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Abstract 
The aim with this Master’s thesis is to examine how the growing working class movement related 
to the established educational discourse during the period 1905-1936. The questions raised are the 
following; are there clearly articulated ideas concerning education and educational ideals? If so, 
which role is ascribed to literature and libraries? And finally, are these notions characterized by 
continuation or disruption? 

The material, which this study relies on, is two newspapers; Arbetet and ABF, and two 
journals; Norrskensflamman and Clarté, which are all related to the working class movement. The 
analytical framework is based upon the Italian Marxist philosopher Antonio Gramsci’s ideas 
concerning the correlation between political status and cultural understanding. The method in use 
is a classical hermeneutic one which seeks to examine, not only the ideals which are clearly 
articulated, but also more latent ones which are enclosed in every conception. The method also 
stipulates that the understandings can, to some extent, be reduced to either a separatistic view on 
the cultural establishment, or one that sees the current discourse as an acceptable one.   

The study shows that the working class notion of culture is complex and incoherent. What 
can be described as a radical viewpoint, recommend that a new culture must be established. This 
culture must be based upon the premises of the workers perspective, which includes a completely 
new idea concerning, among other things, the literary task. Another position, which encapsulates 
the conventional or normal view, sees cultural expressions as more apolitical and therefore is more 
inclined to accept the established discourse.    
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Inledning 

Vi bekänna oss till det släkte som ur mörkret strävar upp mot ljuset.1 
 
Föreliggande studie syftar till att utröna hur den gryende svenska arbetarrörelsen 
förhöll sig till den etablerade bildningsdiskursen under 1900-talets första hälft.2 
Mer specifikt avser uppsatsen att belysa hur ett antal arbetarrörelseanknutna 
tidningar och tidsskrifter betraktar olika bildningsuttryck såsom exempelvis 
litteratur och bibliotek. Hur förhöll sig den framväxande socialdemokratin till den 
av den borgerliga bildningsdiskursen framfödda litterära kanon? På vilka sätt 
konstruerade arbetarrörelsen sin kulturella självbild?  

Tanken med uppsatsen är således att försöka bidra till, om än i modest 
omfattning, förståelsen av den tidiga arbetarrörelsens intellektuella formering. 
Relevansen av liknande studier anser jag i stor utsträckning motiverar sig själv då 
mänskliga trossystem återverkar högst påtagligt på det historiska skeendet. 
Blottläggandet av mentala strukturer är följaktligen av central betydelse för att 
kunna bringa förståelse i de historiska förloppen. 

Att forskningen sker inom ramen för den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga disciplinen är vidare ingalunda någon anomali. Det 
bibliotekshistoriska fältet är, som bibliotekshistorikern Mats Myrstener påpekar, 
ett konglomerat av olika vetenskapliga schatteringar och följaktligen är varje 
studie som syftar till att klarlägga olika informationsstrukturer av intresse för dess 
verksamhet.3  

                                                 
1 Johann Wolfgang von Goethe. Citerat ur Arbetet 7/11 1907. 
2 ”Arbetarrörelsen” skall förstås i bred och allmän bemärkelse, såsom en politisk strömning centrerad kring 
föreställningar om ett socialistiskt ideal. Detta tycks vara brukligt inom den studerade litteraturen, varför en 
vidare problematisering kan tyckas en smula överbearbetad. Begreppet kommer framledes att företas utan 
reservationer.  
3 Se Mats Myrstener, På väg mot ett stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927, 
Göteborg 1998, s. 7, där författaren pekar på biblioteksforskningens tvärvetenskapliga väsen. Pedagogik, 
historia, idéhistoria, statskunskap, etnologi, ekonomi med mera räknas följaktligen till intresseområdet. 
Vidare kan självfallet bildningsideal ses som en del av denna informationsstruktur då den de facto anvisar 
vilken ”information” som är eftersträvansvärd. 
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Tidigare forskning  
Den forskningsfront som i det närmaste kommer att skisseras är av något spretig 
karaktär. Detta kan förklaras med att de verk som kommer att presenteras är 
hämtade ur olika vetenskapliga discipliner där disparata teoretiska paradigm 
härskar. Vidare är de inte samtida, utan kronologiskt relativt utspridda.4 
Förklaringen till detta förhållande är trivial - studiet kring arbetarrörelsens 
bildningsideal haltar i viss mån, åtminstone sett i relation till den mer politiskt 
orienterade forskningen.5 Det har i anslutning till detta varit nödvändigt att 
redogöra för den forskning som faktiskt finns. Problemet som emanerar ur detta 
förhållande, det vill säga att uppsatsen får något svårare att placeras i en enhetlig 
forskningskontext, kan emellertid paradoxalt nog betraktas som en välsignelse, då 
detta faktum förlänar en viss relevans och mening åt föreliggande arbete.  

Med denna reservation gällande forskningsläget sagd så skall emellertid 
påpekas att en forskningsfront de facto existerar, och att den nyligen flyttade fram 
sina positioner. Detta gjordes genom avhandlingen Kulturen och arbetarrörelsen, 
som författats av idéhistorikern Per Sundgren. I denna går nämnde forskare bland 
annat i polemik med tidigare studier som gjort gällande att de motsättningar som 
funnits på politikens område, mellan borgerlighet och arbetarrörelse, också 
reflekteras i den senares bildningsideal.6 Sundgren argumenterar för att denna 
motsättning, om än högst påtaglig i andra sammanhang, i huvudsak inte står att 
finna i föreställningarna kring bildningens utformning och innehåll.7 Den 
borgerliga synen på bildning står således enligt Sundgren i huvudsaklig 
korrespondens med den tidiga arbetarrörelsens dito. Följaktligen anser Sundgren 
att den forskning som uppvisat dikotomiska förklaringsmodeller i huvudsak är 
teoretiska projektioner utan stadig förankring i empirin.8 Istället mynnar 
Sundgrens analys ut i påståendet att ”… arbetarrörelsens ambition i huvudsak gått 
ut på att erövra och till folkets breda lager sprida den borgerliga [min kursivering] 
kulturen.”9 Och vidare att ”Någon arbetarkultur som kunnat konkurrera med eller 

                                                 
4 Dessa förhållanden är måhända axiomatiska och utmärkande för de flesta liknande presentationer, men tål 
ändå att påpekas då det sannolikt får konsekvenser för presentationen av respektive forskares resultat. Att 
äldre forskning inte per definition är mindre värd, trots att vetenskapen är ackumulativ, bör också noteras. 
5 Se Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage 
Erlander, Falun, 2007, s. 11 och s. 23 och Nils-Åke Sjösten, Sockenbiblioteket – ett folkbildningsbibliotek i 
1870-talets Sverige. En studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteket och den 
tillgängliga litteraturen, Linköping, 1993, s. 260 ff, för liknande uttalanden. Det skall även påpekas att jag 
underlåtit att ta med litteratur av mer tendentiös karaktär. En hel del forskning har således bedrivits med ett 
uttalat ”arbetarklassperspektiv”, men denna har inte inkluderats. 
6 I huvudsak riktar sig polemiken mot två forskare som presenteras nedan; Christer Skoglund och Bernt 
Gustavsson.  
7 Sundgren, 2007, s. 25 och s. 28. Se även s. 87 och s. 122. 
8 Sundgren, 2007, s. 25 f. 
9 Sundgren, 2007, s. 353. 
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verkligen utmana den borgerliga kulturella hegemonin har helt enkelt inte funnits 
under svenskt 1900-tal.”10 

En av de forskare som Sundgren polemiserar emot, idéhistorikern Bernt 
Gustavsson, har i sin avhandling Bildningens väg skisserat en modell där 
arbetarrörelsens bildningsideal tar sig tre divergenta uttryck; ett nyhumanistiskt 
bildningsideal, ett medborgarbildningsideal, samt ett självbildningsideal. Dessa 
tre ideal uppbärs och korresponderar enligt Gustavsson direkt med tre 
portalfigurer inom svensk arbetarrörelse, Arthur Engberg, Richard Sandler och 
Oscar Olsson.11 Bildningsidealen kan vidare i tur och ordning schematiskt 
inordnas under tre fält, beroende på förhållningssätt till den etablerade, det vill 
säga borgerliga, bildningsdiskursen.12 En kulturseparatistisk hållning där 
arbetarrörelsen anser sig nödgad att konstruera en egen kulturell motoffentlighet 
för att direkt utmana den borgerliga hegemonin.13 En kritisk övertagande hållning 
där institutionerna, det vill säga formerna för den etablerade kulturen, ska 
nagelfaras och sedan övertas för att slutligen “... fyllas med ett nytt innehåll, 
anpassat efter kampen för ett nytt samhälle.”14 Slutligen spårar Gustavson en 
tankefigur som han karaktäriserar som ett beundrande övertagande. I detta 
förhållningssätt anammas och glorifieras den borgerliga kultur- och 
bildningstanken fullständigt och ingen artikulering av en genuin eller autonom 
arbetar- eller motkultur anses vara nödvändig.15  

I en annars relativt deskriptiv avhandling, inga egentliga resonemang förs 
angående representativiteten hos, eller spridningen av, dessa föreställningar, 
återfinns Gustavssons huvudsakliga förtjänst i utmejslandet av dessa teoretiska 
tankefigurer. De idealtypiska positionernas konstituerande element finns det 
vidare anledning att hålla i minnet då jag kommer att begagna mig av dem på två 
olika sätt. Dels anser jag att de bär på en pedagogisk illustration över 
forskningsfrontens olika förhållningssätt och jag kommer följaktligen att, så långt 
det är möjligt, dra en linje i sanden för att sedan positionera de olika forskarnas 
resultat utefter Gustavssons ”axel”. Detta görs för att tydliggöra ståndpunkter och 
läsaren bör hålla i minnet att konstruktionen skall förstås idealtypiskt, såsom en 
av undertecknad förenklad polarisering. Den andra användningen av denna 
modell är av mer teoretisk karaktär. Då jag anser att modellens tankefigurer 

                                                 
10 Sundgren, 2007, s. 353. 
11 Bernt Gustavsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse, Stockholm, 1991, s. 15 ff.  
12 Sammanfattat av Gustavsson, 1991, s. 84. 
13 Gustavsson förefaller att vara en smula svävande gällande detta ideals, liksom de nästkommandes, 
genomslagskraft. Vid en passage påpekar han denna syns sekundära position, Gustavsson, 1991, s. 81. Vid ett 
annat tillfälle dess potentiella dominans, s. 114. Klart är dock att denna position inte finns representerad hos 
ngn av de ovan nämnda företrädarna utan främst förknippas med August Palm, s. 80 f. Det här nämnda 
hegemonibegreppet kommer för övrigt att diskuteras närmare i teoriavsnittet. 
14 Gustavsson, 1991, s. 111. 
15 Gustavsson, 1991, s. 84. Gustavsson menar således att Olsson och Sandler företrädde en kritiskt 
övertagande hållning, medan Engberg representerade det beundrande övertagandet. 
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rimligen kan täcka alla i materialet påkomna föreställningar, ämnar jag integrera 
denna i min metod för på så sätt kunna åtskilja olika åsikters ideologiska 
hemmahörighet.16 

Ytterligare en forskare som berört arbetarrörelsens bildningsideal är 
historikern Marion Leffler, som i avhandlingen Böcker, bildning, makt använder 
sig av ett historiematerialistiskt ramverk och, likt föreliggande uppsats, ett 
Gramsciinspirerat teoretiskt perspektiv.17 Leffler utgår således ifrån en annan 
teoretisk problemformulering och laborerar följaktligen inte, likt de två tidigare 
presenterade forskarna, i termer av konsensus eller konflikt.18 Istället vill hon se 
arbetarbildningen som ”… en del av en socio-kulturell process, i vilken såväl män 
som kvinnor i olika klasser var medskapande.”19 Med denna slutsats anser jag 
emellertid att Leffler implicit kan sägas ha anslutit sig till ett något modifierat 
konsensusperspektiv, speciellt då hon i ett annat sammanhang konkluderar att 

De organiserade arbetarna delade borgerlighetens uppfattning […] och de ifrågasatte inte den 
borgerliga läskulturens innehåll. De etablerade däremot egna bildningsinstitutioner, med vilka 
de avgränsade sig från borgerligheten och skapade sin egen sociala och kulturella identitet.20  

Lefflers analys svarar alltså relativt väl mot vad Gustavsson benämner som ett 
kritiskt övertagande ideal, om än med vissa modifikationer. Formerna skall 
erövras, eller i det här fallet konstrueras, medan innehållet förblir detsamma. 
Denna slutsats kan sannolikt delvis spåras till Lefflers förankring i den 
historiematerialistiska idétraditionen, där basen och inte överbyggnaden premieras 
i analysen. Det är med andra ord a priori givet att strukturerna och inte idéerna 
anses vara de bärande elementen, och att de analytiska sökljusen sålunda dras till 
de institutionella ramarna.21  

En licentiatavhandling som har några år på nacken är litteraturvetaren Jonas 
Åkerstedts Den litterata arbetaren som utkom 1967.22 I denna undersöks den för 
arbetarrörelsens bildningssträvanden centrala företeelsen ”Arbetarnas 
Bildningsförbund”.23 Avhandlingen är dock, likt Gustavssons, relativt deskriptiv 
till sin karaktär. Inga teoretiska ansatser formuleras och inga djupare slutsatser 
dras utifrån den högst omsorgsfullt genomförda kvantitativa undersökningen. Av 
                                                 
16 Förfarandet kommer att beskrivas närmare i metodkapitlet.  
17 Marion Leffler, Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund 
och Helsingborg 1860-1901, Lund, 1999. 
18 Några av dessa premisser, om än högst modifierade, kommer att redovisas i teorikapitlet. Som kommer att 
framgå är jag inte helt överens med Lefflers tolkning och användning av Gramsci, speciellt vad beträffar just 
avproblematiseringen av konflikt- eller konsensusperspektivet. 
19 Leffler, 1999, s. 333. 
20 Leffler, 1999, s. 347. 
21 Denna slutsats skall dock inte förstås som en principiell kritik av detta synsätt, utan enbart som ett 
konstaterande av olika perspektivs skilda förståelsehorisonter.  
22 Jonas Åkerstedt, Den litterata arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930, Uppsala, 
1967.  
23 Framöver i uppsatsen förkortat på sedvanligt sätt som ABF. 
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värde för föreliggande uppsats är dock de sporadiska resonemang som förs 
gällande synen på bildningen och analysen av dess tänkta betydelse. Förutom att 
kartlägga två huvudspår gällande bildningen, det individuella respektive det 
samhälleliga, där det individuella perspektivet naturligtvis betonar den enskildes 
bildning som det huvudsakliga ändamålet, emedan det samhälleliga framförallt ser 
bildningen som ett sätt att befordra samhällets utveckling,24 konstaterar Åkerstedt 
bland annat att, 

Ingenstädes har vi funnit, att man uppfattat bildningsarbetet som något i sig gott, varken i 
bakgrundsteckningen eller […]. Det har betraktats som ett medel, avsett att främja något som 
befunnits eftersträvansvärt.25 

Bildningssynen inom ABF är således enligt författaren strikt pragmatisk och 
värjer sig mot föreställningen om bildningen som ett ändamål i sig. Denna slutsats 
kan tyckas en smula diffus, men får sin förklaring av att författaren ur detta 
härleder två parallella synsätt som kan förknippas med denna tes. Det går enligt 
Åkerstedt bland annat att skönja en tydlig skiljelinje mellan vad han kallar 
klasskampsbildarna, det vill säga de som anser att varje bildningssträvan måste 
syfta till att erövra den politiska makten, och de som betraktar individens ”andliga 
förädling” som bildningens huvudsakliga mål.26 Dessas respektive positioner kan 
vidare kopplas till hur långt ut till vänster som representanten står, eller 
annorlunda uttryckt, till graden av radikalisering. För den politiska vänsterkanten 
var det alltså enligt Åkerstedt angeläget att skapa en ny kultur, medan 
arbetarrörelsens huvudfåra inte ställde några sådana anspråk.27 För att återigen 
anknyta till Gustavssons idealtyper, kan vi alltså konstatera att Åkerstedt 
formulerar idén om en vänsterradikal grupp som förfäktar kulturseparatism, 
medan en konsensustanke genomsyrar majoritetens synsätt. 

I Vita mössor under röda fanor beskriver idéhistorikern Crister Skoglund hur 
radikala studenter har omstöpt bildningsdiskursen under olika perioder.28 
Skoglund tecknar bilden av fem sådana perioder, från 1790-talet till 1960-talet, 
men går endast in på djupet på två av dessa, 1880- och 1930-talen. Skoglunds 
huvudsakliga tes är att det patriarkala bildningsideal, som dominerat under 1700- 
och början av 1800-talen, ersätts av ett radikalt självbildningsideal mot 1800-

                                                 
24 Åkerstedt, 1967, s. 104 ff.  
25 Åkerstedt, 1967, s. 104. 
26 Åkerstedt, 1967, s. 104 f. Möjligen kan det tyckas att det sistnämnda målet kan upplevas som ”ett ändamål 
i sig” och att det tidigare förnekandet av detsamma enbart är semantiska irrgångar. Jag tror dock att Åkerstedt 
menar att ”förädlingen” också har ett syfte, nämligen att genom individernas bildning flytta fram 
arbetarklassens positioner visavi borgerligheten. Vidare torde de förutsättningar som ABF arbetar efter ge att 
utbildningen måste ha ett tydligt definierat mål. 
27 Åkerstedt, 1967, s. 105. 
28 Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i 
Sverige 1880-1940, Stockholm, 1991. 
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talets slut.29 Av betydelse i vårt sammanhang är att Skoglund tycks mena att de 
kultur- och bildningsföreställningar som formulerades av kulturradikalerna på 
universiteten under 1880-talet övertogs av den framväxande socialdemokratin.30 
Detta låter måhända som en dramatisk förändring men berör egentligen andra 
aspekter av bildningstanken – framförallt den pedagogiska. Det egentliga 
innehållet eller substansen av detta ”program”, bortsett från hur det praktiskt 
skulle tillägnas, kan således snarast beskrivas som ett kritiskt, alternativt 
beundrande, övertagande med Gustavssons terminologi. Skoglund skriver att det 
bl.a. för Hjalmar Branting gällde att ”… erövra [min kursivering] den borgerliga 
kulturens landvinningar och föra dem vidare.”31 Erövring antyder här rimligen en 
form av assimilering av bestående föreställningar och kan således betecknas som 
en form av beundrande för det redan existerande. Att ambitionen sedan var att 
föra dessa landvinningar vidare implicerar i sig inget radikalt, utan kan snarast 
betraktas som en processuell fortskridning, något varje bildningstanke rimligen 
kan sägas innefatta. 

Skoglund spårar emellertid, i likhet med Gustavsson, även han en position 
som kan beskrivas som den diametralt motsatta - alltså en kulturseparatistisk 
hållning. Liksom Gustavsson finner även Skoglund denna linjes främsta 
representant i August Palm, som han karaktäriserar som en utpräglad 
”akademikerföraktare”.32 Författaren gör gällande att Palm kan ses som ”… en 
företrädare för dem som förkastade bildningstanken som sådan.”33 Konflikten 
mellan dessa två positioner ligger enligt Skoglund hela tiden latent kvar inom 
arbetarrörelsen, men Brantings linje utgår med tiden med segern, och anses under 
1900-talet vara den klart dominerande.34 Även om det möjligen sker på andra 
premisser tycks Skoglund alltså instämma i Åkerstedts slutsats om att en 
huvudsaklig konsensustanke är manifest i arbetarrörelsens bildningssyn, om än 
med vissa invändningar från perifert håll.35  

Ytterligare en forskargärning som kan vara relevant att belysa är ett på 1990-
talet bedrivet forskningsprojekt betitlat ”arbetarrörelsen och språket”. Inom ramen 
för detta projekt har olika forskare från skilda vetenskapliga discipliner undersökt 
hur språket har använts i den politiska kampen. Av intresse för föreliggande studie 
är framförallt antologin Agitatorerna, som utkom 1996.36 I denna analyseras, som 

                                                 
29 Skoglund, 1991, s. 49. 
30 Skoglund, 1991, s. 265. 
31 Skoglund, 1991, s. 68. 
32 Skoglund, 1991, s. 70. Se även s. 274 i den avslutande diskussionen. Att August Palm skulle vara en 
”akademikerföraktare” och ”bildningsmotståndare”, vilket Skoglund alltså gör gällande motsägs för övrigt å 
det bestämdaste av Sundgren. Se Sundgren, 2007, s. 44. 
33 Skoglund, 1991, s. 69. 
34 Skoglund, 1991, s. 70. Se även s. 266 f. i den avslutande diskussionen. 
35 Detta ligger troligen i sakens, eller det empiriska materialets, natur då Skoglund huvudsakligen har studerat 
studenters uppfattningar.  
36 Agitatorerna, Kurt Johannesson (red), Malmö, 1996. 
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namnet antyder, den för den tidiga socialdemokratin så betydelsefulla agitatorn 
och dennes olika funktioner och språkbruk.37 Vid beskrivningen av agitatorernas 
olika retoriska praktiker framskymtar således vissa tendenser som är av intresse. 
Bland annat skiljer bibliotekarien Marie Hedström och språkvetaren Olle 
Josephson på vad de definierar som ett personligt respektive ett distanserat tilltal. 
Författarna gör gällande att det personliga och känslomässiga tilltalet främst kan 
spåras i den gryende arbetarrörelsens retoriska språkbruk, medan en mer 
distanserad och litterärt anspelande agitation hör hemma i den senare, mer 
konsoliderade, fasen av socialdemokratins utveckling.38 Sålunda framträder 
tendenser till att vilja markera en viss intellektuell förfining hos det senare 
politiska språkbruket.39 Möjligen kan man alltså uttyda en viss förskjutning 
gällande hur agitatorerna försöker konstituera sig själva. Hedström och Josephson 
visar bland annat att agitatorerna genom att alludera på vissa etablerade litterära 
gestalter söker erhålla kulturellt kapital och ger därmed, på ett subtilt sätt, 
rimligen ett visst erkännande till befintlig kultur.40 Genom att spetsa till och utöka 
resonemanget en smula kan man konstatera att Hedströms och Josephsons studie 
har visat att den tidiga agitationen inte förhöll sig explicit till den etablerade 
bildningsdiskursen, eller åtminstone inte ansåg den vara central i sin gestaltning 
av sig själv och/eller det politiska budskap som framfördes, medan den senare 
uppvisar tendenser till ett anammande av densamma.41 

En annan studie som förtjänar ett omnämnande i dessa sammanhang är 
litteraturvetaren Ulf Boëthius bok När Nick Carter drevs på flykten. 42  Denna 
behandlar den så kallade ”smutslitteraturens” inträde på den litterära scenen under 
1900-talets inledande skede, och den debatt som följde i dess kölvatten. Studien 
har förvisso inte ett uttalat arbetarrörelseperspektiv men kvalificerar sig ändå för 
ett omnämnande då dess studieobjekt i viss utsträckning tangerar ämnet för 
föreliggande undersökning.  

