kultur.
Frågorna jag besvarar är:

1. Hur avsåg de ledande inom ABF att fostra folket till moderna människor och hur speglas det i
artiklarna?
2. Kan man se någon förändring av ABF: s fostran genom tiden? Ändras fokus?

I kapitel 1 går jag igenom inledande formalia, vad som fick mig intresserad av ämnet, syfte och
frågeställningar. I källor och metod tar jag upp mina mest användbara källor, litteratur och
presenterar tidskrifterna lite närmare. Jag har använt mig av den källkritiska metoden som innebär
att jag har analyserat de artiklar jag funnit haft ett fostrande syfte och satt in dem i ett större
sammanhang. Jag definierar också begreppen modernitet, fostran och bildning.

I kapitel 2 har jag, för att man ska få en djupare förståelse för min undersökningsperiod, skrivit en
historisk bakgrund över svensk politik mellan åren 1900-1950. Perioden börjar med att Sverige
var ett industriellt ganska underutvecklat land i jämförelse med andra europeiska länder.
Orättvisorna var stora. Men arbetarna hade börjat bilda fackföreningar och politiska partier för att
kunna utjämna dessa orättvisor. Under 1930-talet fördes folkhemspolitik då bland annat några
viktiga reformer genomfördes, betald semester och behovsprövad mödrahjälp. Perioden slutar med
2: a världskrigets slut då Sverige var ekonomiskt stabilt.

I kapitel 3 beskriver jag hur det moderna Sverige växer fram. Jag visar hur det påverkade
människorna och vad det fick för konsekvenser. Genom att det föddes för få barn med ”bra”
föräldrar och för många barn med ”dåliga” föräldrar strävade man efter att med både sociala och
ekonomiska medel hjälpa de ”bra” med att föda fler barn och de ”dåliga” att helst inte föda barn
alls. Detta är den så kallade rashygienen. Jag visar hur viktigt detta ämne ansågs vara under denna
tid när man försökte få bort det man till exempel tyckte var dåliga egenskaper. Kurser gavs i
ämnet och det var en plikt att ta del av ämnet. Ingenjörerna och läkarna hade också en betydande
roll i arbetet för att folket skulle bli moderna. Man ville att människan skulle förbättras med hjälp
av gymnastik, att man skulle roa sig på ett klokt sätt, att gå kurser och lära sig något, bilda sig,
istället för att dansa eller läsa dåliga veckotidningar eller böcker. Här visar jag också hur Ellen
Key, Rickard Sandler, Ludvig Nordström och makarna Myrdal arbetade för moderniseringen.

I kapitel 4 beskriver jag folkbildningens framväxt i Sverige. Den är en nordisk företeelse som
utformats olika i respektive land. Den svenska utformningen var att den var rationell och
nyttoinriktad. Vid slutet av 1800-talet ansåg man att utbildning och bildning var en förutsättning
för att arbetare skulle kunna öka sitt inflytande i samhället. Runt sekelskiftet 1900 hade
folkhögskolorna ofta en konservativ inriktning och de ville inte släppa in arbetare på skolorna. De
skolor som ville bryta detta mönster var Hola och Brunnsvik men de fick inget anslag från staten.
Då arbetarna inte var välkomna till folkhögskolorna bildade IOGT-mannen Oscar Olsson den
första cirkeln som började användas inom olika folkrörelser. Han var socialdemokrat och spred ut



68

studiecirkelns idéer, som lade vikten vid medlemmarnas självverksamhet och som bland andra
Rickard Sandler tog intryck av. 1911 presenterade Valfrid Palmgren en statlig utredning om att
främja det svenska biblioteksväsendet som ledde till att ABF kunde bildas 1912. När folket inte
längre hade den kollektiva gemenskapen man haft tidigare sökte man en ny gemenskap. Det första
försöket till en arbetarrörelse kan man spåra till 1800-talets mitt. Först på 1880-talet bildades det
vi idag kallar för arbetarrörelsen. Folkets hus var en plats för möten och bildning för arbetarnas
sak och Folkets park var också en plats för möten men i huvudsak användes den för nöjen, dans
och underhållning.

Under kapitel 5 visar jag hur, när och varför ABF bildas, centralorganisationens funktion och vad
ABF gjorde mer än att hålla kurser och föreläsningar mellan åren 1920-1949. Här skriver jag
också vilken kultursyn ABF och SAP stod för. ABF, som var en centralisering av
bildningsverksamheten för arbetarna, bildades för att det var mer praktiskt och gav en ekonomisk
vinning genom mindre utgifter för arbetsmaterial och möjligheten att kunna få statsanslag till
bibliotek. 7 organisationer var med i ABF från början. De ville främja biblioteksverksamheten och
organisera bokläsningen bland medlemmarna. I ABF: s organisation fanns en centralbyrå med en
riksstudieledare i spetsen. Där det fanns cirkelstudier uppstod bibliotek och dessa hade i sin tur ett
bildningsråd som skulle bland annat hålla kontakten med centralbyrån. Förutom att bilda och
anordna kurser startade ABF radiosändningar och teaterverksamhet och man hade också kontakter
med bildningsorganisationer i andra länder. SAP: s och ABF: s kultursyn stämde bra överens. Man
ansåg att kultur och bildning var viktigt i ett demokratiskt samhälle och att teater och litteratur har
en fostrande och moralisk uppgift att fylla.