Enligt Boëthius uppkom smutslitteraturbegreppet under seklets första årtionde 
som beteckning på en rad olika av det kulturella etablissemanget förkastade 
                                                 
37 Ytligt sett är denna studie möjligen ganska avlägsen ämnet som behandlas i denna uppsats, men vid en 
närmare läsning kan en del relevanta iakttagelser göras. Att skillnaden mellan det empiriska materialet -
agitatoriska broschyrer kontra diverse arbetartidningars propagandistiska sidor, torde vara hårfin, även om 
perspektivet avviker, motiverar vidare en framställning. På basis av dessa skäl, likväl som möjligheten att 
placera de resultat som framträder utefter Gustavssons axel, anser jag att ett jämförande av resultaten är 
adekvat.  
38 Marie Hedström och Olle Josephson, ”Agitationsbroschyrerna 1881-1909”, i Agitatorerna, 1996, s. 93. 
39 Hedström/Josephson, 1996, s. 125 ff. 
40 För att tala med Bourdieu. De ”litterära gestalter” som Hedström/Josephson räknar upp innehåller förvisso 
så kallade arbetarförfattare, men inkluderar även andra av mer ”dubiös” karaktär. Se Hedström/Josephson, 
1996, s. 125. 
41 Något kuriöst kan nämnas att Jonas Hansson beskriver ett motsatt skeende i sin bok Humanismens kris, 
Stockholm, 1999, alltså ett där den humanistiska bildningens status, från att ha stått högt i kurs under 1800-
talet, sjönk på ett markant sätt under 1900-talet. Se exempelvis s. 22.  
42 Ulf Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908-1909, 
Stockholm, 1989.  
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litterära stilar, vars främsta och kanske mest arketypiska uttryck var den så 
kallade Nick Carter-romanen, men där även, möjligen mer förvånande, den 
socialistiska agitationsskriften och ”erotiska esteticismen” ingick.43 Ur Boëthius 
analys går det alltså att konkludera att det var på basis av såväl moralisk-politiska 
som estetiska grunder som smutslitteraturen fördömdes. Det borgerliga 
etablissemanget inkluderade således politiska antagonister av förvänt estetiska 
skäl. Själva existensen av en liknande föreställning illustrerar förekomsten av ett 
betraktelsesätt där litteraturen ingalunda anses neutral utan som en integrerad del i 
den politiska argumentationen, varför ett liknande synsätt torde förekomma även 
hos arbetarrörelsen. 

I den svenska forskningskontexten är det slutligen på sin plats att nämna 
pedagogen Nils-Åke Sjöstens avhandling Sockenbiblioteket – ett 
folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige. I denna studeras hur hegemoniska 
verksamheter, i detta fall folkskoleinspektionen, bidrog till att precisera vilka 
kunskapselement som skulle förmedlas till sockenbiblioteken, och hur det på så 
sätt skapades ett bildningsideal som var avhängigt den dominerande klassens 
föreställningsvärld.44 Sjösten visar att ett antal hegemoniska strategier användes 
bland annat för att ”… på ett dolt sätt intervenera, neutralisera och oskadliggöra 
främmande element.”45 Sjösten sammanställer tre huvudsakliga principer där den 
nyss nämnda neutraliseringsprincipen ingår tillsammans med modifiering och 
anpassning samt oppositionens konfrontation med hegemonin.46 Dessa kommer 
dock inte att utredas närmare här, utan detaljerna som omgärdar dessa principer 
kommer dels att refereras till löpande i analysen av det empiriska materialet, och 
dels behandlas under kapitlet ”teoretiskt ramverk”. Nämnas redan nu kan 
emellertid att jag inte är helt överens med Sjöstens alla slutledningar gällande de 
premisser han anser är betydande för en vetenskaplig studies giltighet. Bland 
annat tycks han mena att det enda verkningsfyllda medlet att uttyda en ”reell” 
bildningssyn är att ta del av något han kallar ”officiella dokument”, medan jag 
menar att även opinionsbildande, icke-officiella utsagor bör kunna ge en 
fingervisning om olika bildningsideal.47 Frågan är alltså inte varifrån dokumenten 
härrör, utan vilket genomslag eller hur representativa de åsikter som formuleras 
kan tänkas vara. 

                                                 
43 Boëthius, 1989, s. 29 f. I den erotiska esteticismens följe ingick enligt kritikerna sådana idag etablerade 
litterära gestalter som Hjalmar Söderberg och Geijerstam, vilket accentuerar idén om att ”smaken” har olika 
konjunkturer och att lågt och högt är en kontextuell skapelse.  
44 Analysen vilar empiriskt på en undersökning av bokbeståndet hos ett antal sockenbibliotek. Även Sjösten 
begagnar sig som synes av Gramsci. Detta görs dock på ett annat empiriskt material och vidare på en annan 
historisk period, vilket ger att föreliggande studie inte förlorar någon giltighet.  
45 Sjösten, 1993, s. 257. 
46 Sjösten, 1993, s. 257 ff. 
47 Sjösten, 1993, s. 19.  
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Det finns naturligtvis även intressanta studier på det internationella området, 
men jag har av arbetsekonomiska skäl valt att inskränka presentationen av denna 
forskning till endast ett verk, behandlandes Norge. Att just Norge är aktuellt för 
en komparation motiveras med att detta land uppvisar vissa grundläggande och 
strukturella likheter med Sverige under den aktuella historiska perioden vilket 
skapar en gemensam analytisk ram att värdera resultaten emot.48  

I Norge har studiet av den inhemska arbetarrörelsen mynnat ut i det 
monumentala översiktsverket Arbeiderbevegelsens historie i Norge. I denna 
omfattande produktion, som alltså syftar till att täcka alla aspekter på den norska 
arbetarrörelsens historiska utveckling, frammanas bilden av ett betraktelsesätt 
som närmast kan kategoriseras som ett beundrande övertagande med Gustavssons 
terminologi. Bland annat heter det att 

Sosialdemokratene ville tilføre arbeiderne den borgerlige kultur og dannelse som ledd i 
arbeidarklassens bestrebelser på å vinne selvtillit og troverdighet i kampen om den politiske 
makten i samfunnet.49   

Kulturen uppfattades alltså i början av seklet av den norska arbetarrörelsen som 
politiskt och ideologiskt neutral. Det gällde att tillägna sig de befintliga kulturella 
koderna för att bättre kunna utmana den borgerliga hegemonin. Denna syn 
dominerar även betraktelsesättet under senare perioder även om, som det heter 
hela arbetarrörelsen ”radikaliserades”,50 och andra röster började göra sig hörda.51 
Det norska exemplet uppvisar således en markant skillnad, om man undantar 
Sundgrens analys, i jämförelse med de svenska förhållandena. Redan från första 
början avproblematiseras begreppet bildning och ett till synes helhjärtat 
anammande av den borgerliga bildningsdiskursen företas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den forskning som bedrivits kring 
arbetarrörelsens bildningsideal i de flesta fall visar upp ett antal likheter 
beträffande det grundläggande problemformulerandet. Majoriteten av forskarna 
laborerar i termer av konsensus eller konflikt, antingen på ett implicit eller 
explicit plan. Två idealtypiska positioner har i anslutning till detta kunnat iakttas i 
resultaten, där den ena förfäktar idén om kulturseparatism, medan den andra, 
vilken också utgör det klart dominerande perspektivet, anför en huvudsaklig 

                                                 
48 Den nordiska grannen uppvisar exempelvis en liknande parlamentarisk demokrati, yttrandefrihet i någon 
form och en relativt stark arbetarrörelse. Självfallet finns det även påtagliga olikheter mellan nationerna, men 
likheterna torde i sammanhanget överväga. Se Olof Petersson, Nordisk politik, Stockholm, 1998, s. 16 ff. Att 
unionen mellan Sverige och Norge upphörde så sent som 1905 torde enligt min uppfattning inte inverka 
märkbart på bildningssynen, något som också bekräftas av min läsning i tidningarna. Se exempelvis Arbetet, 
8/7 och 16/5 1905.   
49 Øyvind Bjørson, På klasskampens grunn. 1900-1920, ur ”Arbeiderbevegelsens historie i Norge”, del 2, 
Oslo, 1990, s. 289. ”Dannelse” är det norska ordet för ”bildning”. 
50 Per Maurseth, Gjennom kriser till makt. 1920-1935, ur ”Arbeiderbevegelsens historie i Norge”, del 3, Oslo, 
1987, s. 520 ff.  
51 Maurseth, 1987, s. 522. 
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konsensustanke. Denna slutsats skall dock inte nödvändigtvis förstås som en av 
forskarna antagen slutsats, utan stundtals som en av undertecknad skisserad 
modell. Följaktligen kan den enskilda forskarens analys peka på ambivalens inom 
arbetarrörelsen beträffande förhållandet till bildningens ideala konstitution. De 
olika positionernas perspektiv torde dock kunna fastställas, där antingen som sagt 
en kulturseparatistisk eller en, måhända kritisk men inte desto mindre beundrande, 
hållning kan skönjas.  

Teoretiskt ramverk 
Varje vetenskaplig ansats behöver som bekant en analytisk modell för att 
systematisera och strukturera förståelsen av det stoff som är föremål för den 
empiriska undersökningen. Sambanden, i det här fallet de historiska, ligger sällan 
i källorna utan måste lokaliseras med hjälp av en teori. I utmejslandet av ett 
sådant teoretiskt ramverk har jag låtit mig inspireras av den italienska marxisten 
Antonio Gramscis idéer om samhällets organisering. Dennes tankegångar har, likt 
hela det marxistiska paradigmet, i huvudsak legat i träda under de senaste 
decennierna, men upplever för närvarande något av en renässans.52 Förklaringen 
till denna relativa nyläsning är troligen att Gramsci inte sällade sig till en ortodoxt 
deterministisk förståelse av Marx, utan snarare förfäktade dess motsats. Det 
teleologiska och reduktionistiska inslaget hos ”traditionell marxism” beskrivs 
exempelvis av Gramsci som ”primitiv infantilism”.53  

Att valet föll på Gramsci motiveras dels med att hans teori anses synnerligen 
väl lämpad för att studera just kulturella fenomen i relation till rådande 
maktförhållanden, dels då hans teori ytterst syftar till att studera dynamiken i 
historiska processer. 54 Vidare vill jag betona att jag delar vissa av Gramsci 
förfäktade teoretiska axiom. Bland annat ansluter jag mig till den historiesyn som 
betraktar klass och de därtill sammanhängande konflikterna som en betydande 
komponent i förklaringen av historiska sammanhang.55  

                                                 
52 Möjligen kan man skönja en viss tendens till försoning visavi den marxistiska teorin som sådan. Se 
exempelvis idéhistorikern Ronny Ambjörnssons essä ”Befriad från marxismen” från 16/12 2007 i Dagens 
Nyheter. Det bör även påpekas att Gramsci aldrig helt har fallit i glömska utan har bibehållit en närvaro i de 
teoretiska sammanhangen. Se exempelvis John Storey, Cultural theory and popular culture. An introduction, 
New York, 2003, s. 10 ff., s. 103 ff. och s. 191. Talande är självfallet även de tidigare beskrivna forskarna 
Marion Lefflers och Nils-Åke Sjöstens användning av Gramsci. 
53 Antonio Gramsci, En kollektiv intellektuell, Uddevalla, 1967, s. 117. Se även s. 46 där Gramsci vill hålla 
ett ”liktal” över det ”fatalistiska” synsättet hos ”praktikens filosofi” (Gramscis benämning på marxismen), 
och s. 40 ff. där ett längre resonemang förs kring den ortodoxa marxismens problem. 
54 Se Storey, 2003, exempelvis s. 10 f. 
55 Likväl som genus, etnicitet och så vidare. 
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Gramsci är emellertid något dunkel i sina resonemang. Eller snarare kan han 
sägas uttrycka sig en smula ofullständigt eller aforistiskt.56 Jag har med anledning 
av detta valt att komplettera min läsning av Gramsci med en etablerad uttolkare av 
densamma; Chantal Mouffe.57 

En reservation gällande fullständigheten av redogörelsen för Gramscis 
tankeschema är emellertid även på sin plats. Av arbetsekonomiska såväl som 
praktiska skäl kommer jag att inskränka redogörelsen av Gramsci till för 
uppsatsen vitala delar. En heltäckande redogörelse för teorins alla beståndsdelar 
saknas således. Vidare söker jag, i möjligaste mån, att hela tiden tolka teorin i 
ljuset av uppsatsens målsättning, vilket medför att jag möjligen i vissa avseenden 
presenterar Gramscis teori i något modifierad form. De grundläggande 
betydelserna förblir dock desamma.  

Gramscis väsentliga bidrag i detta sammanhang vilar på dennes förståelse av, 
och den betydelse som han fäster vid, begreppet hegemoni.58 Detta begrepp är 
emellertid ytterst komplext och vittförgrenat och för att kunna tydliggöra dess 
betydelse måste jag först skissera konturerna av andra, för Gramsci, centrala 
föreställningar. Dessa skall dock inte förstås enskilt och oberoende, utan som 
delar i ett integrerat idékomplex, som sammantagna mynnar ut i begreppet 
hegemoni. 

Gramsci tar sin utgångspunkt i vad han kallar världsåskådningen. 
Världsåskådningen kan betecknas som summan av individens intellektuella 
verksamhet och är manifest i alla mänskliga trossystem, från avancerade 
filosofiska och religiösa idékomplex till ytterst mondäna föreställningar om enkla 
orsakssamband.59 Världsåskådningen är vidare inte nödvändigtvis av rationell 
karaktär, utan när den väl har inpräntats är den relativt resistent mot 
motsägelsefullheter och felslut i sin egen föreställningsvärld.60 Annorlunda 
uttryckt kan världsåskådningen sägas operera efter en egen inre logik där den 
egna referensramen inte alltid korresponderar med yttervärldens. 

                                                 
56 Troligen kan denna stilistiska tendens tillskrivas det faktum att Gramsci satt i fängelse i Mussolinis Italien, 
och var tvungen att undgå censuren. Se exempelvis Gunnar Fredriksson, 20 politiska filosofer, Stockholm, 
2001, s. 172. Se även René Coeckelberghs inledning i Gramsci, 1967, likväl som den tidiga ”anmärkningen” 
i samma bok s. 8. 
57 Att Mouffes auktoritet är omfattande, åtminstone vad beträffar ämnet Gramsci, framgår med tydlighet i 
Gramsci and marxist theory, Chantal Mouffe (red), London, 1979. Här påpekas för övrigt också Gramscis 
mångtydighet. Se s. 1.  
58 Då Gramsci var ett ”politiskt djur”, för att bruka Aristoteles terminologi, syftade många av hans idéer till 
att omstöpa samhället. Att hegemonibegreppet har en politisk dimension, bland annat med dess betoning på 
klass och de därtill sammanhängande konflikterna, torde därför bli uppenbart. Jag vill härmed återigen 
påpeka att jag således ansluter mig till den historiesyn som betraktar klass som en realitet och vidare som en 
drivande mekanism i historiens flöde.  
59 Chantal Mouffe, ”Hegemony and ideology in Gramsci”, i Gramsci and marxist theory, 1979, s. 186. Se 
även Gramsci, 1967, s. 28 ff.  
60 Gramsci, 1967, s. 42. Världsåskådningsbegreppet kan möjligen ersättas av begreppet ”världsbild”, för att 
tydliggöra dess många nyanser och för att betona dess icke-rationella aspekter. 
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Världsåskådning är vidare betingad av något som Gramsci kallar det sunda 
förnuftet. Det sunda förnuftet är, i motsats till den rent intuitiva förståelsen av 
ordet, emellertid inte för Gramsci någon värdeneutral kategori av rationaliteten.61 
Snarare kan det beskrivas som de styrande klassernas diskursiva dominans. Ett 
sunt förnuft etableras följaktligen enligt Gramsci genom att de politiskt och 
intellektuellt dominerande klasserna projicerar sina föreställningar och sin 
moraliska världsbild på de underordnade grupperna i samhället. Genom denna 
process institutionaliseras således en världsåskådning som ytterst vilar på de 
styrandes premisser.62 Att denna process inte motverkas, åtminstone inte i någon 
nämnvärd utsträckning, av den enskilde individen beror enligt Gramsci på att 
denna är  

… praktiskt verksam, men han har inte något klart teoretiskt medvetande om denna sin 
verksamhet, trots att han får kunskap om världen så till vida som han förändrar den. Hans 
teoretiska medvetande kan historiskt rent av stå i motsättning till hans handlande.63  

I vårt fall skulle detta betyda att den borgerliga bildningsdiskursen assimileras 
eller internaliseras av den stora massan i något som kan liknas vid en förmedveten 
ideologi.64 Detta görs genom legitimeringen hos gemene man av dess 
”världsåskådning” såsom varandes ”det sunda förnuftet”.  

Ytterligare en grundläggande idé hos Gramsci, vilken relaterar till och 
impliceras av de nyss nämnda om det sunda förnuftet och världsåskådningen, är 
även föreställningen om människan som en konformistisk varelse, och därigenom 
ytterst som en skapelse av diskursiva formationer. Denna idé bygger i sin tur på 
att hon alltid är integrerad i en specifik social kontext.65 Gramscis sociokulturellt 
orienterade perspektiv uttrycks på följande vis; 

Vad den egna världsåskådningen beträffar hör man alltid till en bestämd grupp, närmare 
bestämt den grupp som utgöres av alla de sociala element som delar ett och samma sätt att 
tänka och handla.66 

Gramsci betonar således, måhända inte speciellt kontroversiellt, gruppens 
betydelse för konstituerandet av den enskilda människans världsuppfattning. Den 
egna gruppen har emellertid inte monopol på individens ideologiska fostran, utan 
det finns självfallet utrymme för konkurrerande gruppers föreställningar att slå 
rot. Detta relaterar till en annan central tes för Gramscis hegemonibegrepp; den 

                                                 
61 Betydelsen av det sunda förnuftet som kritiskt och rationellt tänkande hittar man istället i Gramscis 
användning av begreppet omdömesförmågan. Se Gramsci, 1967, s. 42. 
62 Gramsci, 1967, s. 30ff. Se även Mouffe, 1979, s. 10 och s. 179. 
63 Gramsci, 1967, s. 36. 
64 I den mån den faktiskt anammas av den enskilda. Möjligheten finns, åtminstone rent teoretiskt, att 
bildningen förblir obearbetad.   
65 Se exempelvis Gramsci, 1967, s. 58. 
66 Gramsci, 1967, s. 28, Not I. Se även s. 64.  
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om de intellektuellas betydelse för skapandet av hegemoniska, respektive 
mothegemoniska, föreställningsvärldar.67 Enligt Gramsci spelar de intellektuella 
en betydelsefull roll i kampen om hegemonisk dominans. Gramsci betonar 
följaktligen att de intellektuella sinsemellan för en ständig kulturell kamp för att 
omforma folkets medvetande.68 Detta konstaterande får självfallet betydelse i vårt 
sammanhang då det förlänar relevans åt studierna kring de intellektuellas agitation 
som en idéformerande verksamhet och därmed ytterst bestämmer valet av det 
empiriska materialet.  

I skapandet av nya hegemonier, vilket för övrigt enligt Gramsci idealt sker 
före det politiska övertagandet,69 är syftet att transformera den ideologiska 
terrängen så att den passar in i skapandet av en ny världsbild.70 Mouffe laborerar i 
sammanhanget med begreppen disartikulering och reartikulering.71 I kampen om 
hegemoniskt företräde,72 eller hegemonisk dominans, försöker de utmanande 
krafterna alltså att symboliskt omgestalta eller ”reartikulera” redan tidigare 
existerande ideologiska element.73 Detta görs, i praktiskt hänseende, genom att 
”disartikulera” föreställningen om den etablerade kulturen som ett av de styrande 
grupperna dominerat fält. Den konkurrerande hegemonin söker sedan att 
reartikulera de ideologiskt laddade uttryck som utgör det kulturella fältet i nya 
sammanhang, där det slutgiltiga målet är att erövra rätten till sin egen definition 
av dessas konstitutiva innehåll.74 Processen skall i sammanhanget emellertid inte 
enbart ses som en form av ideologisk kamp, utan även som ett försök till 
konsensusskapande där förmågan till integrering av olika oppositionella krafter 
ingår som en central egenskap i hegemonins, likväl som mothegemonins, arsenal. 
Hegemonierna söker alltså hela tiden att expandera sina föreställningar till att 
omfatta så många kulturella uttryck som möjligt för att på så sätt i slutändan 
erövra/vidmakthålla rätten till definierandet av det sunda förnuftet.75 
Konsekvensen av detta är bland annat att kulturella uttryck är involverade i en 
                                                 
67 Vad beträffar de intellektuella se Gramsci, 1967, förslagsvis s. 34 och s. 39. Det mothegemoniska, eller 
snarare existensen av flera hegemonier, återfinns framförallt hos Mouffe, 1979, s. 186 ff. Se även s. 11. Den 
genomgång som följer är alltså huvudsakligen baserad på Mouffe då denne mycket tydligt har artikulerat just 
denna sida av den hegemoniska, respektive mothegemoniska, processen. Men se även Gramsci s. 30 ff. 
68 Gramsci, 1967, s. 52. Återigen betonar Gramsci konfliktmomentet, något som jag anser att Leffler har 
förbisett. Det bör för övrigt påpekas att Gramsci ingalunda är en intellektuell elitist som föreställer sig att en 
kulturell aristokrati dominerar skapandet av föreställningar om världen. ”De intellektuella” refererar istället 
till en specifik yrkesgrupp som har intellektuell verksamhet som huvudsaklig sysselsättning. Se Gramsci, 
1967, s. 147 och s. 151. 
69 Gramsci, 1967, s. 12. 
70 Mouffe, 1979, s. 191. 
71 ”Disarticulation” respektive ”rearticulation”, eller ”neutraliseringsprincipen” och ”modifierings- och 
anpassningsprincipen” med Sjöstens terminologi.  
72 Mouffe benämner hela procssen som ”war of position”. Se Mouffe, 1979, s. 195 ff. 
73 Mouffe, 1979, s. 192. Se även Gramsci, 1967, s. 148, där det talas om betydelsen av att ”ideologiskt 
erövra” motståndaren. 
74 Mouffe, 1979, s. 197. 
75 Se Mouffe, 1979, s. 197 f. Se även Storey, 2001, s. 11. Det är alltså denna aspekt som Leffler har tagit 
fasta på, medan hon enligt mitt tycke som sagt förbisett andra viktiga områden. 
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ständigt pågående process av integrering och refusering, vilket i sin tur gör att 
analysmodellen kan anses särskilt väl lämpad att studera förändringar över tid.   
Sammanfattningsvis kan man således säga att hegemonin fungerar på två 
parallella plan; dels som motstånd och dels som inkorporering. Motståndet, eller 
disartikuleringen, används av den mothegemoniska rörelsen för att gestalta sig 
själv.76 Reartikuleringen opererar i anslutning till denna och syftar till att 
symboliskt omgestalta kulturella fenomen för att, i möjligaste mån, associera 
företeelsen till den egna världsåskådningen. I konstituerandet av hegemonin 
spelar, som vi tidigare har konstaterat, det politiska och kulturella etablissemanget 
en betydelsefull roll. Det skall däremot inte uppfattas som fullständigt monolitiskt 
och allenarådande utan möjligheten till formulerandet av alternativa 
världsåskådningar, eller mothegemoniska formationer och praktiker, är ständigt 
aktuell.77  

I tecknandet av det analytiska ramverket är det även på sin plats att påpeka ett 
par andra grundantaganden som omgärdar den teoretiska förståelsen av materialet. 
Jag anammar exempelvis en dikotomisk tankefigur kring föreställningar om högt 
och lågt.78 Detta innebär att jag låter synen på fin- respektive populärkultur träda i 
förgrunden för att illustrera den spänning som ofta återfinns i historiska likväl 
som nutida föreställningar.79 Förhoppningen med förfarandet är att tydligare 
kunna åskådliggöra de olika föreställningarnas hierarkiska struktur och därmed 
blottlägga deras inbördes stratifiering. Jag är emellertid medveten om att dessa 
motsatspar ofta upplever en förskjutning över tid, det vill säga att låg- eller 
populärkultur blir hög- eller finkultur och vice versa.80 Gränsen är med andra ord 
något flytande. Detta faktum anser jag dock inte utgör ett problem - snarare 
tvärtom. Att de mentalitetsstrukturer som uppsatsen vill blottlägga fungerar på 
just detta sätt gör, förutom att de så att säga är axiomatiska, att det blir enklare att 
genomföra analysen, med tydligare resultat som följd. 

                                                 
76 Olika kulturer behöver som bekant en ”annan” för att tydliggöra sin egen självidentitet. Konstituerandet 
sker således genom en sorts negation. Se exempelvis Edward W. Said, Orientalism, Stockholm, 2002, för en 
redogörelse av detta fenomen.  
77 Detta är självfallet en truism. Utan en sådan reservation skulle förändringar av världsåskådningar aldrig 
vara möjligt och ett tillstånd av ideologisk permanens skulle råda. 
78 Förfarandet som beskrivs är ytterst vanligt i kulturstudier, se exempelvis Storey, 2001, s. 6ff. Vidare anser 
historikern Knut Kjeldstadli att användandet av dylika motpoler ofta ger analysen större tyngd. Se Knut 
Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund, 1992, s. 179. 
79 Detta skall alltså inte ses som en av mig förfäktad uppdelning, utan enbart som ett antagande om hur den 
historiska referensramen har verkat. 
80 Ett illustrativt exempel är Storeys beskrivning av Shakespeares utveckling från låg- till högkultur. Se 
Storey, 2001, s. 7. I sammanhanget bör även Jürgen Habermas idéer om utvecklingen från en 
”kulturresonerande” till en ”kulturkonsumerande” publik och den därtill kopplade ”litterära offentlighetens 
förfall” nämnas. Se Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället, Lund, 2003, s. 155 ff.  
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Ett annat antagande som görs rör användningen av de något problematiska 
begreppen bildning och bildningsideal.81 Jag ämnar, i motsats till de flesta av de i 
tidigare forskning presenterade verken, låta dessa begrepp lämnas relativt vagt 
definierade för att på så sätt låta begreppen fyllas med innehåll av de i materialet 
påkomna föreställningarna. Tanken med detta är alltså att i god hermeneutisk 
anda låta de historiska subjekten bestämma innebörden av sina egna 
uppfattningar. Avsikten med, eller snarare konsekvensen av, tillvägagångssättet är 
vidare att en större anhopning av föreställningar kan täckas och konturerna av ett 
komplext helt kan återskapas. Vidare torde den ständigt överhängande risken för 
analytisk reduktionism minska med förfarandet. Möjligen medför detta vissa 
problem beträffande tydlighet, men jag anser ändå att förfarandet är motiverat av 
just möjligheten att låta de historiska källorna tala på sina egna villkor. 

I anslutning till detta resonemang vill jag emellertid påpeka att jag betraktar 
bildning som en integrerad beståndsdel i en större föreställningsvärld, varför 
synen på denna kan sägas integrera andra föreställningar och konnotationer 
rörande angränsande företeelser. Denna teoretiska förförståelse tillämpas i 
anslutning till detta alltså även på de begreppsliga uttryck som kan tänkas följa på 
bildningsbegreppet. Relaterade begrepp såsom ”förnuft”, ”upplysning”, 
”civilisation” och så vidare erhåller således även de sina semantiska bestämningar 
i relation till de föreställningar som uttrycks.  

Bildning och bildningsideal skall inledningsvis i sammanhanget således 
enbart förstås som en vag form av andlig förädling av människan. I motsats till 
exempelvis begreppet utbildning som har ett mer eller mindre tydligt artikulerat 
mål, ofta relaterat till ett yrke, syftar alltså bildning i någon mån till en 
omstöpning av människans andliga konstitution.82 Det ena begreppet utesluter 
dock ingalunda det andra, utan synen på bildning kan mycket väl inbegripa olika 
föreställningar om utbildning och vice versa. 

Slutligen postuleras i uppsatsen ett relativt snävt kulturbegrepp. Kultur 
refererar i detta sammanhang enbart till de texter och praktiker som kan anses 
vara uttryck för intellektuell och framförallt estetisk verksamhet. Skönlitteratur, 
vetenskaplig litteratur och i viss mån konst och musik står alltså i fokus. Det 
socialantropologiskt inspirerade ”breda” kulturbegreppet, där all mänsklig 
aktivitet kan anses vara ett uttryck för kultur, anammas således inte då jag anser 
att det förra lämpar sig bättre i sammanhanget. Motivet bakom detta förfarande är 

                                                 
81 ”Bildning” och ”bildningsideal” är flytande historiska begrepp som ändrat innebörd över tid. Se Skoglunds 
redogörelse för begreppets utveckling, Skoglund, 1991, s. 45 ff. Se även Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk 
läsebok, vol. II, Gunnar Broberg (red.), Stockholm, 1991, s. 1283 ff.  
82 Jämför Nationalencyklopedin, Bd. 2, 1990, sökord: bildning.  Se även Svensk uppslagsbok, Bd. 3, Malmö, 
1933, för att få denna tidsenliga definition av begreppet. 
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tudelat. Dels speglar det dåtidens utbredda föreställningar kring det kulturella,83 
och dels genererar det en naturlig och nödvändig inskränkning av det material 
som skall analyseras.  

Frågeställningar 
De frågeställningar som används för att operationalisera det tidigare formulerade 
syftet om arbetarrörelsens bildningsideal är naturligtvis avhängiga den teoretiska 
ram som nyss skisserats. Detta innebär att frågeställningarna skall ses som 
integrerade i, och i viss mån emanerande från, den Gramsciska teorin. 
Följaktligen kommer hänsyn att tas till huruvida svaret på respektive fråga kan 
sägas vara ett uttryck för en tydligt artikulerad mothegemonisk diskurs eller 
enbart ett anammande av befintliga föreställningar. I anslutning till detta kommer 
självklart även disartikuleringen respektive reartikuleringen att formellt 
strukturera materialet. Med dessa ord sagda lyder frågeställningarna som följer:  

 Uttrycks det i det undersökta materialet tydligt artikulerade idéer och ideal kring 
bildningen? Och, om så är fallet, vilken eller vilka av dessa uttrycks starkast? 

 Om det finns en konkret idé beträffande bildning, vilken roll spelar då synen på 
litteraturen och biblioteken för denna tanke? 

 Är dessa eventuella idéer flytande över tid? Eller, annorlunda uttryckt, präglas 
föreställningarna och den därtill sammanhängande synen på hegemonin av 
kontinuitet eller brott? 

Metodologiska utgångspunkter 
Då det vid arbetet med att excerpera det empiriska materialet uppdagades vissa 
komplikationer måste jag inledningsvis redogöra för en del betydande 
metodologiska vägval jag tvingats göra under arbetets gång. Den ursprungliga 
avsikten var således att enbart låta dagstidningar utgöra basen för den empiriska 
undersökningen. Detta lät sig dock inte så lätt göras då bildningstemat i dessa 
tidningar, det vill säga Arbetet och Norrskensflamman, så gott som uteslutande 
behandlades inom ramen för den första tidsperioden. Diskussionerna kring frågan 
om bildningens innehåll och bestämning, vilken ingalunda kunde antas ha förlorat 
relevans, hade under den andra perioden helt enkelt bytt forum och utspelades 

                                                 
83 Se exempelvis återigen Svensk uppslagsbok, Bd. 16, 1933, sökord kultur och kulturhistoria, där dessa båda 
betecknar det ”rent andliga” i förhållande till ”civilisation” som inbegriper exempelvis yttre materiella 
förhållanden. 
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sålunda på annat håll. Detta resulterade i att jag var tvungen att finna ett annat 
material som underlag för den andra periodens undersökning. Valet föll slutligen 
på två tidskrifter; ABF - Tidning för arbetarnes bildningsförbund och Clarté –
Tidskrift för socialistisk kultur och politik.84 Att just tidskrifter var aktuella vilar 
på uppfattningen att de, i likhet med tidningarna, kan betraktas som språkrör för 
olika politiska grupperingar och sålunda är att betrakta som delaktiga i den 
ideologiska produktionen.  

Att inte enbart tidskrifter var aktuella som empiriskt stoff är ett resultat av 
historiska omständigheter – det fanns helt enkelt inga betydande tidskrifter med 
tydlig arbetarrörelseanknytning för den första perioden. De båda som valts 
startade sina tidskriftsverksamheter 1924 (Clarté)85 respektive 1915 (ABF).86         

Valet av just dessa specifika tidningar och tidskrifter sammanfaller med 
faktumet att de utgör betydande inslag i arbetarrörelsens kulturella debatt. Vidare 
representerar de två olika ideologiska läger inom arbetarrörelsen, vilket i sin tur 
möjliggör undersökningen av vad som kan kallas den politiskt radikala samt den 
konventionella positionen inom rörelsen. Norrskensflamman och Clarté 
representerar sålunda den radikala grupperingen medan ABF och Arbetet utgör 
den konventionella.87 Påpekas bör även att en viss tidsmässig diskrepans gällande 
Arbetet och Norrskensflamman föreligger. Detta av den enkla anledningen att 
Norrskensflamman startar sin verksamhet först 1906. Förhållandet torde dock inte 
ge några betydande avtryck i analysen då perioden är relativt lång och inga 
avgörande händelser utspelar sig under 1905. 

Den metod som används i föreliggande arbete är som tidigare nämnts av 
klassisk hermeneutisk typ.88 Med detta menas att jag kommer att söka analysera 
texternas innebörd, både genom att iaktta de direkt uttalade föreställningarna, 
likväl som de mer latenta och dolda skikt som en text är genomsållad av. Detta 
sistnämnda påpekande tarvar möjligtvis ett visst förtydligande. Direkt uttalade 
föreställningar vilar enligt undertecknad axiomatiskt på vissa föreställningar som 
är underförstådda och som av textförfattaren inte anses vara nödvändiga att 
artikulera. Dessa, mer subtila, skikt som en text alltid är uppbyggd kring är 
emellertid minst lika väsentliga att ringa in som de tydligt artikulerade utsagorna. 
Jag kommer således inte bara att ta fasta på de explicita föreställningar som 

                                                 
84 Framledes förkortat till ABF samt Clarté. Vidare bör läsaren uppmärksamma att kursivt ”ABF” står för 
tidskriften, medan ”ABF” representerar själva organisationen.  
85 Ture Nerman, Clarté. En studie i studentpolitik, Stockholm, 1962, s. 24. 
86 Åkerstedt, 1967, s. 58. Tidskriften hette ursprungligen inte ABF utan har gått under olika namn innan den 
slutligen antog namnet ABF. 
87 Dock inte radikal i meningen kommunistisk. Clarté anammade den kommunistiska positionen först efter 
andra världskriget. Se Nationalencyklopedin, Bd. 4, 1990, sökord: Clarté. Se även Nerman, 1962, s. 30 ff.  
88 Se exempelvis Kjeldstadli, 1992, s. 124 ff. och s. 176. Se även Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe & Jon 
Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Stockholm, 1993 för en grundlig redogörelse. 
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formuleras, utan även att försöka tränga in i de underförstådda idéer som 
resonemangen vilar på.  

En hermeneutisk textanalys är emellertid alltid behäftad med vissa problem. 
Ett sådant är självfallet själva tolkningsmomentet. Hur, och inte minst vad, man 
väljer att tolka är inte alltid självklart.89 Att det finns tydliga analytiska markörer 
som preciserar vilket stoff som bör eftersökas är vidare till stor hjälp men 
övervinner inte per automatik de hinder som varje analytisk gärning brottas med. 
Det finns alltså alltid ett moment av subjektivitet i upprinnelsen till, och i själva 
analysen som är svår att undvika - forskningssubjektets betydelse skall under inga 
omständigheter underskattas, varken i analysens resultat eller i studiens objekt. 
Lösningen på detta problem är rimligen att, så långt det är möjligt, konsekvent 
redogöra för sina resonemang för att på så sätt erhålla en viss transparens och ge 
läsaren möjlighet att följa de tankebanor som analysen vilar på. 

Vad beträffar de rent källkritiska aspekterna, såsom tillkomst, tendens, 
beroende och så vidare, är dessa av underordnad betydelse. Syftet med studien är 
inte att fastslå huruvida utsagorna som framförs gällande exempelvis ekonomiska 
eller politiska förhållanden är sanna eller inte.90 Snarare kan den motsatta 
principen anses vara rådande. Att studera de rent deskriptiva delarna i materialets 
innehåll, det vill säga värderingsfria återgivelser av sakförhållanden, saknar i detta 
sammanhang relevans. Vad som är målet för uppsatsen är att blottlägga 
värderingar kring bildningen, och jag har följaktligen valt att fokusera på de 
omdömen som innehåller föreställningar av detta slag. Detta gäller vidare 
eventuella klassificeringar av litteraturen. Huruvida en specifik bok bör definieras 
såsom varandes ”arbetarlitteratur” intresserar således inte, utan det är tidningarnas 
och tidskrifternas åsikt i frågan som är det huvudsakliga.  

Självfallet kan enbart ett omnämnande, eller förekomsten av ett ytligt sett rent 
deskriptivt förhållande tyda på värderingar från tidningarnas och tidskrifternas 
sida. Vidare kan den fysiska fördelningen eller upplägget av olika sorters stoff 
vara ett uttryck för vissa specifika åsikter. Av omkringliggande omständigheter 
kommer denna aspekt dock i huvudsak att få stryka på foten, men om fallet är 
ytterligt flagrant kommer jag att påpeka detta faktum. I samma anda har för övrigt 
även den semiotiska och teckenrelaterade analysen av källmaterialet fått lämnas 
därhän.91 Vidare är det, som tidigare nämnts, icke-officiella utsagor som står i 

                                                 
89 Misstolkningar av texten och förbiseende av väsentliga strukturer är två uppenbara problem kopplade till 
detta moment. Det empiriska materialet är i föreliggande fall massivt. Då det är tidningar och tidsskrifter som 
skall undersökas måste stora textmassor genomsökas och enskilda artiklar kan relativt lätt förbises, med 
potentiella konsekvenser för analysen. 
90 I den måtto utsagor som bygger på värderingar kan vara ”sanna”.  
91 För en redogörelse av detta sistnämnda fenomen, se Lena Johannesson, Ulrika Kjellman & Birgitta Skarin 
Frykman, Arbetarrörelse och arbetarkultur - Bild och självbild, Stockholm, 2007. Se speciellt Inledningen 
och Ulrika Kjellmans artikel, ”Från hövding till landsfader: Bilden av arbetarrörelsens ledare i svensk 
veckopress 1910-1946”. 
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fokus för undersökningen. Detta innebär att de referat av mer officiell karaktär 
som förekommer i materialet, såsom utdrag från exempelvis det 
socialdemokratiska partiets program, inte kommer att ägnas särdeles stort intresse. 

Möjligen kan man resa en invändning mot att det är flera röster som yttras i 
tidningarna och att det därigenom är besvärligt att navigera mellan vad som är 
tidningens, respektive artikelförfattarens åsikter. I anslutning till detta kan det 
argumenteras för att eventuella skillnader i åsikter som framkommer i analysen 
härrör ifrån ett sådant prosaiskt faktum att enskilda individer hyser olika 
uppfattningar. Men inte heller dessa problem anser jag vara av betydande slag. 
Snarare låtes bilden av en komplex sammansättning av arbetarrörelsens olika 
nyanser växa fram. Dessa kan sedan på olika sätt bidra till att manifestera skilda 
tendenser inom rörelsen. De samlas alla inom en gemensam politisk ram i form av 
tidningen och det är denna som ytterst definierar den ideologiska positionen.92  

Att det enbart är de ”intellektuella” som kommer till tals gällande 
arbetarrörelsens bildningsföreställningar är vidare självfallet en konsekvens av 
empiriska förhållanden - det är dessa personer som de facto skriver i tidningarna 
och tidskrifterna.93 En belysning av dessa idéers faktiska förankring i folkdjupet 
har beklagligt nog blivit lidande då inte heller detta ryms inom ramen för en 
uppsats av dessa dimensioner. Nämnas kan dock att de individer som författar 
stoffet naturligtvis skall ses som potentiella åsiktsbildare, likväl som konstruktörer 
av något som kan kallas en ”diskursiv anda” inom vilken arbetarrörelsen 
koncipierar sina idéer om bildning. Att recensionerna, vilka i uppsatsen tilldrar sig 
betydande uppmärksamhet, av olika verk kan anses ha en normerande betydelse 
och därigenom påverka vad exempelvis arbetarbiblioteken sedan köper in och 
därmed distribuerar torde vara uppenbar. Vidare tycks, som tidigare nämnts, 
Gramscis teori om de intellektuellas betydelse för idéernas formande och 
spridning ytterligare motivera en närmare granskning av dessas föreställningar.  

Beträffande valet av tidsperiod, 1905-1910 samt 1932-1936 så motiveras 
denna i stor utsträckning av det historiska skeendet.94 Periodiseringen följer 
nämligen en brytpunkt för arbetarrörelsen. De första åren på det nya seklet söker 
arbetarrörelsen ännu att konsolidera sina positioner och befinner sig i opposition, 
medan man under 1930-talet erövrar regeringsmakten och påbörjar den långa eran 

                                                 
92 Självklart kan det också argumenteras för att läsarna själva lägger stor vikt vid vem som författat specifika 
artiklar. Vidare att de olika artikelförfattarna hade olika genomslag. Av huvudsakligt intresse för denna 
uppsats är emellertid de åsikter som tidningarna som helhet förmedlar. 
93 ”Intellektuella” i Gramscis mening, det vill säga de med intellektuell verksamhet som huvudsaklig 
sysselsättning. 
94 Periodiseringen följer historikern Yvonne Hirdmans kronologiska strukturindelning. Se Yvonne Hirdman, 
Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme, Stockholm, 1990. 
Perioden karaktäriseras av Hirdman som en tid då rörelsen utvecklades i ”… en lugn och fredlig fåra framåt”, 
s. 85. Att det är ett uppehåll mellan perioderna motiveras i hög utsträckning av arbetsekonomiska skäl – det 
finns helt enkelt inte tid att studera hela skeendet, utan fokus har lagts på de båda ändarna i processen. 
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av politisk dominans.95 Av intresse är således att studera huruvida denna 
förskjutning genererar någon förändring i attityden gentemot bildningen. Vidare 
vill jag undvika en alltför turbulent internationell period. Tiden för exempelvis 
första- respektive andra världskriget undviks därmed då så gott som all fokus kan 
antas riktas mot de händelser som dessa tilldragelser genererar.96 

Ytterligare ett historiskt förankrat motiv för denna tidsmässiga uppdelning är 
att arbetarrörelsen ”splittras” 1917 och en vänsterflygel bildas (sedermera det 
Kommunistiska partiet 1921). Studien kan alltså, genom detta kronologiska grepp, 
se om också denna omvälvande process återverkar på bildningssynen och studera 
huruvida de olika politiska perspektiven följaktligen utvecklas i disparata 
riktningar.  

Slutligen är det på sin plats med en diskussion om hegemonibegreppets 
metodologiska konsekvenser. Såsom har framgått i redogörelsen för det teoretiska 
ramverket skall hegemonibegreppet, åtminstone ursprungligen, i huvudsak förstås 
som en process och inte som en struktur. Detta förhållande är emellertid ytterligt 
svårt att transkribera till analysen - en företeelse som är stadd i ständig förändring 
låter sig inte gärna ringas in och tydligt definieras. Jag kommer således, möjligen i 
strid med Gramscis förståelse, att i metoden låta hegemonin, respektive 
mothegemonin, ta formen av en struktur som besitter vissa bestående 
karaktäristika.97 Detta görs vidare under den teoretiska förståelsen av att varje 
historisk företeelse kan studeras synkront. Jag anser således att varje process kan, 
vid ett givet specifikt ögonblick, betraktas som en struktur.98 Detta utesluter dock 
ingalunda den principiella synen på hegemonin som en process, utan underlättar 
snarare att se förändringarna av, och genom, just denna process.  

De teoretiska markörer som presenterats tidigare kommer även att bilda en 
fond mot vilken materialet analyseras. Dessa begreppsliga kategorier kommer 
vidare att systematisera materialet och bilda ett övergripande system efter vilka 
                                                 
95 1920 bildas den första socialdemokratiska regeringen, vilken dock endast sitter i ett halvår. 1932 erövrar 
man återigen makten, vilken man sedan som bekant behåller, med vissa undantag, under en lång tid. Se 
exempelvis Jan Melin, Alf W. Johansson & Susanna Hedenborg, Sveriges historia. Koncentrerad 
uppslagsbok. Fakta, årtal, kartor och tabeller, Stockholm, 1999, s. 223 ff. 1930-talet brukar för övrigt även 
omtalas som en gyllene period för arbetarlitteraturen – något som möjligen kan bidra till litteraturens 
omnämnande i debatten. Se Kristina Olls och Ingvar Wahlén, Svenska arbetarförfattare under 1900-talet, 
Örkelljunga, 1989, s. 11, samt Lars Furuland och Birgit Munkhammars artikel ”Autodidakter och 
arbetardiktare” i Den svenska litteraturen. Modernister och arbetardiktare 1920-1950, Lars Lönnroth och 
Sven Delblanc (red.), Stockholm, 1989, s. 105 ff. 
96 Självfallet kan en rad invändningar framföras även kring denna periodisering. Exempelvis undviks inte den 
ekonomiska depressionen under 1930-talets inledning, vilket troligen inverkar både på rapporteringen och 
föreställningar. En linje måste emellertid dras och denna är relativt befriad från internationella kriser. 
97 Detta är måhända trivialt, men tål ändå att påpekas, då jag med detta förfarande avviker exempelvis från 
Lefflers mer bokstavliga tolkning av Gramsci. Till saken hör dock att jag inte tror att Gramsci menar att 
hegemonin är fullständigt flytande utan att den rimligen äger en viss beständighet. Se exempelvis Gramsci, 
1967, s. 144. 
98 Den klassiska skiljelinjen mellan humaniora och samhällsvetenskap går som bekant just mellan den 
diakrona och den synkrona metoden. Historikern Knut Kjeldstadli argumenterar emellertid för denna tredje 
ståndpunkt, något som jag tagit fasta på. Se Kjeldstadli, 1992, s. 126 ff. 
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frågorna besvaras. Tanken är således att studera hur tidningarna och tidskrifterna, 
genom konstruktionen av olika strategier beträffande dis- respektive reartikulering 
av bildningsområdet, koncipierar olika mothegemoniska diskurser inom det 
kulturella fältet. 