I kapitel 6 presenterar jag min undersökning. Jag har delat upp den i de olika decennierna som i
sin tur är uppdelade i tre övergripande ämnen, moralisk-, kroppslig- och bildningsfostran. Även de
ämnena har jag delat upp beroende på artiklarnas utformning. Indelningen beror inte bara på
ämnet utan också på vilket sätt de var skrivna. En kort sammanfattning avslutar varje undersökt
årtionde. Under 1920-talet tyckte man illa om nöjeslystnad och smutslitteraturen därför att de var
ett hot mot samhället och därför skulle motarbetas. Vikten av att studera rashygien framgår tydligt.
Gymnastik och att röra på sig ansåg de flesta var nyttigt men bara om det gjordes måttligt. Det var
viktigt att visa att den nyvunna fritiden (i och med arbetstidsförkortningen) nyttjades på ett
bildande sätt. Värdet av bildning påtalades. Under 1930-talet publicerades inte längre artiklar om
att nöjen är dåligt och arbetet mot smutslitteraturen avtar. Man är nu mån om vad folk har för
litteratur i sina hem. Argumenten för att övertyga i rashygienen saknas nu men man fortsätter att
tala om ärftliga egenskapers betydelse. Argumenten för gymnastiken fortsätter däremot. Vad vi
äter för att ge kroppen den energi och motståndskraft den behöver är ett nytt intresse, likväl hur vi
håller våra bostäder rena och att vi måste tänka på vårt språk så att det blir trivsamt hemma. På
1940-talet tog man ny kraft i frågan om smutslitteraturen. Den dåliga litteraturen inbegriper nu
också böcker. Några rashygieniska diskussioner finns inte denna tidsperiod och inte heller behöver
man tala om gymnastikens betydelse längre. Man vill bilda och uppfostra interner på fängelser så
att de när de kommer ut ska komma på rätt väg. Boken är ett trevligt sällskap och det uppmuntras
till att läsa mer. Man vill också att ungdomar och barn fostras in i den läsande världen. Ämnen
som sång, musik, film och teater intresserar mer och mer.

I kapitel 7 besvarar jag mina ställda frågor. Jag kommer fram till att man kan se hur de ledande
inom ABF avsåg att fostra folket till moderna människor. Man skulle läsa böcker, gå kurser och
berika sitt liv på bästa sätt. Samhällets värderingar överfördes genom litteratur, kurser och artiklar.
I min uppdelning i undersökningen ser man att de ledande inom ABF avsåg att fostra hela
människan: moralisk-, kroppslig- och bildningsfostran.  Min första fråga är tvådelad så den har jag
delat upp med hur ABF avsåg fostra på de tre olika sätt som jag anser att artiklarna vände sig till



69

läsarna. De tre olika sätten är om sådant de ansåg vara dumt, och hade en fördummande effekt på
människorna, om åsikter och värderingar som samhället hade under den undersökta tidsperioden
och på ett uppmuntrande sätt som gav mer kraft till fortsatt arbete. Den andra frågan besvaras
genom att se på vad som skrevs under den fördummande kategorin. Där finns nöjen, dansen och
den dåliga litteraturen som man skulle undvika. Samhällets åsikter och värderingar som
vidareförmedlas upptas till stor del av rashygien och befolkningsfrågan. Men här finns också
artiklar om hur man sköter sin hälsa, kropp och bostad. ABF uppmuntrade till vidare arbete med att
bekämpa den dåliga litteraturen, att läsa mer skönlitteratur och till bildning för ungdomar. Frågan
om man kan se någon förändring av fostran och om fokus ändras besvarar jag med att det kan man.
I början av tidsperioden övertygas det mycket om det mesta men det gör man inte längre fram i
tiden. Detsamma gäller den kategori jag kallar för fördummande. Den uppmuntrande kategorin tar
över under senare delen av undersökningen. Och fokus på vilka ämnen ABF anser man borde ägna
sig åt ändras från rena ”skolämnen” till”kulturämnen” som sång, musik och teater.

I kapitel 8 har jag en slutdiskussion om ABF: s roll i samhällsförändringen.�Vilken betydelse
bakgrunden för ABF: s ledning har för deras avsikt i fostran och i att göra sin röst hörd i
bildningssammanhanget. Jag diskuterar också ”det moderna” och ingenjörernas, läkarnas,
politikernas och olika kulturpersonligheters roll i den strävan.
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