Jag har vidare sökt att ytterligare strukturera materialet efter vissa i texterna 
förekommande teman. Följaktligen har jag valt att avhandla de skrivelser som 
huvudsakligen refererar till exempelvis bibliotekens betydelse för bildningens 
utformning i en och samma passage. Detta görs för att tydliggöra vissa 
kontextuella förhållanden och vidare för att undslippa en strikt kronologisk 
struktur som ofta tenderar att bli något referatbetonad. 

Presentation av källmaterialet 
Det empiriska material på vilket undersökningen vilar är som tidigare nämnts de 
två arbetarrörelseanknutna tidningarna Arbetet och Norrskensflamman samt 
tidskrifterna Clarté och ABF.99 En närmare, om än översiktlig presentation av 
dessa, hämtad ur Sven Tollins, Svensk dagspress 1900-1967,100 Den svenska 
pressens historia101 och Nils Anderssons, Dagspressen i Sverige,102 samt Åke 
Runnquists, Litterära tidskrifter 1920-1960103 och Hugo Lefflers Arbetarnas 
bildningsförbund 1912-1962. Krönika vid halvsekelsgränsen,104 följer nedan: 

Arbetet började utges i Malmö 1887 med en frekvens av sex exemplar per vecka. 
Den ursprungliga beteckningen var ”socialdemokratisk”, men mellan åren 
1923 och 1935 titulerar man sig ”socialistisk”, för att sedan återigen anamma 
det socialdemokratiska epitetet. Upplagan uppskattas år 1905 till cirka 
20 000,105 vilket gjorde den till Malmös andra största tidning efter Skånska 
Dagbladet.106 Tidningen har varit begåvad med ett antal prominenta 
socialdemokrater såsom Axel Danielsson, Bengt Lidforss, Ernst Wigforss, 
med flera.107 I Arbetet förekommer en viss oregelbunden 
recensionsverksamhet. Likaså har man en avdelning för litteratur och konst 

                                                 
99 För en översikt över ”partipressens” historiska framväxt se Stig Hadenius och Lennart Weibull, 
Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, Stockholm, 1999, s. 51 ff och s. 117 ff. 
100 Sven Tollin, Svensk dagspress 1900-1967. En systematisk och kommenterad kartläggning, Stockholm, 
1967.  
101 Den svenska pressens historia III. Det moderna Sveriges spegel 1897-1945, Red Karl Erik Gustafsson och 
Per Rydén, Stockholm, 2001.  
102 Nils Andersson, Dagspressen i Sverige, Stockholm, 1948. 
103 Åke Runnquist, Litterära tidskrifter1920-1960, Stockholm, 1964. 
104 Hugo Heffler, Arbetarnas bildningsförbund 1912-1962. Krönika vid halvsekelsgränsen, Stockholm, 1962. 
105 Tollin, 1967, s. 12. 
106 Den svenska pressens historia III, 2001, s. 55. Som framgår i denna passage var Arbetet tre gånger så stor 
som Sydsvenskan.  
107 Andersson, 1948, s. 70 f. 
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vilken förekommer uppskattningsvis en gång per vecka.108 Vidare finns i 
tidningen ett utrymme vikt för romanföljetonger vars kulturella status i 
betydelsen hög- respektive lågkultur är av skiftande karaktär. Tidningen tycks 
inte operera utefter någon formell indelning av stoffet. De enda igenkännbara 
och varje dag återkommande rubrikerna är något som kan liknas vid en ledare 
och att sista sidan ofta är vikt för utrikespolitiska nyheter. Annars är 
artiklarna, åtminstone skenbart, slumpmässigt utplacerade utan hierarkisk 
ordning.109 

Norrskensflamman startar sin verksamhet 1906 i Luleå med en ursprunglig 
frekvens på tre exemplar per vecka, vilken dock ökar till sex exemplar från 
1914. Den politiska etiketten är från början socialdemokratisk, men ändras 
vid två tillfällen; 1917 till ”vänstersocialistisk” och 1922 till ”kommunistisk”. 
Tidningen tillhör emellertid redan från begynnelsen den vänstersocialistiska 
falangen av socialdemokratin och befinner sig stundtals i polemik med mer 
högerorienterade grupperingar.110 Siffror angående upplaga finns enbart från 
1911, vilken då uppskattas till cirka 8000 (Denna siffra tycks vidare vara 
relativt konstant – 1935 rapporteras en upplaga på 8600).111 Tidningen blev 
sedermera organ för ”Sveriges kommunistiska parti”.112 Norrskensflamman 
tycks likt Arbetet inte använda sig av en tydlig struktur beträffande upplägget 
av artiklarna, med undantag för att första sidan ofta inkluderar en längre 
debattartikel och att sista sidan ofta pryds av någon skönlitterär berättelse, 
reseskildring, aforism, dikt eller liknande. Dessa kan dock även återfinnas i 
tidningens inre och är inte uteslutande förpassade till sista sidan.  

Clarté - tidskrift för socialistisk kultur och politik utges sedan 1924 i en frekvens 
av cirka sex eller sju nummer per år med en redaktion sammansatt av 
huvudsakligen unga akademiker.113 Tyngdpunkten vilar enligt egen utsago på 
det litterära och politiskt-ekonomiska stoffet.114 Clarté har vidare haft 
”…livliga kontakter med politiskt radikala författare…”115 av vilka bland 
andra  Karin Boye nämns.  Tidskriften har, i jämförelse med tidningarna, 
betydligt längre artiklar och är självfallet inte disponerad på samma sätt som 
dessa. Av betydelse är emellertid att tidskriften innefattar en 
recensionsavdelning och att vissa artiklar är dedikerade bildningsfrågan som 

                                                 
108 Detta är som sagt en uppskattning. En tydlig struktur med exempelvis litteratur/konst på vissa specifika 
veckodagar har således inte kunnat iakttas. 
109 Detta kan självfallet vara en chimär då som sagt ingen större möda har lagts ner vid analysen av 
tidningens yttre. 
110 Andersson, 1948, s. 167. 
111 Tollin, 1967, s. 75. 
112 Andersson, 1948, s. 167. 
113 Runnquist, 1964, s. 94.  
114 Runnquist, 1964, s. 94. 
115 Runnquist, 1964, s. 94 
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sådan. Organisationen Clarté beskrivs för övrigt som en ”partipolitiskt 
obunden organisation av intellektuella” och som en ”vänstersocialistisk 
idékonception i samarbete med arbetarrörelsen.”116   

ABF – tidning för arbetarnas bildningsförbund utkommer med sitt första nummer 
i oktober 1922. Tidskriften är att betrakta som ABF:s officiella organ och 
torde därmed vara synnerligen genomslagsraftig i spridningen av det 
perspektiv som förfäktas av de ledande inom organisationen.117 Tidskriften 
har vidare, när undersökningen tar sin början, assimilerat flera tidigare 
tidskrifter verksamma inom ABF:s hägn, såsom exempelvis den litterära 
Bokstugan.118 ABF utkommer månatligen och innefattar, likt Clarté, en 
omfattande recensionsavdelning vilken bland annat syftar till att ge 
vägledning åt arbetarbibliotekens inköpsavdelning. I tidskriften medverkar 
förövrigt sådana centrala socialdemokratiska personligheter som Richard 
Sandler, Gunnar och Maj Hirdman samt makarna Myrdal.  

                                                

I läsningen av tidningarna har jag av naturliga skäl valt att fokusera på de artiklar 
som innehåller föreställningar kring bildningens innehåll. Jag har emellertid 
stundtals även sökt att studera mer allmänt orienterade artiklar för att om möjligt 
spåra de subtila eller implicita idéer om bildning som kan tänkas rymmas i dessa. 
Närläsningen av materialet har dock som tidigare nämnts inte inkluderat en analys 
av sådana ting som bilder, fysisk placering och så vidare. Inte heller har de 
omfattande litteraturannonser som förekommer i tidningarna undersökts av den 
enkla anledningen att dessa inte kan ses som uttryck för en av tidningarna 
omhuldad litterär kanon.  

Påpekas bör slutligen att stavningen ibland har modifierats för att passa 
modernt språkbruk, framförallt beträffande sedvänjan att ersätta e med ä i äldre 
stil (exempelvis skrivs ”pressen” och ”verkligheten” med ä) och att notsystemet 
beträffande tidningarna och tidsskrifterna i stort följer konventionell praxis. En 
detalj gällande notsystemet är emellertid att jag skriver ut artikelrubriken, i den 
mån det faktiskt förekommer en sådan – diskrepansen mellan tidningarna är stor. 
Detta görs naturligtvis för att underlätta för läsaren att orientera sig i 
källmaterialet. Att inte artikelförfattaren får fylla denna funktion beror på att 
denna mer sällan är känd.   

 
116 Nationalencyklopedin, 1990, sökord: Clarté. 
117 Heffler, 1962, s. 106. 
118 Heffler, 1962, s. 143. 
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Disposition 
 
Dispositionen av uppsatsens undersöknings- och analyskapitel kommer att följa 
tematiskt efter tidningarna och tidskrifterna. Jag kommer följaktligen att avhandla 
varje tidning/tidskrift i tur och ordning, inkluderande en diskussion av de för 
undersökningen relevanta begreppen. Efter varje ”period” följer även en kort 
sammanfattande analys. Dispositionen kan alltså i sig sägas inkludera en studie av 
förändringar över tid då den kronologiska strukturen kommer av sig själv. Studien 
avslutas sedan med en sammanfattande diskussion, där resultaten av 
undersökningen i förhållande till den tidigare redogjorda forskningen presenteras. 
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Undersökning 

Avsnittet behandlar undersökningen av källmaterialet, det vill säga tidningarna 
Arbetet och Norrskensflamman samt tidskrifterna ABF och Clarté, vilka används 
för att söka rekonstruera tendenser till arbetarrörelsens syn på bildningen. Innan vi 
går in på denna vill jag emellertid sammanfatta de historiska tilldragelser som 
tidningarna och tidskrifterna uppmärksammar. Detta görs naturligtvis för att bidra 
med en tydligare historisk kontext att förstå de olika uttalandena emot. 

Vad beträffar den första perioden så domineras nyhetsrapporteringen 
framförallt av den för arbetarrörelsen fundamentala rösträttsfrågan. I denna 
inkluderas följaktligen även bildningsdebatten, då högre bildning för den enskilda 
ansågs vara ett bärande argument för myndigförklarandet av klassen som helhet.119 
1905 kan även unionsupplösningen med Norge och revolutionstillståndet i 
Ryssland nämnas som två centrala händelser (om än perifera i 
bildningshänseende). 1906 är riksdagsvalet, där Lindemans högerregering segrar, 
ett betydande inslag i debatten som förs under periodens resterande tid. 

Under den andra perioden är det framförallt det fascistiska hotet, liksom 
spåren av den ekonomiska depressionen vilken drabbade Europa under periodens 
inledande år som diskuteras. Att socialdemokratin tar makten får självfallet även 
detta betydelse för den inrikespolitiska rapporteringen och därmed även för 
bildningsfrågan. Bildningen kan även sägas ha institutionaliserats under den andra 
perioden, i form av mer etablerade skolor och så vidare, vilket genererar en annan 
syn på bildningsfrågan. Tidskrifterna som valts är dock mindre beroende än 
tidningarna av dessa tidens strömningar utan fokuserar framförallt på frågor 
relaterade till just bildningen, även om detta stundtals sker med referenser till de 
nyss nämnda händelseförloppen.  

Av väsentligt intresse för biblioteksfrågan är även att biblioteken genomgår 
en strukturell förändring under perioden. Utvecklingen från spridda 
föreningsbibliotek, sockenbibliotek och liknande, till kommunalt organiserade 
”folkbibliotek” eskalerar under 1920-talet och kulminerar bland annat i 
Stockholm med en formell sammanslagning 1928.120 I anslutning till detta kan 
                                                 
119 Se exempelvis Leffler, 1999, s. 18 ff. Se även Ronny Ambjörnsson, Den skötsamma arbetaren: Idéer och 
ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, Stockholm, 2001, s. 122. 
120 Myrstener, 1998, s. 39 ff. Se även Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen 
och svensk bokmarknad 1887-1943, vol. II, Stockholm, 1993, s. 543 f.   
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nämnas att statsstöden till folkbiblioteken ökade dramatiskt under seklets 
inledande decennium, vilket resulterade i en absorbering av flera, tidigare 
organisatoriskt fristående, biblioteksformer.121 Med 1930-års biblioteksreform blir 
detta formaliserat och statsbidragen går huvudsakligen till ”… 
folkbiblioteksväsendets tre stöttepelare: kommunala folkbibliotek, 
studiecirkelbibliotek och folkskolebibliotek”.122 Av särskilt intresse blir 
naturligtvis att uppmärksamma hur denna strukturella förskjutning inverkar på 
tidskrifternas resonemang.  

 
 
Arbetet 1905-1910. 
En tydligt artikulerad idé som formuleras i tidningen rör föreställningen om 
arbetarklassen som vida mer kulturintresserad och bildningsbenägen än de andra 
klasserna i samhällskroppen. I en artikel författad 8/11 1909 står det bland annat 
att läsa följande sentens; 

…[en] bekräftelse av den allmänna sanningen, att det organiserade proletariatet i vår tid är 
den enda samhällsklass som med kraft bär upp de ideella kraven, medan däremot överklassen 
– den maktägande och avgörande överklassen – numera är en samling människor utan 
framtidstro, utan ideal och blott med ett intresse: att tjäna pengar.123 

Vidare att kampen mot den 

… bloddrypande smutslitteraturen som i åratal har hållit på att förgifta det svenska folkets 
litteratur, ingalunda utgått från överklassen och dess samvetsömma moralister, utan från det 
klassmedvetna proletariatet…124 

I samma artikel lanseras idén om att överklassens andliga dekadans är att betrakta 
som ett direkt resultat av den kapitalistiska samhällsorganisationen och att den 
nya överklassen är ”… på alla kulturella intressen blottade profitjägare.”125 Efter 
den Lindemanska regeringens seger i riksdagsvalet 1906 profeteras även att ”… 
det stundar vargatider för vårt undervisningsväsen”, att den nya regeringen är den 
”… moderna kulturens bittraste fiender”, samt att reaktionen alltid ”… måttar sina 
hugg mot upplysningen.”126 I en annan artikel från 1905 framförs den besläktade 
tanken att arbetarklassens politiska och sociala frigörelse kommer att resultera i 

                                                 
121 Svedjedal, 1993, s. 544 f. Även s. 549 ff. 
122 Svedjedal, 1993, s. 560. 
123 Arbetet, 8/11 1909, rubrik: ”Barbariets renässans II”. 
124 Arbetet, 8/11 1909, rubrik: ”Barbariets renässans II”. 
125 Arbetet, 8/11 1909, rubrik: ”Barbariets renässans II”. Se även 20/4, 1905, där de konservativas 
bildningsnivå kritiseras. 
126 Arbetet, 30/5, 1905. Se även 31/3, 1908, rubrik: ”Kulturpolitik”, där högerns kulturpolitik kritiseras med 
emfas.  

 27



en ”… kulturell renässans av oöverskådlig räckvidd”127 - ett scenario som de 
styrande klasserna emellertid anses frukta.128  

Arbetarklassen betraktas således såsom varandes en kulturens bastion och 
följaktligen redan moraliskt och intellektuellt överlägsen de styrande klasserna. 
Arbetarrörelsens andliga disposition är att betrakta som en naturgiven, eller 
snarare klassgiven, egenskap och anses därmed vara av konstitutiv karaktär. 
Klassen som sådan anses besitta vissa karaktäristika, vilka erhålls genom en 
negation då de maktägande klasserna förlänas de negativa attribut som är 
nödvändiga för varje dikotomis upprätthållande. Ingenstans framförs dock idén 
om att kulturens och bildningens innehåll eller substans bör ersättas. Snarare kan 
den motsatta uppfattningen sägas dominera då begrepp som ”renässans” – en 
pånyttfödelse av gamla föreställningar och ideal, och ”upplysning”, med alla dess 
konventionella, snarast liberalt förbundna bildningskonnotationer, begagnas i 
omodifierad betydelse. I en artikel från den 8/1 1906 frammanas följaktligen även 
flera av upplysningens hjältar såsom Rousseau, Voltaire och Diderot, vilkas 
tankar och litterära produktion anses ha resulterat i folkens frigörelse och utträde 
ur ett andligt mörker.129  

Den mothegemoniska strategin kan alltså i detta sammanhang sägas operera 
utifrån föreställningen om arbetarklassen som den befintliga kulturens försvarare 
och förhöjare. Den Gramscianska benämning som närmast ligger till hands är den 
reartikulerande, där sedan tidigare befintliga bildningsföreställningar anammas 
och kodas om, i det här fallet av hela bildningskomplexet som sådant, av den egna 
rörelsen. Detta sker genom en förskjutning av bildningens hemmahörighet, från 
den dominerande, till den utmanande klassen. Kulturen och bildningens ”sunda 
förnuft” anses redan av tidningens företrädare vila hos arbetarklassen vilken 
besitter en  

… frihet från dessa systematiskt inplantade tankesätt, som hos överklassen så ofta verka 
kvävande på dess mottaglighet för en ny syn på tingen. Hos folket finnes frisk andlig hunger, 
åtminstone hos den vaknade delen av folket som merendels lever i städerna…130   

I stycket ovan döljer sig även en betydande, om än subtil, politiskt uppfattning 
som mynnar ut i föreställningen att det framförallt är hos folket i städerna, det vill 
säga arbetarklassen och inte bondeklassen, som denna andliga hunger gör sig 
gällande. Bondeklassens uteslutning kan alltså sägas härröra från en politisering 
av de kulturella förhållandena vilket därmed illustrerar att striden om den 
kulturella hegemonin inte betraktas som en isolerad företeelse, utan just såsom 
varandes integrerad i den övergripande kampen om samhällelig dominans. 
                                                 
127 Arbetet, 17/8, 1905. 
128 Arbetet, 24/12, 1906, rubrik: ”Hatet mot folkskolan”. 
129 Arbetet, 8/1, 1906, rubrik: ”Litteraturen och folket”. 
130 Arbetet, 19/7, 1905, rubrik: ”Arbetarklassen och kulturen”. 
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Bondeklassen anses därmed som klass betraktad snarast vara allierad med de 
styrande och då även kulturellt associerad med dessa.  

  Tidningen hyser emellertid även en viss pessimism gällande arbetarklassens 
praktiska möjligheter till bildning. Bland annat står det att läsa i en artikel från 
den 12/9 1906, att för den rike är bildningsmöjligheterna oändliga och tillträdet 
till alla samhällets bildningsanstalter står öppna, medan den fattiga inte 
tillnärmelsevis åtnjuter samma tillgång till nationens institutioner.131  Det faktiska 
tillägnandet av bildningen för arbetarklassen är således, till skillnad från 
överklassen, begränsad emedan den anses ha störst potential att assimilera 
densamma.  

Beträffande tidningens uppfattning om vad bildningen bör innehålla och 
följaktligen de därav avhängiga idealen, slås det fast att skönlitteraturen innehåller 
både ”skönt” och ”fult”, samt att det är litteraturens uppgift att ”upplysa” 
människorna.132 Vidare delas skönlitteraturen upp i ”riktig skönlitteratur” och 
”tendenslitteratur”, där betydelserna av dessa dock inte är de intuitivt uppenbara. 
Riktig skönlitteratur definieras följaktligen som litteratur som enbart syftar till 
förströelse och njutning, medan tendenslitteraturen även anses innefatta ett, 
implicit eller explicit, artikulerat mål.133 Definitionen innefattar dock inte en 
uppenbar rekommendation eller stratifiering mellan dessa båda utan stipuleras, 
åtminstone skenbart, enkom för att tydliggöra de formella distinktionerna. Senare 
i samma artikel står dock att läsa något som rimligen talar för en idé om 
tendenslitteraturens företräde. Ett av litteraturens mål anses nämligen vara att 
genomföra 

… [en] omstörtning av förgyllda lögner, vanföreställningar och missförhållanden, allt det 
murkna, ruttna och multnande […]. Det slaget av omstörtning vill jag kalla andens 
revolution…134 

Möjligen går det ur citatet ovan även att utläsa en radikaliserad syn på bildningens 
ideala innehåll då det förlegat dekadenta skall ersättas av en ny sorts kultur - 
litteraturen anses vara i behov av att rensas ut från de ”ruttna” inslagen. Likaså 
kan uttrycket ”revolution” och de därtill sammanhörande konnotationerna peka i 
denna riktning. Sannolikt kan detta dock avfärdas som ett retoriskt grepp då 
tidningen i övrigt tycks förfäkta en syn som kan sägas innefatta en 
konsensustanke där kritiken av rådande förhållanden inskränker sig till att gälla 
ett förfall från det ”gamla goda”. Utsagan skulle i anslutning till detta även kunna 
                                                 
131 Arbetet, 12/9, 1906, rubrik: ”Om medborgarbildning”. Se även 7/6, 1910, rubrik: ”Vetandets privilegium”, 
där idén om att de begåvade arbetarbarnen stängs ute från bildningen till förmån för de obegåvade 
”rikemansbarnen” framförs.  Likaså framförs ett liknande resonemang gällande konsten. Se 30/5, 1910, 
rubrik: ”Konsten för folket”. Se även 24/12, 1906, rubrik: ”Hatet mot folkskolan”. 
132 Arbetet, 8/1, 1907, rubrik: ”Litteraturen och folket I”. 
133 Arbetet, 10/2 1907, rubrik: ”Litteraturen och folket II”. 
134 Arbetet, 10/2 1907, rubrik: ”Litteraturen och folket II”. 
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ses i ljuset av den då aktuella smutslitteraturdebatten.  Vidare kan uppfattningen 
snarare sägas belägga den närmast universella idén om att det bland det litterära 
utbudet helt enkelt återfinns alster av olika kvalité. Ytterligare en tolkning skulle 
kunna vara att tidningen söker att inkludera så många som möjligt i den egna 
hegemoniska diskursen vilket möjliggörs genom att tillåta sig vissa retoriska 
utsvävningar som därmed tilltalar mer ”radikala” grupperingar. I sammanhanget 
kan även nämnas att tidningen tycks hylla, i motsats till vad Åkerstedts analys gör 
gällande, den traditionella föreställningen om bildningen som ett ändamål i sig då 
tidningen låter Wilhelm Ekelunds aforism pryda huvuduppslaget den 23/12 1909; 

Den innersta meningen med all bildningssträvan: kamp mot meningslösheten, mot äcklet, 
tröttheten och indolensen. Har man känt vad denna kamp betyder, är man också härligt viss 
om vägen och bör med ens vara fri från tvekan. Detta <ämne> är dig därmed en gång för alla 
givet. Det är gränslöst som världsalltet. Det är dig nära i varje andedrag i ditt liv. Det är 
livet.135 

Vidare kan man utläsa i en artikel från 1905, där det som synes alluderas på 
klassiska gestalter ur grekiska texter,136 att Alkibiades och Sapfo ville verka för 
”… konst och litteratur och andra opolitiska ting [min kursivering].”137 Att Goethe 
och Nietzsche,138 liksom andra av antikens stora författare,139 samt Beethoven och 
Wagner,140 (vilken närmast personifierar det nationalistiskt-reaktionära idealet) 
används i olika retoriska sammanhang anses således vara fullt i samklang med det 
bildningsideal tidningen anammar.  

Ett intressant exempel i kampen om författarnas ideologiska hemmahörighet 
och således en god illustration till försöket att ideologiskt omgestalta eller 
transformera olika kulturpersonligheter står att finna i en artikel behandlandes just 
Goethe från 1910 betitlad ”Var Goethe rik?”.141 De resonemang på vilka artikelns 
argumentation vilar påminner om debatten som fördes under medeltiden mellan 
den etablerade kyrkan och vissa tiggarordnar kring Jesus materiella välstånd och 
slutar i konklusionen att Goethe inte var rik utan en sann kulturvarelse befriad 
från materiella begär. Goethes påstådda materiella begränsningar associerar 
honom genom detta grepp med majoritetens förutsättningar. Strategin kan sägas 
verka genom att göra denna ”stora ande” och kulturella auktoritet till en man av 
folket och sålunda erövra dennes litterära produktion och symboliska kapital. 
Likaså associerar en artikel från december 1910 den ryska författaren Leo Tolstoj 

                                                 
135 Arbetet, 23/12, 1909. Citatet innehåller förvisso en föreställning om bildningens uppbyggande potential, 
men bör ändå betraktas som ett ”ändamål i sig” då den ”är livet”. 
136 Alltså i kontrast till det som Hedströms och Josephsons studie visat vara kutym i den tidiga politiska 
retoriken. 
137 Arbetet, 3/6, 1905, rubrik: ”En själs avveckling”. 
138 Arbetet, 13/9, 1906. 
139 Arbetet, 16/5, 1908 
140 Arbetet, 18/4, 1908, rubrik: ”Recension”.  
141 Arbetet, 10/11, 1910, rubrik: ”Var Goethe rik?”. 
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till arbetarrörelsens kulturella sfär genom att beskriva denne som en ”radikal 
demokrat”.142 

Att litteraturen vidare anses bära på en inneboende och potentiellt 
samhällsavgörande kraft vittnar en rad resonemang om. Föreliggande avsnitt, 
vilket avhandlar den så kallade smutslitteraturen, avslöjar förövrigt en syn som 
snarast kan betecknas som romantiskt idealistisk, i motsats till marxistisk 
materialistisk, då den lägger stort värde vid det intellektuella livets betydelse och 
inte rymmer en explicit referens till de rådande klassförhållandena, 

Verkningarna av denna [kolportage-] litteraturen har heller inte låtit vänta på sig. Under de 
två senaste åren har antalet minderåriga förbrytare växt från 49 000 till 55 000, och om än 
icke hela denna ökning får skrivas på kolportagelitteraturens konto, så har denna bevisligen 
en mycket stor del på sitt samvete.143 

Smutslitteraturen verkar vidare ”… dödande för all handlingskraft och all förmåga 
att tänka.”144 Likaså anses den så skadlig att ”Vill man kväva all proletariatets 
kraft att resa sig, ska man översvämma det med smutslitteratur.”145 
Smutslitteraturen i detta sammanhang definieras likväl i linje med det 
”borgerliga” samhällets konventionella syn där kolportagelitteraturen ikläs 
smutslitteraturens anlete. Att litteraturen anses potentiellt farlig accentuerar 
självfallet behovet av att särskilja det ”höga” från det ”låga”. Vidare förlänar det 
extra tyngd åt de rekommendationer som framförs i tidningens olika 
recensionsavdelningar.  

Av huvudsaklig betydelse är emellertid att det framförallt är en estetisk-
moralisk kritik som framförs gentemot viss i samtiden förekommande litteratur 
och inte en principiell invändning som syftar till ett omgestaltande av litteraturens 
innehåll eller funktion. Att viss av den samtida litteraturen anses uppvisa 
påfallande brister kan som tidigare nämnts knappast tolkas som en radikal 
invändning. Likaså tycks resonemanget vara i linje med de argument som den 
borgerliga hegemonin producerar. Föreställningen återkommer också på olika 
håll, bland annat i en artikel från 1909 där det efterlyses diktare som, med 
Ekelunds något bombastiska ord, ”sätta flammande svärd mot mörkret.”146 I 
artikeln påpekas för övrigt återigen litteraturens potential som 
samhällsomvandlande kraft, men blicken riktas bakåt, mot ett föreställt lysande 
förflutet, snarare än framåt, mot en ny litterär era. I linje med Gustavssons 

                                                 
142 Arbetet, 27/12, 1910. 
143 Arbetet, 13/10, 1909, rubrik: ”Biografelände och kolportagelitteratur”. ”Kolportagelitteratur” är 
huvudsakligen en samlingsbeteckning på ”populär litteratur” som av det kulturella etablissemanget ansågs 
vara undermålig. Se Boëthius, 1989, s. 34 f.  
144 Arbetet, 11/5, 1910. 
145 Arbetet, 11/5, 1910. 
146 Arbetet, 9/11, 1909, rubrik: ”De tigande diktarna”.  
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idealtyper kan således snarast en beundrande, om än i vissa fall kritisk, hållning 
gentemot den (gamla) befintliga kulturen och bildningen sägas skönjbar.  
Beträffande faktiska rekommendationer av ”god litteratur”, är naturligtvis dessa 
av betydande numerär och motiverade på olika estetiska grunder. På det 
skönlitterära området framträder emellertid tre ”arbetarförfattare”, som vid ett 
flertal tillfällen av tidningen koras som de tre stora; August Strindberg, Ola 
Hansson och Gustaf Fröding.147 I en artikel från 9/5 1906 recenseras exempelvis 
Ola Hanssons senaste dikter, vilka anses uppvisa en ”europeiskhet” som den 
övriga svenska vitterheten saknar. Att allmänheten inte har omfamnat Hansson är 
vidare enligt artikelförfattaren att beklaga, men förundrar inte då, ”… en dikt om 
själsupplevelse aldrig kan ha något med publik i vidsträckt mening att skaffa.”148 
Hanssons lyrik anses vidare besitta en närmast översinnlig kvalité men är trots det 
ofördunklad då den framförallt genomsyras av intellektuell skärpa.149  

Två slutsatser kan rimligen dras utifrån artikelförfattarens resonemang. Å ena 
sidan kan en viss elitism spåras i uppfattningen att dikterna inte kan uppskattas av 
de breda folklagren - en föreställning som för övrigt bekräftas i en annan artikel 
från 1909.150 Men även åsikten att diktens mest utmärkande attribut består i dess 
förnuftstillvändhet kan spåras i artikelförfattarens resonemang. Föreställningen 
om en orientering mot rationaliteten och bort från den metafysiska romantiken 
kan således sägas verksam (en smula förvånande då Goethe omhuldas med sådan 
entusiasm). Denna uppfattning förstärks av en annan recension av samlingsverket 
Svensk Romantik några dagar senare där antikens ”hedniska ljus”, vilket uppfattas 
som det rena förnuftet, ställs i motsats till romantikens ”kristna” längtan till det 
heliga.151 Romantikens vurmande för det översinnliga anses hämma den ”friska 
viljan”, men beklagligt nog är människan ”… ett sentimentalt kräk, som älskar 
skymning, musik [sic!], vemod och bedövning.”152 Vidare framförs åsikten att 
Sokrates, själva sinnebilden för den antika rationaliteten, förkroppsligar det 
vetenskapliga och medborgerliga idealet då denne spred förnuftets ljus till 
folket.153 Likaså torde lanserandet av begreppet ”andlig ekonomi” i en artikel från 
1909 kunna tolkas i dessa banor då konnotationerna kring ”ekonomi” tydligt 
pekar mot ett av känslor befriat förnuft.154   

                                                 
147 Se exempelvis Arbetet, 26/9, 1910 rubrik: ”Levertinkultens apologet”. Alla tre skildrar som bekant bland 
annat, men inte uteslutande, arbetarnas levnadsförhållanden. 
148 Arbetet, 9/5, 1906, rubrik: ”Recension av Ola Hanssons senaste dikter”. 
149 Arbetet, 9/5, 1906, rubrik: ”Recension av Ola Hanssons senaste dikter”. 
150 Arbetet, 13/12, 1909, rubrik: ”Nya böcker”, där en diktsamling av Lennart Ribbing anses alltför svår för 
allmänheten och där det vidare påstås att ”bland hundra bokköpare köper en poesi och bland dessa förstår sig 
en av hundra på det.” 
151 Arbetet, 16/5, 1906, rubrik: ”Recension av Svensk Romantik”. 
152Arbetet, 16/5, 1906, rubrik: ”Recension av Svensk Romantik”. Se även 25/9, 1906, där de helleniska 
njutningsidealen hyllas på grunder av dess nykterhet. 
153 Arbetet, 8/1, 1907, rubrik: ”Litteraturen och folket I”. 
154 Arbetet, 3/12, 1909, rubrik: ”Andlig ekonomi”. 
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Att den kristna världsbilden utsätts för attack är möjligen föga förvånande 
men kan i Gramsciska termer tolkas som en utmaning av den rådande 
”världsbilden” och det därpå vilande ”sunda förnuftets” grundvalar. Detta är en 
strategi som bekräftas gång på gång i läsningen av andra artiklar.155 Tidningen 
tycks anse att detta sunda förnuft, i vilket man föreställer sig att det religiöst 
känslosamma och världsfrånvända dominerar, och som därmed är att betrakta som 
en del av det romantiska idékomplexet, bör ersättas av ett vars fundament vilar på 
rationaliteten. Detta intryck förstärks i en artikel från 1906 där det påtalas att de 
nya samhällsbyggarna stå ”… likväl fotade fast på den prosaiska, kalla 
socialdemokratiska åskådningens bergfasta verklighet.”156 Likaså kan det i en 
artikel från 1905 spåras en föreställning om bildningen som någon form av ”social 
ingenjörskonst” då målet med denna är att skapa ”… socialt vakna, klarsynta och 
målmedvetna individer.”157 Dikotomin rationalitet kontra sensibilitet målas på 
detta sätt upp för att saluföra den mothegemoniska idéns företräde, där det gamla 
bildningsidealet, i form av bland annat olika romantiskt färgade litterära fragment 
och ”lärd” metafysisk spekulation, alltså anses förkroppsligad i den oupplysta 
samtidens borgerliga representanter.  

För att återkomma i en kort passus till August Strindberg och Gustaf Fröding 
så besitter dessa båda samma attribut som tidigare tillskrevs Ola Hansson.158 
Strindberg figurerar även själv i tidningen, vilket i sig är talande nog då denna 
bland annat får verka som forum för författaren under en debatt mellan denne och 
den framlidne litteraturkritikern Oscar Levertins adepter.159 Att Strindberg 
betraktas som en kulturhero för arbetarrörelsen antar närmast dogmatiska former 
då alla hans vedersakare avfärdas på mer eller mindre sakliga grunder.160  

Vidare återfinns självfallet andra författare som anses stå i zenit på den 
litterära himlen. Tolstoj och Goethe har tidigare nämnts, liksom de antika 
författarna, men ytterligare en är Anatole France vars arbetaranknytning markeras 
i en artikel från 1910.161 France anses vara en  

… trofast kämpe för sanning och förnuft, och den kristna världsåskådningen med sin stupida 
tro på en personlig Gud […] har i honom en lika öppenhjärtig som talangfull motståndare162 

                                                 
155 Se, för att nämna ett fåtal exempel Arbetet, 14/6, 1905, 10/8, 1905, 13/9, 1906, 24/10, 1906, 3/9, 1906. 
156 Arbetet, 1/9, 1906, rubrik: ”Ett idealiskt liv”.  
157 Arbetet, 6/5, 1905, rubrik: ”Dr Lidforss förstamajtal”.  
158 Arbetet, 9/5, 1906, rubrik: ”Recension av Ola Hanssons senaste dikter”. 
159 Arbetet, 18/7 samt 19/7 och 26/9, 1910. En debatt som inte närmare kommer att beskrivas här, men som 
gällde den reklam som marknadsförde de litterära nittitalisterna. 
160 Se exempelvis Arbetet, 1/6, 1910 där Per Hallström avfärdas som kulturfilosof. Se även 24/9, 1906 där 
Oscar Levertin inte förstod bland andra Strindberg och de ”germanska livsvärdena” på grund av sitt 
”semitiska” ursprung. 
161 Arbetet, 9/6, 1910. 
162 Arbetet, 1/4, 1907, rubrik: ”Populärvetenskaplig litteratur”. 
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Frances’ världsbild inkorporerar dock enligt artikelförfattaren en positiv 
inställning till filosofisk idealism, vilket denne hellre vill se ersatt av den 
historiska materialismen.163 Även vitt skilda författare som den sociala 
levnadstecknaren Mark Twain164 och den närmast dekadent romantiska Oscar 
Wilde inkluderas för övrigt i den litterära kanon som tidningen skisserar upp. 
Dock inte den senares ”populära” verk, vilka tidigt spred sig till massorna, utan de 
”skönhetsälskande, spirituella och betydelsefulla” verken som först nu börjar läsas 
av folkens breda lager.165 Wilde anses för övrigt vara ”kulturvännernas” stora 
författare som beklagligt nog offrades av ”kulturfiender” på konstens altare, men 
vars ande ännu lever i form av hans verk.166 I den skönlitterära kanon återfinns 
som synes både arbetarförfattare som mer konventionella författare 
hemmahörande i en etablerad litterär eller kulturell diskurs. 

Den fackorienterade litteraturen tilldrar sig även ett markant intresse från 
tidningens sida. Självfallet recenseras och diskuteras bland annat olika 
samhällsvetenskapliga framställningar där den socialistiska litteraturen bidrar med 
en naturlig fokuseringspunkt.167 Men även annan litteratur granskas såsom 
exempelvis skrifter av Sigmund Freud, den svenske idealistiska filosofen Vitalis 
Norström och Charles Darwin, 168 av vilka den sistnämnde speciellt omhuldas av 
tidningen då dennes skrifter anses vara ett slagkrafttigt vetenskapligt motmedel 
till den kristna världsbildens föreställningsvärld.169 Att den vetenskapliga 
bildningen står högt i kurs framgår även tydligt genom de olika artiklar som 
behandlar naturvetenskapliga spörsmål såsom ”Bedrivs kaninaveln på rätt sätt”170, 
”Kycklingens utveckling i ägget”171 och ”Något om bipolaritet i 
havsorganismernas utveckling”.172 Idealet går även igen i olika rekapituleringar av 
föreläsningsserier som behandlar diverse naturvetenskapliga ämnen. Självfallet 
finns det en praktisk nyttoaspekt i dessa ämnens behandlande men att det även 
antyder en viss tendens till den tidigare redogjorda förnuftsvurmen torde bli 
uppenbart i en artikel från 1907 där det vetenskapliga får bilda grunden till en 
metafor om de vetenskapliga skrifterna som ”sippra ut till folket” för att ”utrota de 
onda bakterierna” och ”vaccinera[r] folket mot smitta.”173 Det allegoriska 

                                                 
163 Arbetet, 1/4, 1907, rubrik: ”Populärvetenskaplig litteratur”. 
164 Arbetet, 25/4, 1905. 
165 Arbetet, 8/5, 1909. 
166 Arbetet, 8/5, 1909. 
167 Se exempelvis Arbetet, 30/11, 1907, rubrik: ”Framåtskridande och civilisation” och 9/4, 1908, rubrik: 
”Kapitalismen som rasfördärvare [sic!]” för att nämna ett fåtal exempel. 
168 Arbetet, 29/1, 1910, rubrik: ”Utkast och silhuetter” (recension av Dr Lidforss nya bok). Se även 7/10 och 
8/10, rubrik ”Masskultur” där den konservativa filosofen Norströms kritik av den moderna masskulturen 
avhandlas.  
169 Se exempelvis Arbetet, 10/8 och 16/8, 1905. 
170 Arbetet, 21/1, 1910, rubrik: ”Bedrivs kaninaveln på rätt sätt?”. 
171 Arbetet, 14/3, 1910. 
172 Arbetet, 17/10, 1905. 
173 Arbetet, 8/1, 1907, rubrik: ”Litteraturen och folket”. 
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språkspelet om de vetenskapliga skrifterna som en form av medicin mot 
sjukdomen i samhällskroppen torde således illustrera en referensapparat som 
förordar ett ”vetenskapligt” synsätt.  

Något paradoxal i sammanhanget kan emellertid tyckas om den kritik som 
riktas gentemot den akademiska världen. Troligen förklaras fenomenet bäst av att 
de akademiska representanterna associeras med överklassen.174 De 
universitetsutbildade erhåller sålunda ett antal egenskaper vilka framträder i en 
artikel från 1905 där den arketypiske akademikerns karaktärsdrag beskrivs som 
”uppblåst av chauvinistisk enfald” och där ”lärdom och pedanteri” är lyten som 
utmärker akademikern, i motsats till ”den praktiska verklighetens män”.175 Likaså 
recenseras Paul Bourgets Barrikaden 1910 i kritiska ordalag då denne anses ha 
svikit sina tidigare ideal och blivit ”akademiker och socitetsman”.176 Å andra sidan 
påpekas i en artikel om ”socialismens nödvändighet” att 1500 amerikanska 
vetenskapsmän och akademiker förordar socialismen, vilket kan ses som ett 
erkännande av befintlig diskursiv anda då de positiva konnotationerna kring 
begreppet vetenskap här används i tidningens syften.177  

Denna ambivalenta hållning till den akademiska vetenskapen kan som sagt 
troligen förklaras med de tidigare påpekade förhållandena att arbetarklassen anser 
sig utestängd från den högre bildningen, samt att den anser att vetenskapen måste 
inlemma en praktisk nyttoaspekt baserad på förnuftets premisser. En angränsande 
förklaring till den sistnämnda tycks vara att det är den akademiska humanistiska 
vetenskapen som utsätts för kritik, vilket då skulle kunna innebära att det är den 
metafysiskt spekulerande tankevärlden som avfärdas. Självfallet kan även 
Hedströms och Josephsons påpekande att den tidiga socialdemokratin anlade ett 
personligt tilltal i motsats till ett mer sofistikerat språkbruk som senare blev fallet 
nämnas i sammanhang där det talas om ”lärdom och pedanteri”.178 Men också 
denna hypotes tarvar en modifikation då det vid en ordväxling mellan tidningens 
företrädare och en viss docent Axel Hägerström gällande kulturfilosofi tydligt kan 
spåras ett anammande av själva det akademisk-filosofiska språkbruket, vilket 
sålunda legitimerar dess form och därmed indirekt själva fenomenets ursprung.179 
Det kulturella kapital, vilket erhålls i form av begagnandet av ett visst språkbruk, 
kan alltså i vissa sammanhang anses brukligt och berättigar därmed dess 
användning i kampen om den kulturella hegemonin. Likaså används en liknande 
strategi genom att bland andra Herbert Spencer, som näppeligen kan betraktas 

                                                 
174 Arbetet, 30/9, 1909. 
175 Arbetet, 4/8, 1905. 
176 Arbetet, 18/3, 1910, rubrik: ”Paul Bourget Barrikaden” (recension). 
177 Arbetet, 11/1, 1907, rubrik: ”Socialismens nödvändighet”. 
178 Hedström/Josephson, 1996, s. 125ff.  
179 Arbetet, 1/6, 1910, rubrik: ”Per Hallström som kulturfilosof”. 
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som en socialistisk samhällsfilosof, transformeras till en allierad i kritiken av 
monarkin.180 
Intressanta ur bildningssynpunkt är även de romanföljetonger som framträder i 
tidningen. Något paradoxalt är dessa huvudsakligen av de för tiden och tidningen 
så föga omhuldade deckar- och kärleksgenrerna,181 av vilka Ett brott och dess 
följder av E. Barthet, samt Ponsonbydiamanterna av C. Halifax kan nämnas som 
exempel.182 Även om dessa möjligen medtas på ekonomiska grunder är dess 
väsensskilda karaktär, med avseende på de ideal som förfäktas på tidningens 
ledarsidor och artiklar, av intresse. Möjligen kan det här spåras en anomali mellan 
den retoriska jargongen som förekommer i tidningen och den litteratur som de 
facto sprids med tidningens goda minne. En viss pragmatism skulle i så fall kunna 
uttolkas i tidningens annars så idealistiska retorik. 

Vad beträffar synen på bibliotek så anses dessa spela en avgörande roll för 
arbetarrörelsens bildningssträvanden. Biblioteken betraktas som fundamentala 
byggstenar i upplysningsarbetet för att som det heter ”fostra gedigna 
personligheter”.183 Vidare menar man att just arbetarbibliotekens betydelse inte 
kan överskattas utan tidningen uppfordrar de ”slöa” att begagna sig av dessa för 
att påskynda sin andliga utveckling.184 Skolbibliotek efterlyses vidare till alla 
skolor i en artikel från 1905,185 och betydelsen av biblioteken i stort blir synbar i 
en artikel från 1908 där det skrivs att  

… biblioteken skola vara en port som slås upp på vid gavel. Allt det goda, allt det 
personlighetsfrämjande som böcker kunna giva, allt detta finns på biblioteken.186  

Proletariatets upplysning och därmed utträde ur omyndighet och passivitet kan 
således bäst tillfredställas genom bibliotekens försorg. Vissa invändningar reses 
dock gentemot bland andra de så kallade ”Lärljungebiblioteken”, vilka beklagligt 
nog underlåtit sig att inkludera ”indian- och den söta flicklitteraturen” i sina 
samlingar.187  

                                                 
180 Arbetet, 29/11, 1905. 
181 Se Boëthius, 1989, s. 39 ff. samt s. 29 f. 
182 Arbetet, första halvåret 1905. 
183 Arbetet, 21/10, 1906. Se även 5/10, 1905. 
184 Arbetet, 1/3, 1907. 
185 Arbetet, 21/11, 1905, rubrik: ”Skolan och böckerna”. 
186 Arbetet, 20/8, 1908, rubrik: ”Begagna och tag nytta av arbetarbiblioteken”. Se även 28/4, 1910, rubrik: 
”Malmö arbetarbibliotek”. 
187 Arbetet, 7/8, 1905. 
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Norrskensflamman 1906-1910 
I Norrskensflamman framträder en tydligare polemisk och agitatorisk ton 
beträffande den samhälleliga och kulturella kampen som ytterst gäller det 
hegemoniska företrädet. Bland annat tycks det vara närmast uteslutande 
socialistiskt färgad litteratur och lyrik som förekommer i tidningen. Detta skall 
naturligtvis ses som en avvikelse gentemot Arbetet som även inkluderade 
”opolitisk” dito.188 Under rubriker som ”litteratur”, vilken beskriver nyutkommen 
såväl som befintlig produktion, återfinns sålunda nästan enbart socialistiska verk 
och exemplen är otaliga på de radikala alster vars närmast revolutionära innehåll 
genomsyrar tidningens utrymme.189 Följetongsberättelser som I fängelse av 
Maxim Gorkij och Allt för revolutionen (okänd författare) samsas med dikter som 
”Ljusets konung” och ”Garibaldi” av Leon Larsson (20/10, samt 9/7 1907, båda 
med tydliga revolutionära konnotationer, om än med vissa religiöst färgade 
undertoner), ”I fabriken” av Karl-Erik Forslund (20/6 1907) och ”Det 
kapitalistiska samhället” av Holger Drachmann (12/10 1907). Dessa, liksom de 
återkommande skildringarna av olika agitationsberättelser,190 kan tjäna som några 
illustrationer över tidningens till synes bestämda föresats att huvudsakligen 
förmedla det socialistiska evangeliet.191  

Att tonen gällande kampaspekten klasserna emellan är skärpt kan även 
uppmärksammas genom de i tidningen ständigt förekommande annonserna som 
påtalar att en arbetare som prenumererar på borgerlig press är en potentiell 
överlöpare och klassvikare.192 Tidningen får också tidvis utstå viss kritik för sin 
radikala hållning från mer moderat arbetarhåll och beskylls bland annat för att gå 
”ungsocialisternas” ärenden. Denna kritik motsägs emellertid av tidningens 
företrädare, då man fortfarande betraktar sig såsom varandes en del av den 
socialdemokratiska rörelsen.193    

Det kan således utläsas spår av en ”kvalitativt annan” diskursiv anda inom 
vilken tidningen söker att positionera sig. Den socialistiska litteraturen ges 
närmast totalt företräde för att på så sätt mobilisera en mothegemonisk idé på nya 
grunder. Naturligtvis kan det därmed uttydas en tendens till kulturseparatism i 
ställningstagandet då så gott som enbart den socialistiska litteraturen tycks få 

                                                 
188 Se ovan om de ”dubiösa” deckar- och kärlekshistorierna.  
189 Se exempelvis Norrskensflamman, 13/12, 1907, 3/12, 1908, 9/12, 1908 och 18/1, 1910 rubrik: 
”Litteratur”, där denna inskränker sig till att gälla enbart socialistiska tidskrifter och utkomna böcker.  
190 Skildringar av Kata Dahlström och August Palm agitationsturnéer exempelvis. Den senare som bekant 
beskriven som en ”kulturseparatist” av Gustavsson. 
191 Exemplen är som sagt otaliga och ibland förekommer det flera dikter eller berättelser i samma nummer. 
Se 16/1, 1908, då ”Röd flagg” och ”Arbetets sonsöner” förekommer. 
192 Ständigt förekommande, men se exempelvis 7/1, 1908. 
193 Norrskensflamman, 24/7, 1908. ”Sveriges Ungsocialistiska parti” bildas 1908 som en 
anarkistisk/revolutionär grupp inom arbetarrörelsen, vilket sedermera mynnade ut i det syndikalistiska SAC. 
Se Hirdman, 1990, s. 79.   
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förekomma.  Dessa intryck förstärks förövrigt då den nyss nämnda Leon Larssons 
poesi förekommer ytterst frekvent i tidningen, detta trots att hans dikter får en sval 
recension 27/7 1907 på grundval av dess bristande estetiska kvalitéer.194 
Samlingen En dåres visioner anses förvisso exemplarisk då den följer lyrikens 
mest fundamentala lag om begränsningen av ord, men recensenten anser att ordet 
”hur” används för frekvent och råder Larsson att läsa grekiska klassiker för att ge 
sina dikter en ”ljusare skönhet”.195 Det ”grekiska idealet” kan utläsas till att gälla 
det formmässiga, eller estetiska höljet, men det innehållsliga bör inhysa den 
sociala skildringens patos. Tidningen tycks föredra en arbetardiktare med brister i 
framförandet, vars poesi syftar till att begrunda det sociala livets villkor, än en i 
estetisk bildning fulländad borgerlig poet.  

Denna tendens till en kulturseparatistisk grundsyn illustreras möjligen bäst i 
en artikel författad av August Strindberg 1909 för tidningens räkning där det 
proklameras att,  

En sådan onyttighet som Peterskyrkan skall aldrig göras om, och ingen Rafael skall få tid att 
utbildas […] Skall det bli tråkigt att leva i världen då? Ingalunda. De som tycka så nu, de få 
aldrig se den världen. O, den enda rena glädjen i livet, som består i en stark kropp och 
vissheten om existensmedlens tillräcklighet skall ersätta alla griller om det där ”högre”196  

Självfallet är detta huvudsakligen ett religionskritiskt stycke text, men konturerna 
till en mer omfattande uppfattning kan utläsas där den kultur som skall randas i 
kölvattnet av socialismens införande alltså inte skall befatta sig med sådana 
”onyttigheter” som påminner om Rafaels konstnärliga produktion. Att det döljer 
sig ett föga förtäckt hot mot den befintliga kultursynens företrädare är vidare 
tämligen uppenbart då dessa inte kommer att få erfara den nya kulturens 
landvinningar.  

Strindbergs position som den ledande intellektuella arbetarförfattaren och 
kulturföreträdaren tycks alltså göra sig gällande även i denna tidning och 
författaren förekommer likaså med skönlitterära alster såsom exempelvis Prästen 
som trodde på Gud.197 Något kuriöst kan även nämnas att författaren anses 
bestulen på Nobelpriset 1908, som istället gick till ”… en 80-årig judisk [sic!] 
mångmiljonär”,198 vilket förövrigt tycks illustrera något av den ambivalens som 
tidningen inrymmer då Nobelpriset rimligen måste ses som ett integrerat uttryck 
för den borgerliga litterära hegemonin. Den kulturseparatistiska tendens som 
nyligen skisserades bör således nyanseras en smula, men bör ändå hållas för 
dominant. 

                                                 
194 Norrskensflamman, 27/7, 1907, rubrik: ”Litteratur”.  
195 Norrskensflamman, 27/7, 1907, rubrik: ”Litteratur”. 
196 Norrskensflamman, 2/2, 1909, rubrik: ”Socialismen”. 
197 Norrskensflamman, 20/6, 1908, rubrik: ”Prästen som trodde på Gud”. 
198 Norrskensflamman, 27/12, 1908. 
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Ytterligare en avvikelse gentemot Arbetet, samt ett uttryck för den nyss 
nämnda ambivalensen i tidningens föreställningsvärld, kan även spåras i 
uppfattning om var bildningskoncentrationen för tillfället återfinns. Det anses att 
det bland dagens proletärer endast finns ett fåtal som kunnat höja sig till samma 
kulturnivå som ”överklassens intelligens”.199 Proletariatet anses helt enkelt sakna 
den fritid och bildning som krävs för estetiska och intellektuella njutningar 
(resonemanget om att bildning ger bildning kan tyckas en smula cirkulärt, men 
uttrycker rimligen den gängse idén om kunskapernas ackumulering), vilket 
naturligtvis är i linje med föreställningen om att klassernas olika materiella 
förutsättningar genererar en ojämlikhet i bildningshänseende. Arbetarnas brist på 
bildning och förfining leder vidare till ”sexuell råhet” och ”degenerering” och den 
lediga tid som faktiskt står till arbetarens förfogande borde gå till läsning, men 
istället pratar man ”dravel” och sjunger sånger av ”… smutsig och neddragande 
beskaffenhet.”200  

Att proletariatet anses ociviliserat urholkar emellertid inte föreställningen om 
att det är en ny form av litterär anda som skall randas. Arbetarklassen anses 
nämligen, återigen konstitutivt baserat på klass, mer naturligt lämpad att anamma 
den moderna, och implicit sanna, bildningen då de andra klasserna står ”… blinda 
inför tidens största frågor och oförstående inför dess storverk inom litteratur och 
konst.”201 Den nya tiden har således inte enbart frambringat en ny politisk kultur 
utan även en konstnärlig strömning som den etablerade ordningen, eller 
hegemonin, står främmande inför då den genom klasstillhörighet utgör ett 
”konstitutivt annat” och sålunda inte besitter den referensram som är nödvändig 
för förståelsen av denna kulturs värden.  

Att socialismen som ideologi vida överträffar den kapitalistiska 
samhällsordningen beträffande dess kulturtillvändhet anses, föga förvånande, 
även ovedersägligt. Bland annat baseras detta på uppfattningen om att konsten 
kommer få en större roll att spela i det framtida samhällsbygget.202 Detta kan 
tyckas motsäga Strindbergs resonemang tidigare men illustrerar ytterligt väl just 
de paradoxala inslag som Gramsci anser ryms inom varje föreställningsvärld. Det 
är vidare den ”nya” konsten som kommer att blomstra och inte den förlegat 
dekadenta som varit förhärskande i det förflutna. Socialdemokratin betraktas 
följaktligen som en kulturrörelse, för övrigt den mest livskraftiga då den vilar på 
”vetenskaplig” grund, och konklusionen slutar i tesen att socialismens essens 
sammanfattas i begreppen ”logik och lyrik”.203 Liksom i Arbetet återfinns sålunda 
en föreställning som hyllar förnuftets primat.  

                                                 
199 Norrskensflamman, 20/7, 1907, rubrik: ”Socialismen och konsten”. 
200 Norrskensflamman, 23/4, 1908, rubrik: ”Andlig hyfsning”. 
201 Norrskensflamman, 7/9, 1907, rubrik: ”Kunskap är makt”. 
202 Norrskensflamman, 20/7, 1907, rubrik: ”Socialismen och konsten”. 
203 Norrskensflamman, 8/11, 1906, rubrik: ”Harmoni”. 
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 Vidare anses det att bildningen är av grundläggande betydelse för 
socialismens framtida maktövertagande, ”Folkbildningsarbetet bör då också 
betraktas som en för socialismen lika betydelsefull gärning som det politiska eller 
fackliga arbetet.”204 De växande skarorna av socialister behöver emellertid en 
bildningsorganisation på ”socialdemokratisk” grund då 

… denna väldiga proletärarmé, som på så kort tid har samlats under den röda fanan, icke 
kunnat få den andliga näring, som måste vara något varje målmedveten socialist strävar 

205till.   

ara bekräftad då 
det 

och samhällsvetenskap bör endast tillägnas i en socialistisk miljö.212 I en liknande 
                                                

Varje individ bör vidare fördjupa sitt andliga vetande för att därigenom höja sin 
”organisations nivå”.206 Den kollektiva bildningen får här en större betydelse i 
form av dess huvudsakligt politiska kraft - en uppfattning som även denna avviker 
sett i relation till Arbetets ideal om bildning som ett ändamål i sig, framförallt 
koncentrerat till individens andliga daning. Med Åkerstedts terminologi kan 
Norrskensflamman således sägas företräda en ”samhällelig” bildningsposition, 
medan Arbetet huvudsakligen betonar det ”individuella”. Bildningen betraktas 
följaktligen som ett ”vapen i den sociala kampen” och man skall skola 
socialdemokraterna för att öka deras ”kampduglighet”.207 Föreställningens djup 
accentueras som synes i artikeln då en arbetarnas egen högskola efterlyses.208 En 
skola bör etableras där ämnen som ”socialistisk teori”, ”arbetarrörelsens 
modersmål” och ”arbetarnas kulturhistoria” ska premieras.209 Arbetarnas andliga 
undervisning måste helt enkelt utgå ifrån radikalt andra premisser än de befintliga. 
Att det döljer sig en polarisering av kunskaperna torde därmed v

är ”arbetarnas” förutsättningar i historien som skall studeras.  
Proletariatet skall heller inte vänta sig något stöd från de ”bildade klasserna” 

då det ligger i deras intresse att hålla kvar massorna i ”mörkret”.210 Arbetarklassen 
måste alltså genom egen försorg skaffa den sig den bildning som krävs. Att de 
bildningsinstitutioner som de facto existerar likaså anses vara en del av den 
borgerliga hegemonin illustreras i artikeln ”Vårt folkskoleväsen” genom 
uppfattningen att skolan lär ut ”skolastik” och andra onyttigheter.211 I skolan kan 
endast objektiva kunskaper inom ämnen som naturvetenskap och matematik anses 
vara befriade från värderingar. Stoff hämtat ur discipliner såsom historia, litteratur 

 
204 Norrskensflamman, 11/6, 1907, rubrik: ”Socialdemokrati och folkbildning I”. 
205 Norrskensflamman, 24/9, 1907, rubrik: ”Socialdemokratins bildningsuppgift”. 
206 Norrskensflamman, 24/9, 1907, rubrik: ”Socialdemokratins bildningsuppgift”. 
207 Norrskensflamman, 30/8, 1910, rubrik: ”Studiecirklar II”. 
208 Debatten om den socialdemokratiska Brunnsviks folkhögskola var i full gång. 
209 Norrskensflamman, 24/9, 1907, rubrik: ”Socialdemokratins bildningsuppgift”. 
210 Norrskensflamman, 1/6, 1907, rubrik: ”Vårt folkskoleväsen”. Således påminnande om Arbetets 
uppfattning. 
211 Norrskensflamman, 1/6, 1907, rubrik: ”Vårt folkskoleväsen”. 
212 Norrskensflamman, 6/4, 1908, rubrik: ”Upplysningsarbetet inom socialdemokratin I”. 
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artikel proklameras det att folket inte behöver de nuvarande opedagogiska 
”kunskapsskolorna” utan karaktärsdanande ”folkskolor”.213 Vidare argumenteras 
det för att endast socialisterna själva kan upplysa massorna och bland 
socialisterna skall ett fåtal av de intelligentaste väljas ut som alltså anses kapabla 
att sprida den ”socialistiska upplysningen”.214 Detta låter sig dock inte göras 
genom att lära ut ”spridda kunskaper”, utan måste syntetiseras och förankras i en 
”… fast byggd socialistisk livs- och världsåskådning”, som ytterst syftar till ”… 
en planmässig [min kursivering] utveckling av arbetarklassens kultur.”215 

Liksom Arbetet opererar även Norrskensflamman med en disartikulerande, 
följt av en reartikulerande strategi i sitt förhållande till den befintliga kulturen. I 
artikeln ”Socialismen och konsten” från 1907 transformeras följaktligen gestalter 
som Beethoven och Berlioz till arbetarheroer då dessa genomlevde ytterst knappa 
levnadsbetingelser och sålunda tog del av arbetarklassens mest utmärkande drag – 
de materiella begränsningarna.216 Likaså påpekas, måhända mindre 
kontroversiellt, betydelsen av förankringen hos de fattiga för Balzacs, Dickens 
och Zolas konstnärliga produktion.217 Den nutida, konventionella får man 
förmoda, konsten är emellertid ”kapitalismens slav”218 och de ”poesins 
stinkblommor”, fyllda av ”religiös […] gråtmildhet och förvärvsbegär …”, som 
återfinns hos diverse ”cigarrhandlare” är värd allt förakt.219 Det finns vidare förlag 
som ockrar på folkets dåliga smak,220 och den smutslitteratur som sprids som en 
löpeld bland folket är följaktligen ”förbrytarlitteratur”,221 mot vilken en 
hänsynslös kamp skall riktas för dess utplånande.222 En smula kuriöst kan nämnas 
att ”hebreisk litteratur”, underförstått bibeln och därtill sammanhängande 
religiösa alster, av tidningen tycks räknas till ”smutskategorin”.223 Att den 
borgerliga hegemonin kan sägas förkasta en litterär företeelse som den ”erotiska 
esteticismen” som Boëthius alltså gör gällande, motsvaras av arbetarrörelsens 
mothegemoniska utpekande av religiösa urkunder. Tidningen laborerar förövrigt 
med samma terminologi gällande bildkonsten under rubriker som ”Krig mot 
smutskonsten”, vilken skall rensas från ”erotiska tavlor, gipsfigurer, kungaporträtt 
och dylikt”.224 Likaså skall teatern erövras och befrias från ”smaken av affärshus” 
och ”prostitution”.225  
                                                 
213 Norrskensflamman, 7/9, 1907, rubrik: ”Kunskap är makt”. 
214 Norrskensflamman, 11/5, 1908, rubrik: ”Upplysningsarbetet inom socialdemokratin II”.  
215 Norrskensflamman, 6/4, 1908, rubrik: ”Upplysningsarbetet inom socialdemokratin I”. 
216 Norrskensflamman, 20/7, 1907, rubrik: ”Socialismen och konsten”. 
217 Norrskensflamman, 20/7, 1907, rubrik: ”Socialismen och konsten”. 
218 Norrskensflamman, 20/7, 1907, rubrik: ”Socialismen och konsten”. 
219 Norrskensflamman, 13/7, 1907, rubrik: ”Från musernas skräpkammare”. 
220 Norrskensflamman, 13/12, 1906, rubrik: ”Ungdomen och smutslitteraturen”. 
221 Norrskensflamman, 7/1, 1909, rubrik: ”Ljus över landet”. 
222 Norrskensflamman, 25/5, 1907, rubrik: ”Front mot smutslitteraturen”.  
223 Norrskensflamman, 25/5, 1907, rubrik: ”Front mot smutslitteraturen”. 
224 Norrskensflamman, 26/3, 1910, rubrik: ”Krig mot smutskonsten – den äkta konsten åt folket”. 
225 Norrskensflamman, 15/9, 1910, rubrik: ”Teatern i folkbildningens tjänst”. 
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Emellertid återfinns ögonblick av konventionell konstuppfattning vilka 
rymmer föreställningar om den estetiska upplevelsen som något sublimt och 
upphöjt. I en artikel från 1908 anses konsten sålunda inrymma ”livsvärden i 
sig”.226 Det är dock inte den ”populariserade” konsten som skall premieras, något 
som anses vara ytterst dåraktigt då konstens värde inte finns i flertalets 
uppskattning utan i något ”högre”.227 Parallellt beskrivs livets telos i artikeln som 
utveckling mot större skönhet.228 Ett tydligt estetiserande ideal, påminnande 
snarast om en konventionell ”kontrapraktisk” uppfattning, gör sig alltså emellanåt 
påmint.229 

Vissa portalfigurer som Shakespeare tycks likaså betraktas som en 
oundgänglig del av den litterära kanon. Bland annat står det att läsa följande om 
ett av författarens verk; ”Hamlet, denna utomordentligt tankskarpa och 
djuptänkta, om genialiskt skarpsinne vittnande själsskildring av alla tiders största 
dramaturg, Shakespeare.”230 Men även här finns det drag av det socialas primat då 
pjäsen framförallt tolkas som en illustration över den moderna tidens passiva och 
världsfrånvända ideal, 

Den som står uppe i den sociala striden mot ruttenheten har en sorglig förståelse av hur 
många för livskampen odugliga Hamletaktörer den moderna tiden bjuder bland den så 
kallade ungdomen.231 

Att dessa ungdomar bör fostras till en ny kader i det modernas anda är likaså 
underförstått i artikelns resonerande.232  

Förutom Shakespeare är det dock som sagt de socialistiska författarna som 
tilldrar sig uppmärksamheten. Framförallt svenska men även internationellt kända 
socialrealister och socialister förekommer i tidningen. I en artikel från oktober 
1906 återges följaktligen Maxim Gorkijs kritiska frankrikeskildring där den ryske 
författaren sänder en ”bannstråle” över landet som glömt sin revolutionära 
ungdom och blivit ”dekadent borgerligt”.233 Likaså förkommer berättelsen En liten 
flicka av samma författare.234 Vidare återges exempelvis en biografi över den föga 
kända filosofen de Saint Martins,235 och författare som Anton Tjechov,236 Anatole 

                                                 
226 Norrskensflamman, 10/3, 1908, rubrik: ”Konsten och folket”. 
227 Norrskensflamman, 10/3, 1908, rubrik: ”Konsten och folket”. 
228 Norrskensflamman, 10/3, 1908, rubrik: ”Konsten och folket”. 
229 Just Oscar Wilde förekommer för övrigt i tidningen emellanåt. Se exempelvis Norrskensflamman, 3/12, 
1908, rubrik: ”Välgöraren”. Möjligen kan detta tolkas som ett anammande av ”samhällets olycksbarn” i vid 
bemärkelse. 
230 Norrskensflamman, 6/4, 1907, rubrik: ”Teater”. 
231 Norrskensflamman, 6/4, 1907, rubrik: ”Teater”. 
232 Norrskensflamman, 6/4, 1907, rubrik: ”Teater”. 
233 Norrskensflamman, 11/10, 1906, rubrik: ”Maxim Gorkij och Frankrike”. 
234 Norrskensflamman, 21/9, 1907, rubrik: ”En liten flicka”. 
235 Norrskensflamman, 30/11, 1907, rubrik: ”Den okände filosofen”. Troligen mest känd för myntandet av 
uttrycket, ”frihet, jämlikhet, broderskap” under franska revolutionen. 
236 Norrskensflamman, 7/4, 1908.  
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France,237 Jack London238 och Mark Twain239 förekommer också i olika 
sammanhang.  
Vad beträffar synen på bibliotek så kan den i stort likställas med den syn som 
framträdde i Arbetet. Biblioteken betraktas följaktligen som ett monument över 
idén om att vetandet tillhör alla och ses som det främsta medlet att tillfredställa 
den bildningstörstande allmänheten.240 Arbetarna manas att begagna biblioteken 
som betraktas som samhällets ”kulturhärdar”.241 I arbetet med att bygga upp 
studiecirklarnas bibliotek anses detta ensamt motivera cirklarnas existens och 
dessa biblioteks värde kan ”inte nog överskattas”.242 Vid öppnandet av ett 
godtemplarbibliotek hyllas detta följaktligen som ett folkupplysningsprojekt i 
bästa anda.243 Dock återkommer en varnande tanke om att arbetarna inte får 
utlämnas åt sig själva i sina bibliotekslån då de tenderar att välja böcker på basis 
av mest ”intrigerande titel”.244  

Sammanfattande analys period 1 
Då jag vid formulerandet av frågeställningarna undrade huruvida arbetarrörelsens 
bildningssyn kunde sägas uttrycka en tydlig mothegemonisk tendens, eller enkom 
ett anammande av befintliga föreställningar, tycks resultaten från period ett peka 
på en viss ambivalens. Den ena tidningen, Arbetet, tycks således verka för det 
senare alternativet medan Norrskensflamman snarast kan sägas benägen att 
konstruera en mothegemonisk idé baserad på ett kulturseparatistiskt 
förhållningssätt. Den socialistiska bildningen anses alltså bäst betjänt av ett nytt 
innehåll. Denna slutsats skall dock modifieras en smula då båda tidningarna även 
som sagt uppvisar vissa ambivalenta tendenser. Detta gäller i synnerhet 
Norrskensflamman som alltså huvudsakligen kan sägas förfäkta en 
kulturseparatistisk idé, men med vissa konventionella inslag. Med Gustavssons 
terminologi kan det dock med fog hävdas att tidningens mothegemoniska strategi 
innehåller ett tydligt konfliktinslag.  

                                                 
237 Norrskensflamman, 5/3, 1908, rubrik: ”Fosterlandet”. Se även 1/9, 1910, rubrik: ”Anatole France som 
socialist”. 
238 Norrskensflamman, 4/11, 1909, rubrik: ”Luffarliv”. Se även 18/6, 1910, då ett långt utdrag ur Londons 
Avgrundens folk förekommer.  
239 Norrskensflamman, 21/5, 1910. Se även 22/9, 1908 och 10/1, 1907. 
240 Norrskensflamman, 7/9, 1907, rubrik: ”Kunskap är makt”. Se även 26/2, 1910, rubrik: ”Arbetarnas 
bildningstörst”.  
241 Norrskensflamman, 7/9, 1907, rubrik: ”Kunskap är makt”. 
242 Norrskensflamman, 10/9, 1910, rubrik: ”Studiecirklar IV”. Se även 26/6, 1907, rubrik: ”Socialdemokrati 
och folkbildning II”. Se även Svedjedal, 1993, s. 546, där antalet studiecirkelbibliotek enbart hos IOGT 
(Godtemplarorden) fastslås till 672. 
243 Norrskensflamman, 1/11, 1906. 
244 Norrskensflamman, 31/8, 1907, rubrik: ”Självstudier bland arbetarna”. 
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Denna slutsats resulterar i ett behov av revidering eller nyansering av den 
tidigare forskningens resultat. Att Sundgrens kategoriska förnekande av en 
liknande föreställning inom arbetarrörelsens led möjligen bör omprövas torde vara 
säkerställt. Men även Åkerstedts forskning, som pekar på att det enbart var inom 
radikala kretsar som en kulturseparatistisk syn var förhärskande, borde nyanseras 
då Norrskensflamman förvisso tillhör vänsterkanten inom rörelsen, men titulerar 
sig med bestämdhet som ”socialdemokrater”. Likaså tycks Skoglunds tes om att 
bildningstanken som sådan förkastades av de radikala elementen inom 
socialdemokratin, vilka författaren identifierar som bland andra August Palm, 
vara en smula förhastad. Bildningstanken förkastas inte utan anses snarare vara i 
behov av ett nytt innehåll, där fokus bör förläggas till socialistisk litteratur och 
kultur. Blottläggandet av dessa ”nedre” eller ”implicita” lager av arbetarrörelsens 
ideologiska diskurs har vidare varit möjlig genom en studie av icke-officiella, 
men inte desto mindre opinionsbildande, dokument vilket ger att Sjöstens 
premisser, gällande vetenskapliga studiers giltighet, torde vara behjälpta av en 
nyansering. Möjligen kan det till och med påstås att fler arbetare läste tidningar 
och tidskrifter än partiets officiella programförklaring, varför de åsikter som 
framförs i dessa sammanhang kan sägas vara mer representativa (på grund av dess 
räckvidd och potentiella omfattning) för arbetarrörelsen som helhet.  

 Med hjälp av Gramscis begreppsramar har alltså tydliga strategier gällande 
dis- respektive reartikulering av befintlig litteratur kunnat ådagaläggas. Att båda 
tidningarna begagnar sig av dessa har kunnat bekräftas, även om det sker i större 
omfattning av Arbetets skribenter. Detta kan förklaras med att tidningen tycks mer 
mån om att omgestalta redan existerande kulturella uttryck. Genom studiet av 
Arbetets artiklar har även ett försök till att konstruera en alternativ ”världsbild” 
kunnat iakttas. Tidningen tycks vilja ersätta ett föreställt mystisk-kristet synsätt 
med ett som vilar på rationaliteten för att på så sätt erhålla något som kan liknas 
vid det ”moderna” och därmed göra den tidigare världsbilden anakronistisk. Även 
Norrskensflamman uppvisar för övrigt liknande tendenser, om än inte lika 
påtagligt som Arbetet. Det sistnämnda kan möjligen betraktas som något märkligt 
då Norrskensflamman som sagt tycks betydligt mer angelägna att konstruera en 
”motkultur” på nya premisser, och torde således vara i större behov av att 
konstruera en tydligt artikulerad alternativ världsbild. Troligen kan dock detta 
förklaras med att den nya kulturtanken är så radikalt annorlunda att den så att säga 
i sig implicerar ett nytt sunt förnuft. De olika strategierna som används kan alltså 
ytterst sägas syfta till att skapa en ny världsbild baserat på ett nytt ”sunt förnuft”. 
Erövringen och omstöpningen av olika kulturpersonligheter från det förflutna, 
såsom Goethe och Shakespeare, kan alltså betraktas som ett av flera led i denna 
föresats.  
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ABF 1932-1936 
Självfallet bör läsaren hålla i minnet det tidigare konstaterade faktumet att 
socialdemokratin tar makten under perioden vilket följaktligen genererar en ny 
situation beträffande hegemonins position. Detta gäller i synnerhet tidskriften 
ABF vilken kan sägas företräda huvudfåran inom arbetarrörelsen. Vidare har ABF 
som organisation institutionaliserats och utgör under perioden ett dominant inslag 
i arbetarrörelsens bildningsarbete.245 Av intresse är även att positionerna inom 
arbetarrörelsen har polariserats och i tidskriften förekommer en viss polemik mot 
exempelvis Clarté som anses representera ”det intellektuella snobberiet”, samt det 
”propagandistiska” inom rörelsen.246 I samma anda påpekas för övrigt att Clartés 
personal inte stammar från arbetarklassen, utan från medelklassen, vilket kan ses 
som ett försök att misskreditera och alienera tidskriftens representanter i 
arbetarrörelsesammanhang. Vidare lyfts de egna dygderna fram, där just 
frånvaron av propagandaelement anses utmärkande för tidskriftens metoder. 
Istället för propaganda anser sig tidskriften hjälpa människor till ”grundliga 
insikter” som sedan kan göras till åsikter av individen själv.247 Tidskriftens 
företrädare anser sig således förfäkta en slags vetenskaplig objektivitet, vilket är 
en föreställning som genomsyrar det mesta av stoffet som publiceras.  

I tidskriften återkommer de dis- samt reartikulerande strategier som 
tidningarna opererade med, om än betydligt utsträckt och mer anspråksfull i sin 
omfattning. Analogt med detta kan även en viss kontinuitet gällande synen på 
vilka författare som skall ingå i den litterära kanon skönjas. I en artikel från 1933 
återkommer bekanta författare som Strindberg, Wilde och France, liksom 
modernare diton som George Bernard Shaw.248 Likaså hyllas återigen Gustaf 
Fröding som den ”mest älskade” av svenska författare.249 Tidskriften påpekar att 
Fröding förvisso inte explicit band sig vid något politiskt parti, men åberopar det 
”sociala” som det mest centrala inslaget i dennes diktning, vilket naturligtvis är att 
betrakta som ett försök att associera dennes diktning med den egna rörelsen. 250  

Möjligen kan tidens aktuella frågor sägas påskynda assimileringen och 
utvidgningen av andra kulturhistoriska gestalter i den egna hegemonin. Detta 

                                                 
245 Se bilaga 10, s. 222 f. i Åkerstedt, 1967, för en uppskattning av ABF:s expansion. 
246 ABF, Nr 1, 1936.  
247 ABF, Nr 1, 1936. Polemiken med Clarté återkommer för övrigt. Se exempelvis Nr 2, 1936, där det talas 
om ”Meurlings (skribent i Clarté) stenkastning”. 
248 ABF, Nr 3, 1933, rubrik: “Arbetarbibliotekens uppgifter”. 
249 ABF, Nr 8, 1935, rubrik: “Gustaf Fröding: minnesskrift”.  
250 ABF, Nr 8, 1935, rubrik: “Gustaf Fröding: minnesskrift”. 
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skulle då inte minst märkas genom att Immanuel Kant har upptagits i tidskriftens 
litterära panteon. Kant betraktas följaktligen som den, ”… romantiska 
maktfilosofins, den snäva nationalismens och den vulgära rasdogmatismens…” 
vedersakare, vilket naturligtvis bör tolkas som ett inlägg i polemiken mot 
fascismen.251 Till saken hör emellertid att Kants hemmahörighet, antingen i 
upplysnings- eller den romantiska traditionen, är ett omdiskuterat ämne.252 
Inkluderingen av Kant kan alltså betraktas som ett avsteg från den tidigare 
strategin att exkludera ”romantiska metafysiker”. Att den aktuella politiska 
situationen har resulterat i en polarisering, där de demokratiska krafterna stundtals 
bildar något av en ohelig allians vilken gör front mot de antidemokratiska 
krafterna gör sig gällande. Möjligen kan inlemmandet av Kant ses i relation till 
den tidigare påpekade förnuftsvurmen, vilket skulle tala för att denne främst ses 
som en upplysningsrepresentant. Kant betraktas nämligen som en av 
humanitetskulturens ”vackraste representanter” och det universalistiska och 
filantropiska draget hos filosofen är attribut som anses utmärkande för den 
demokratisk-socialistiska världsbilden. 253 Emellertid inlemmas även den djupt 
religiösa 1600-tals filosofen Benedictus Spinoza,254 vilken anses förtjäna ett 
”äreställe” bland de stora förkämparna för ”förnuftets och frihetens sak”, i 
arbetarrörelsens kulturella hegemoni vilket naturligtvis förstärker intrycket av en 
annorlunda tolkningsram.255   

I anslutning till observationen om förnuftsidealet kan nämnas att den höga 
aktning som i tidningarna tillskrevs vetenskapen även återfinns i ABF. Även om 
materialet som excerperats huvudsakligen uppehåller sig vid abstrakta och 
allmänna resonemang kring bildningens väsen, samt kring olika skönlitterära 
spörsmål, kan föreställningen bland annat spåras i recensionsavdelningen där det 
under rubriken ”Nya böcker” återfinns en mängd vetenskaplig litteratur.256 
Självfallet återfinns socialdemokratiska monumentalverk som Kris i 
befolkningsfrågan av makarna Myrdal,257 men även mer svårdefinierade eller 
”opolitiska” alster förekommer. I sammanhanget kan nämnas att historikern 
Ragnar Jirlows bok om behovet av en kursomläggning inom historievetenskapen, 
från politisk till kulturell historieskrivning, betraktas som ett oerhört viktigt 
verk.258 Detta sistnämnda kan alltså möjligen ses som en orientering bort från en 

                                                 
251 ABF, Nr 3, 1933. 
252 Se exempelvis Bertrand Russell, Västerlandets filosofi, Falun 1994, s. 596 ff. där Kant huvudsakligen 
kategoriseras som en ”romantiker”. 
253 ABF, Nr 3, 1933. 
254 Se Russell, 1994, s. 486 ff. för en redogörelse av dennes filosofi. 
255 ABF, Nr 1, 1933. Att filosofin som sådan tilldrar sig ett större intresse märks även i NR 2, 1933, där 
Machiavelli och Rousseau avhandlas.  
256 Se exempelvis ABF, Nr 6, 1934, rubrik: ”Nya böcker”. Läsaren kan dock studera vilket nummer som helst 
som återfinns under perioden för att upptäcka detta faktum. 
257 ABF, Nr 2, 1935, rubrik: ”Nya böcker”. 
258 ABF, Nr 10, 1935, rubrik: ”Nya böcker”. 

 46



strikt socialistisk eller marxistisk historieskrivning, vilken främst betonar de 
politisk-ekonomiska förhållandena, och ett närmande till ett alternativt historiskt 
paradigm där idéer och kultur intar en lika central roll. Föreställningen skulle då 
förstärka intrycket av att den konventionella positionen ytterligare modereras då 
den tycks benägen att assimilera sådana yttringar som ”osocialistisk” 
samhällsteori. 

Ett exempel på den ”äldre” reartikulerande strategin återfinns emellertid i en 
artikel från 1933 där det påpekas att läsningen av ”ryska revolutionärer”, till vilka 
en smula förvånande Leo Tolstoj räknas, är nödvändig för förståelsen av den 
rådande situationen i Sovjetunionen.259 Strategin med att konstruera en 
revolutionär figur av författaren Tolstoj kan alltså tolkas som en fortsättning på 
den reartikulerande metoden som förekom i Arbetet att stöpa om etablerade 
kulturpersonligheter och associera dem med socialismen. Detta skulle då 
naturligtvis tala för att tidskriften inte helt har övergett den ståndpunkt som 
artikulerades i Arbetet.260   

Att den reartikulerande strategin tycks ha fått ett delvis annat utförande märks 
emellertid inte minst i olika recensionssammanhang, där litteraturen erhåller kritik 
utifrån deras respektive estetiska och stilistiska utförande och inte efter vilka 
skrifterna riktar sig till eller vilka motiv de skildrar.261 Följaktligen inkluderas 
diverse borgerliga bildningsromaner i de litterära rekommendationer som 
tidskriften utfäster. Jude Fawley av Thomas Hardy koras exempelvis till 
”världslitteraturens största bildningsroman” där huvudpersonen kämpar en ”… 
förtvivlad kamp för att tillägna sig den sanna bildning, som icke blott består i 
kunskap och vetande, utan även, och främst [min kursivering], i finhet och 
rättskänsla.”262  

Strategin för hegemonins expansion kan sägas verka på två parallella plan. 
Dels syftar den till att associera, och därmed attrahera, radikala element inom 
rörelsen genom att omgestalta en sådan litterär figur som Tolstoj till revolutionär. 
Dels inkluderar den något som kan kallas ”borgerliga” romaner, för att på så sätt 
tilltala mer moderata eller konventionella kretsar. Självfallet kan de tidigare 
nämnda Kant och Spinoza ses som uttryck för denna sistnämnda ”ytterlighets” 
manifestation. 

Vidare består den sanna bildningen som synes främst av en uppbyggelse av 
de själsliga dygderna, där det något svårdefinierade begreppet ”finhet” intar en 
central position. Att det inte enbart är fråga om ett kunskapernas förvärvande, som 

                                                 
259 ABF, Nr 3, 1933. 
260 En alternativ, men inte speciellt plausibel, hypotes skulle kunna vara att epitetet revolutionär tillskrivs 
Tolstoj såsom en representant för det sovjetisk-ryska, vilket i så fall skulle kunna tolkas som ett försök från 
tidskriftens sida att distansera sig från en kommunistisk association. 
261 Se exempelvis ABF, Nr 2, 1933. rubrik: ”Nya böcker”. 
262 ABF, Nr 3, 1934, rubrik: ”Läskonsten – en dygd eller last?”. 

 47



ett medel till något annat, torde därmed stå klart. I samma artikel förkastas 
emellertid den vanligt förekommande sedvänjan att läsa som ”tidsfördriv” och 
den litteratur som lämpar sig för ändamålet, den banala ”populärkulturens” olika 
bokliga uttryck, bör bekämpas.263 Ett ”kulturfolk” av den svenska digniteten anses 
heller inte kunna tolerera att de sämsta böckerna har de största upplagorna, ett 
förhållande som dock inte kastar någon skugga på socialismen, utan skall ses som 
ett resultat av den kapitalistiska samhällsordningen. Bildningen skall dock inte 
syfta till en viss levnadsbana eller karriär utan, ”bildningsarbetet skall skänka 
arbetaren den personliga bildning, som gör hans eget liv rikare och värdigare 
…”264 I samma artikel argumenteras det även i bestämda ordalag för att bildningen 
skall vara opolitisk och religiöst neutral.265 I en annan artikel i samma nummer 
stipuleras vidare en definition där den dåliga litteraturens mest utmärkande drag 
är att den är ”alltför lättläst”. 266 Istället hyllas sådana författare som Marcel 
Proust, Stefan Zweig, Maxim Gorkij och Aldous Huxley, som denna litteraturs 
motpoler.267 Likaså anbefalles Skjoldborgs lantarbetarromaner till allmän läsning 
och den människa som misslyckas med att uppskatta dennes senaste 
novellsamling bör inte göra sig besväret att läsa över huvud taget.268   

En annan borgerlig bildningsroman som prisas är Gröne Henrik av Gottfrid 
Keller. Verkets främsta behållning anses vara att det, ”… formar sig […] till en 
realitetsbetonad lovsång över det sunda och skapande arbetet.”,269 vilket kan ses 
som en tydlig markering av romanens föreställda essens. Att arbetet är det 
centrala i romanens intrig torde kunna avslöja både en referensram hos 
recensenten, samt en tydlig kodifiering av romanen till arbetarrörelsens hägn. 
Keller anses vidare vara en mästare på skildringar av andliga och sinnliga 
konflikter och boken besitter ett allmänmänskligt värde då den bland annat 
skildrar fattigdomens gissel. Boken skall dock ingalunda betraktas som någon 
tragedi i egentlig mening utan Keller vet, ”som de antika klassikerna […] att den 
mörka bakgrunden bestod av kamp och själslig spänning.”270 De klassiska verkens 
struktur och temata ses uppenbarligen återigen som ideal för intrigens 
uppbyggnad. Recensentens uppehållande vid dessa ”yttre” karaktäristika torde 
således kunna ses som en förlängning av ett etablerat antikt ideal.  

Måhända en smula förvånande är att Ivar Los roman God natt jord får en sval 
recension, detta på grundval av att den inte porträtterar statarnas situation.271 

                                                 
263 ABF, Nr 3, 1934, rubrik: ”Läskonsten – en dygd eller last?”. 
264 ABF, Nr 6, 1935, rubrik: ”En begränsning”. 
265 ABF, Nr 6, 1935, rubrik: ”En begränsning”. 
266 ABF, Nr 3, 1934, rubrik: ”Nya böcker”. 
267 ABF, Nr 3, 1934, rubrik: ”Nya böcker”. 
268 ABF, Nr 10, 1934, rubrik: ”Nya böcker”.  
269 ABF, Nr 1, 1935. 
270 ABF, Nr 1, 1935. 
271 ABF, Nr 6, 1934, rubrik: “Nya böcker”. 
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Fenomenet kan sannolikt betraktas, och möjligen tjäna som illustration till, en 
ståndpunkt som i enlighet med den av tidskriften förfäktade estetiska positionen 
inte per automatik värderar en ”arbetarroman” över en ”borgerlig 
bildningsroman”. Vidare kan kritiken ses mot bakgrund av den tidsliga kontexten 
där produktionen av arbetarromaner upplever något av en höjdpunkt, varför det 
finns en mängd litteratur av snarlikt innehåll mot vilka nyutkomna böcker kan 
kontrasteras och värderas. Att arbetarlitteraturen fortfarande tilldrar sig speciell 
uppmärksamhet är dock påtagligt och den ”… främsta skildraren av arbetaren i 
nordisk litteratur, ja måhända i världslitteraturen…”272 anses vara den danske 
författaren Martin Andersen Nexö (Författare till bland andra Pelle erövraren). 
En annan arbetarskildrare som får god kritik är vidare den svenske Jan Fridegård, 
vilken genom romanen Jag Lars Hård anses härbärgera de bästa av 
arbetarförfattarens kvalitéer.273 Det primitiva språkbruk som uppretar borgerliga 
recensenter i boken tas för övrigt som intäkt för dess ”autencitet” och föranleder 
inte en reprimand för bristande estetisk bildning. 

Vad beträffar föreställningen kring ”smutslitteratur” så dröjer sig en liknande 
idé kvar, men har även inkluderat sådana uttryck som veckopressen, vilken anses 
sakna all smak och den ”förströelseläsning” som denna typ av skrifter uppmuntrar 
till måste bekämpas av varje ”bildad och tänkande människa.”274 Veckopressen 
beskrivs följaktligen som ”bildnings- och kulturfientlig”.275 I tidskriften tecknas 
även bilden av ett förfall gällande den litterära smaken hos folket. Det anses till 
och med att några av recensenterna från de egna leden är smittade av denna 
dekadens, vilket ses som ett resultat av att skönlitteraturen inte tilldrar sig samma 
uppmärksamhet, och följaktligen inte studeras i samma utsträckning som förr.276 
Degenerering kan dock motverkas och en outvecklad smak kan väckas upp genom 
mer ingående studier av det skönlitterära.277  

Att det har skett en förskjutning gällande synen på det populärkulturella, och 
därmed även en förändring i föreställningen om det höga och låga, blir likväl 
tydligt då nya medier som biografen och tidskrifterna inte nödvändigtvis anses 
vara av ondo. Tvärtom ses bland annat biografen som ett medel till att sprida stora 
litterära verk, vilket kan exemplifieras med en artikel från 1933 där 
filmatiseringen av Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamazov ses som en stor 
kulturgärning då denna tillgängliggör romanen för en bredare publik.278 Likaså har 
musikens roll för bildningen omprövats i en artikel från 1936, 

                                                 
272 ABF, Nr 6, 1934, rubrik: ”Biografisk artikel”. 
273 ABF, Nr 3, 1936, rubrik: ”Entusiasm huvudsakligast i arbetarpressen”.  
274 ABF, Nr 2, 1934. 
275 ABF, Nr 2, 1934. 
276 ABF, Nr 12, 1935, rubrik: ”Några smakfrågor”. 
277 ABF, Nr 12, 1935, rubrik: ”Några smakfrågor”. 
278 ABF, Nr 4, 1933, rubrik: ”Böcker och läsare”. 
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Var finnes för övrigt det element som bättre än musiken kan ge andlig och själslig njutning, 
avspänning och stimulans, som har förmåga att tränga ner till och framlocka det bästa och 
ädlaste inom människan?279 

Detta gäller dock enbart den ”levande” och inte den ”mekaniska” musiken, varför 
förskjutningen endast gäller innehållet av det låga respektive det höga, och inte en 
relativisering av kulturens olika uttryck som sådana. 280 

Fortfarande existerar som synes en något ambivalent hållning till bildningen. 
Denna illustreras möjligen bäst av den kontradiktoriska hållning som tidskriften 
stundom intar gällande bland annat synen på bildningens ideala innehåll och 
funktion. I artikeln ”principer och riktlinjer för studiearbetet” formuleras ett 
relativt radikalt synsätt där för övrigt Skoglunds olika perspektiv på ett explicit 
sätt uttrycks. Liberalismens ”individuella självstudier” anses således ha blivit 
ersatt av ”kollektiva studier”.281 Vidare talas det i termer av bildningsrörelsen som 
en ”vapensmedja” som näppeligen syftat till förströelse; ”… det har inte varit för 
nöjes skull […] som vi har bildat oss.”282 Emellertid raljeras det i en annan artikel 
över den moderna kritiken som ”… vill låta en boks innehåll och syfte betyda mer 
än dess form och stil…”,283 och i ytterligare en talas det i termer om att även om 
den praktiska inriktningen på studierna är fundamental, och att studierna inom 
ABF ”materialiserats”, så kan ”… bildningsarbetet även […] fattas såsom ett 
självändamål.”284 Vidare sänder artikeln en lyckönskning till den nya kristna 
”litteraturnämnden” som vill höja ”vissa folklagers litterära smak”, och lovprisar 
varje initiativ till bildningens höjande bland folket.285 Detta sistnämnda uttalande 
görs som synes utan hänsyn till den politiska agendan och dess potentiella 
verkningar, varför bildningsföreställningen möjligen anses sakna en sådan aspekt. 
Föreställningen om bildningens befordrande kan i det här fallet tolkas i termer av 
en föreställd ”apolitiskhet”. 

En smula förvånande, och troligen ett försök till att ge den ”nya” hegemonins 
världsbild legitimitet, är att bildningen anses bäst betjänt av att vara fri från 
central styrning. Staten skall således inte ge direktiv till exempelvis 
studiecirklarna om hur och vad dessa skall studera.286 Vidare vill man inte ha 
någon definition om vad som konstituerar bildning, utan det andliga livet måste 
vara ”fritt” från all inblandning ovanifrån.287 Följaktligen poängteras det att 

                                                 
279 ABF, Nr 4, 1936, rubrik: ”Musikens betydelse för bildningsarbetet”. 
280 ABF, Nr 4, 1936, rubrik: ”Musikens betydelse för bildningsarbetet”. 
281 ABF, Nr 12, 1936, rubrik: ”Principer och riktlinjer för studiearbetet”. 
282 ABF, Nr 12, 1936, rubrik: ”Principer och riktlinjer för studiearbetet”.  
283 ABF, Nr 5, 1935, rubrik: ”Studenter, veckopress och litteraturkritik”. 
284 ABF, Nr 12, 1936, rubrik: ”Studiearbetet inom arbetarrörelsen”. 
285 ABF, Nr 5, 1935, rubrik: ”Studenter, veckopress och litteraturkritik”. För övrigt får den nämnda 
litteraturnämnden sköta recensionerna i ABF, Nr 12, 1935, rubrik: ”Nya böcker” då dessa anses objektiva och 
sakliga. 
286 ABF, Nr 1, 1935, rubrik: ”Samarbete”.  
287 ABF, Nr 5, 1933, rubrik: ”Statsauktoritet och bildning”. 
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exempelvis föreläsarna inom ABF, vilka naturligtvis skall betraktas som 
manifestationer av organisationens bildningsidé, inte prövas efter politisk 
åskådning utan efter kompetens i det aktuella ämnet.288 Att det finns tydliga inslag 
av paternalism i synen på bildningen gör sig emellertid emellanåt gällande;  

Var försiktig vid inköp av nyutkommen litteratur, särskilt skönlitteratur! För att vara på den 
säkra sidan bör rekvisitionen underställas saklig granskning av ABF:s ansvariga 
studieledning, som också lämnar råd och upplysningar.289 

I synen på bibliotekens roll i arbetarrörelsens bildningssträvanden så går mycket 
av det som beskrevs från den förra perioden igen. Biblioteken betraktas 
följaktligen som oumbärliga komponenter i bildningsarbetet. Vidare poängteras 
exempelvis bibliotekens behov av att omedelbart införskaffa ny litteratur för att 
öka utlåningen och populariteten.290 I tidskriften är fokus förvisso förlagd på de 
bibliotek som är knutna till studiecirklarna och arbetarbiblioteken men att 
föreställningarna, åtminstone beträffande de ideal som skisseras, kan göras 
universella torde vara säkerställt.291  

Arbetarbibliotekens uppgifter fastställs i en artikel från 1933 där det 
uppmanas till ett intimt samarbete mellan biblioteken och studiecirklarna och där 
det även betonas att bibliotekarierna måste premiera den ”äldre litteraturen”, 
vilken anses försummad i samtiden.292 Vidare betonas behovet av att upplysa om 
de utländska författarna, speciellt de ”sociala problemställarna”.293 I 
recensionsarbetet står även att utläsa just den diskursiva anda vilken enligt 
tidskriften anses utmärka arbetarbiblioteken. Då ”årets succéförfattare” Johan-
Olov Johansson koras 1933 uttrycks följaktligen att denna kommer att finnas på 
”alla arbetarbibliotek” - underförstått inte nödvändigtvis på de vanliga 
biblioteken.294 Detta kan ses som en strategi där artikelförfattaren vill särskilja 
arbetarbibliotekskategorin för att uttrycka tanken om dessas speciella vurmande 
för arbetarrörelsens fortskridning.295 Arbetarbiblioteken anser man således 
genomsyrat av en viss litterär anda genom vilken arbetarnas intressen tillvaratas. 
Likaså uttrycks det om Ragnar Jirlows historiebok som beskrevs ovan att ”Den får 
icke saknas i något bibliotek, vars bokval röjer ambition.”296 I ett reportage om 
Värnamos arbetarbibliotek beskrivs det även att ”… nöjesläsningen minskar och 

                                                 
288 ABF, Nr 4, 1935, rubrik: ”Upplysning eller propaganda?”. 
289 ABF, Nr 11, 1935, rubrik ”Nya böcker” (inledningsanförandet). 
290 ABF, Nr 9, 1936, rubrik: ”Tjugofemte året börjar”. 
291 Se exempelvis ABF, Nr 1, 1933 där för övrigt bibliotek från olika delar av Sveriges kartläggs. Se även Nr 
10, 1934, rubrik: ”Licensavgifter för boklån” där denna fråga diskuteras ingående. För övrigt ett 
återkommande tema, se Nr 4, 1936, rubrik: ”Författarna”. 
292 ABF, Nr 3, 1933, rubrik: ”Arbetarbibliotekens uppgifter”. 
293 ABF, Nr 3, 1933, rubrik: ”Arbetarbibliotekens uppgifter”. 
294 ABF, Nr 1, 1933, rubrik: ”Nya böcker”. 
295 ABF, Nr 1, 1933, rubrik: ”Nya böcker”. 
296 ABF, Nr 10, 1935, rubrik: ”Nya böcker”. 
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den mest värdefulla litteraturen samlar flertalet läsare”,297 vilket ses som ett 
resultat av arbetarbibliotekens enträgna försök. Slutligen används paroller som; 
”Ett bibliotek i varje arbetarhem! På varje plats en bokförmedlare!”,298 vilket kan 
tolkas som ett försök att sprida just arbetarbibliotekens evangelium.  
Möjligen skall accentueringen av arbetarbibliotekens betydelse även ses mot 
bakgrund av den pågående kommunaliseringsprocessen. Tidskriftens betoning av 
arbetarbibliotekens särart skulle alltså kunna tolkas som ett polemiskt utfall mot 
den statliga föresatsen att centralisera och assimilera biblioteksväsendet. Denna 
slutsats skall emellertid enbart förstås som en hypotes då jag inte kunnat hitta 
några explicita uttalanden om nämnda process. Frånvaron av problemställningar 
kring denna fråga är istället intressant i sig, och kan sannolikt förklaras med att 
ABF, såsom företrädare för arbetarrörelsens huvudfåra, inte reser några betydande 
invändningar mot den pågående kommunaliseringen.  

Föreställningen kring bibliotekens, och inte minst de kultur- och 
litteraturförmedlande bibliotekariernas, roll i arbetarnas bildningssträvanden 
kvarstår således. I tidskriften kan även skönjas en viss tendens till att vilja 
utmärka arbetarbiblioteken som de institutioner som bäst lämpar sig att uttrycka 
den egna hegemonins ideal. Detta sistnämnda kan då ses som en verifiering av 
Lefflers tes om att arbetarna önskar att konstruera egna bildningsinstitutioner, och 
därmed även sägas uttrycka en föreställning som Gustavsson karaktäriserar som 
en ”kritiskt övertagande” hållning.   

Clarté 1932-1936 
Om ABF möjligen kan sägas utgöra en tidsmässig förlängning och expansion av 
de föreställningar som formulerades av Arbetet så kan det samma sägas gälla för 
Norrskensflamman och Clarté. Det skall i sammanhanget återigen påpekas att 
Clarté ingalunda skall betraktas som det mest radikala inslaget inom de 
socialistiska leden, utan enkom som, ”en vänstersocialistisk idékonception i 
samarbete med arbetarrörelsen”.299 Att tidskriften ändå innesluter vissa radikala 
föreställningar, bland annat en antydan till preferens för det Sovjetiska systemet, 
kommer emellertid bli uppenbart.  

I en illustrativ artikel betitlad ”social konst” från 1933 grundläggs den syn 
vilken kan sägas genomsyra tidskriftens perspektiv och således representera de 
värden som Clarté förfäktar. I denna lanseras bland annat tesen om att all konst är 

                                                 
297 ABF, Nr 5, 1933. Bör även ses som en förstärkning av föreställningen om kritiken mot nöjesläsningen 
som redogjordes tidigare. 
298 ABF, Nr 1, 1935. 
299 Märk väl att de således inte kategoriserar sig själva som ”kommunister”.  
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tidsbunden i ett socialt sammanhang.300 Vidare anses det att ”individualismen är 
en grotesk fiktion” och följaktligen är allt sökande efter personligheter i konsten 
felaktig.301 I anslutning till detta lanseras i artikeln en uppfattning om 
”konstnärens död”, då dessa inte själva anses utveckla konsten utan endast skall 
betraktas som en företeelse i, eller uttryck för, det sociala livet. Föreställningen 
om konsten som en skapelse av den sociala kontexten dras således till 
ytterlighetens gräns. Vidare uttrycks det vissa idéer som jag anser värda att citera i 
en mer utförlig omfattning; 

kulturkampen, blir den ett av de skarpaste vapnen för ett bättre organiserat liv.302   

s sedan ett antal ”proletärkonstnärer” upp 
vilk

sociala förhållanden som råder i Sovjet genererar en ”sjudande nyskaparvåg” som 

                                                

I motsats till vetenskapen, som är analys och klarläggande av fakta, är konsten värdering, den 
talar till känsla och vilja och den är i högsta grad känslig för de skiftande rörelserna i 
samhällslivet… 
I vår tid måste konsten, om den vill bevara den kontakt med tiden, som är dess livsvillkor, 
träda i socialismens tjänst. [den måste hitta] en ny typ för sin människoframställning – en 
social typ som arbetaren… Det betyder också att konsten måste få en ny [min kursivering] 
anda… Den måste förbindas med en större verklighet. Konst och produktion, konst och 
arbetsliv måste förenas. Då konsten på detta sätt ansluter sig till den kollektivistiska 

I det avslutande stycket av artikeln räkna
a anses ingå i denna andas kanon.303  
Den nya konsten måste konstruera motiv och innehåll på radikalt andra 

premisser än de gängse. Det konkluderas att ”Konsten har aldrig varit och 
kommer aldrig vara tendensfri”, och den befintliga estetiken skall följaktligen 
betraktas som ett uttryck för en borgerlig samhällsordning.304 Den ideala konsten 
anses istället till viss del ha realiserats i Sovjetunionen där bland annat 
”Författarens arbete framträder som en reell aktivitet i och med författarens 
samband med sin klass och det samhälle den bygger blir ett medvetet samband.”305 
Vidare poängteras den nya perioden av ”organiskt” arbete i proletärlitteraturen, 
vilken såg sin födelse vid den ryska författarkongressen 1934.306 De äldre ryska 
författarna Dostojevskij och Tolstoj bär förvisso på drag av ”blodfull verklighet”, 
men den ryska realismen fullbordas först i en socialistisk författare verksam i 
Sovjetunionen; Ilja Ehrenburg.307 Artikelförfattaren tycks vidare mena att de 

 
300 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Social konst”. 
301 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Social konst”. 
302 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Social konst”.  
303 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Social konst”. 
304 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Social konst”. Se även Nr 1, 1933, rubrik: ”Borgerlig primitivitet” där det 
ställs krav på en poesi med ”tankar och tendens”. 
305 Clarté, Nr 9, 1934, rubrik: ”Kring författarkongressen i Moskva”. Artikeln är förvisso en översättning från 
Journal de Moscau men kan ändå tas som intäkt för en av tidskriften anammad föreställning av det enkla 
skälet att den faktiskt förekommer i tidskriften. 
306 Clarté, Nr 9, 1934, rubrik: ”Kring författarkongressen i Moskva”. 
307 Clarté, Nr 7, 1934, rubrik: ”Litteratur”. Ehrenburg var en så kallad ”medlöpare”, det vill säga en författare 
som inte kritiserade det rådande systemet men heller inte anammade det fullt ut. 
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har få motstycken i väst.308 Likaså återges Maxim Gorkijs tal från kongressen där 
det bland annat talas om ”dramatikens förfall”, vilken tar sin början med 
Shakespeare.309 Gorkij poängterar ytterligare att ”Arbetet bör bli huvudpersonen i 
våra böcker…”310 All litteratur skall vidare verka ”befriande”, annars saknar den 
värde och det är enbart livet, och inte något ”magiskt” som skall porträtteras.311 
Korrespondensen mellan samhällelig organisation och litterär produktion anses 
således axiomatisk. Föreställningen tycks göra gällande att det endast är i ett 
socialistiskt land som konsten kan utveckla sin fulla potential. 

Det är emellertid inte enbart Sovjets litterära inflytande som behandlas i 
tidskriften utan arvet från Frankrike omtalas även vid ett flertal tillfällen. Bland 
annat spåras en förmildring av de samtida franska radikalerna, åtminstone i 
jämförelse med deras föregångare. Författarna Émile Zola och Viktor Hugo, samt 
målaren Gustave Courbet anses således ha varit en aktiv social kraft i 
utvecklingen emedan de samtida är alldeles för passiva; ”Frankrike är i våra dagar 
intellektuellt och andligt dött” konkluderas det i en artikel.312 I en annan vitaliseras 
dock det franska en aning och hoppet sätts till André Gide, Romain Rolland, 
Henri Barbusse och André Malraux, vilka återfinns i ”marxismens led”.313 Det 
dynamiska Frankrike representeras i tidskriftens ögon av dessa marxistiska 
undantag och dess revolutionära förflutna, medan samtiden är ”klerikal och 
konservativ”.314    

Tonen gentemot den uppfattade borgerliga hegemonins olika kulturella 
uttryck har som synes skärpts. Tidskriften kan sägas representera en radikaliserad 
antagonistisk grundsyn där proletär kultur står i direkt opposition med en 
borgerlig. Den nuvarande kulturproduktionen anser man således rättad efter de 
”borgerliga intressenternas behov”.315 Stundtals kan även en direkt, om än inte 
medveten, polemik mot de kulturpersonligheter som förekom 30 år tidigare i 
Arbetet skådas. Goethe exempelvis, vilken som bekant inkluderades i tidningens 
litterära kanon, avfärdas som en banal författare vars mest kända verk, Den unge 
Werthers lidanden anses vara ett uttryck för en sentimentalitet som 
nutidsmänniskan (den socialistiska) föraktar.316 Den ”borgerliga Goetheför-
gudningen” omtalas således i artikeln som något groteskt och i kritiken används 
för övrigt en passus som stammar från Marx.317 Goethes tidigare verk anses dock 
bestänkta av en revolutionär anda vilket förlänar dem en viss litterär strålglans. 
                                                 
308 Clarté, Nr 7, 1934, rubrik: ”Litteratur” 
309 Clarté, Nr 9, 1934, rubrik: ”Sovjetlitteraturen och dess uppgifter (av Gorkij)” 
310 Clarté, Nr 9, 1934, rubrik: ”Sovjetlitteraturen och dess uppgifter (av Gorkij)” 
311 Clarté, Nr 6, 1932, rubrik: ”[recension] Mannen som du dödat, av Gustav Eriksson”. 
312 Clarté, Nr 1, 1932, rubrik: ”Paris och konsten”. 
313 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
314 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
315 Clarté, Nr 1, 1932, rubrik: ”Paris och konsten”. 
316 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Legenden om Goethe”. Men även annorstädes i samma nummer. 
317 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Legenden om Goethe”. 
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Goethe själv transformeras emellertid under sin levnadsbana och slutar som en 
”lakej” i hertigen av Weimars tjänst, implicit den reaktionära konservatismens, 
vilket alltså sätter betydande avtryck på hans litterära produktion.318  

Likaså avfärdas den av Arbetets skribenter omhuldade Aldous Huxley på 
grundval av hans alltför omfattande ”intellektualiserade” och ”kultiverade” 
manér.319 Som synes vilar kritikens bärkraft på just det som tidskriften själv 
beskylls av från ABF:s håll, det vill säga av en överdriven språklig komplexitet.320 
Att som vissa recensenter jämföra Huxleys produktion med Anatole Frances’ 
anses ”vansinnigt”, då den senare, i skarp kontrast till den förra, författade i en 
anda av ett tydligt artikulerat socialt patos.321 Även Ekelöfs diktkonst avfärdas för 
övrigt då dess ”surrealistiska” tendenser ses som ett ”… nytt exempel bland 
många på borgarkulturens inre förruttnelseprocess.”322 Vissa alster av Ekelöf 
anses dock läsvärda, och speciellt de som vittnar om ”… äckel och leda vid hela 
den kapitalistiska kulturen och dess urartning.”323 Författaren har dock som sagt 
inte genomgått den renande katharsis som illuminerar vägen till kulturens 
frälsning; socialismen, varför hans dikter inte heller kan nå konstens yttersta 
rymder. Att uppfattningen om kapitalismen som ursprunget till den andliga 
dekadensen är påtaglig,324 och att den enda legitima litterära narrationen anses 
vara den som behandlar sociala förhållanden står klart. Likaså tycks denna 
föreställning innefatta en idé om en närmast dialektisk process mellan konst och 
samhälle där den enas utveckling genererar den andres, och vice versa. Den 
mothegemoniska reartikulerande strategin tycks i sammanhanget overksam då 
tidskriften avfärdar så gott som hela den etablerade diskursen. 

                                                

Analogt med detta och likt Norrskensflamman är det nästan uteslutande 
socialistisk litteratur som pryder tidskriftens sidor. Clarté genomsyras således av 
revolutionära dikter där Josef Kjellgrens ”Hunger”,325 Arnold Ljungdals 
”Förstädernas sång”,326 samt Stellan Arvidsons ”Djävulen”,327 kan nämnas. Likaså 
domineras ”litteraturavdelningen” av recensioner av socialistisk litteratur, både av 
facklitterär och av skönlitterär karaktär.328 Även den socialistiska litteraturen får 

 
318 Clarté, Nr 2, 1932. 
319 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Recensioner”. 
320 Vidare kan det möjligen ses som ett argument mot den av Hedström/Josephson förfäktade idén om den 
senare arbetarrörelsens språkbruk. 
321 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Recensioner”. 
322 Clarté, Nr 1, 1933, rubrik: ”Litteratur”. Se även Clarté, Nr 4-5, 1934, rubrik: ”Mänskligheten på marsch”, 
där Ekelöf återigen kritiseras. 
323 Clarté, Nr 1, 1933, rubrik: ”Litteratur”. 
324 Se vidare, Clarté, Nr 4-5, 1934, rubrik: ”Och en blick framåt”. 
325 Clarté, Nr 1, 1932. 
326 Clarté, Nr 2, 1932. 
327 Clarté, Nr 1, 1933. Ljungdal och Arvidson är för övrigt flitiga skribenter i tidskriften.  
328 Se, för att nämna endast ett fåtal, Clarté, Nr 8, 1933, Nr 6 och 11, 1934, rubrik: ”Litteratur” och Nr 1, 
1935, under samma rubrik. Nr 6, 1934 innehåller för övrigt en hyllning till ”världsproletärtitanen” Martin 
Nexö, vilken alltså anammas i samma utsträckning som av ABF. 
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emellertid stundtals utstå kritik från tidskriftens skribenter. Detta gäller speciellt 
de alster som inte tillräckligt explicit anpassar sig efter den nya estetikens ideal. 
Bland annat anses det i recensionen av Hilding Östlunds bok, Vi stackars fattiga 
satar att ”Alltför många sitter ännu kvar i föråldrade föreställningar om att 
litteraturen skall vara någon slags lek och förströelse på lediga stunder…”329 
Vidare är Hildings bok förvisso bra men persongalleriet innehåller dessvärre en  

… lallig filosof av en typ, som man alltför ofta mött i proletärlitteraturen. Låt oss få lite 
mindre av den typen, och lite mer av den medvetne, kämpande arbetaren!330  

Att litteraturen så att säga anses konstitutivt förbunden med författarens politiska 
åskådning illustreras likaså vid tidskriftens genomgång av den finlandssvenska 
litteraturen. I artikeln, daterad från 1933, kan detta sägas exemplifierat av Arvid 
Mörne, vilken var socialist i sin ungdoms dagar, men som sedermera övergick till 
reaktionen. Mörne anses på grund av detta ha förlorat sin konstnärliga potential 
vilket följaktligen resulterade i en existentiell kris. Detta livsöde betraktas i 
artikelförfattarens ögon som en bekräftelse på tesen att, ”… den som en gång med 
liv och själ tillhört arbetarrörelsen, han finner aldrig frid någon annanstans.”331 
Samma utveckling anses även den svenska författaren Per Lagerkvist ha 
genomgått. Lagerkvist, för övrigt ansedd som den störste ”humanistiska 
diktaren”,332 skrev således ypperlig litteratur i sin ungdom, men resignerar efter 
påtryckningar på 1920-talet och anpassar sig till en borgerlig livsföring. Detta 
genererar följaktligen tydliga avtryck i dennes prosa, men på 1930-talet tänds 
dock gnistan åter och han skriver sitt (sociala) mästerverk: Bödeln.333  

I konstruktionen av mothegemonin, vilken uppenbarligen vilar på ett 
kulturseparatistiskt fundament, tycks alltså den huvudsakliga prövningen av den 
enskilde författaren bestå i en politisk granskning där dennes litterära kvalitéer är 
avhängig utfallet av den personliga åskådningen. Likaså tycks föreställningen om 
klassernas konstitutiva olikhet gå igen och litteraturen kan kategoriseras och 
värderas efter klassens särskilda behov och egenart.334 Sålunda avfärdas en 
litteraturöversikt författad av den konservative professor Böök då denna enbart 
inkluderat ”… klassiker, franskklassiker, nyklassiker, konservativa bondediktare, 
korrekta och i sitt privatliv oförvitliga militärer och junkrar, moraliska och tunga 

                                                 
329 Clarté, Nr 2, 1933. 
330 Clarté, Nr 2, 1933. 
331 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Den finlandssvenska litteraturen och reaktionen i Finland”. 
332 Inte nödvändigtvis ett positivt omdöme. 
333 Clarté, Nr 3, 1935, rubrik: ”Litterär front II”. 
334 Se exempelvis Clarté, Nr 5, 1932, rubrik: ”Litteratur” och recensionen av Kjell Strömbergs 
litteraturöversikt. Under rubriken talas det för övrigt om att Gullberg är den ”enda tillgång” den borgerliga 
dikten har. Se även Nr 4, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
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epiker…”335 Den alternativa, för arbetarklassen angelägna, litteraturen anses som 
synes lysa med sin frånvaro. Samma indignation märks även vid recensionen av 
samlingsverket Arbetaren i svensk diktning vilken författats av den liberala 
litteraturvetaren Ahlenius. Det spås att denna bok kommer att användas i 
folkbildningsarbetet vilket vore katastrofalt då texten har en utpräglad 
klassdimension som syftar till att pacificera proletariatet.336 Följaktligen bör 
denna, och liknande böcker ”brännmärkas” av arbetarrörelsen.337 I artikeln 
framförs vidare idén om att de nya arbetarförfattarna, som ännu inte tagit 
ställning, har ”berusat” sig med ”borgerlig bildning” men ”… i deras djärvhet och 
frihet yttrar sig dock deras djupa strävan efter något nytt.”338 Föreställningen går 
även igen i en artikel från 1932 då en diktsamling av Bertil Malmberg recenseras. 
Artikelförfattaren förundras över att Malmberg tycks ha genomskådat 
borgerligheten och kristenheten men ändå inte orienterat sig mot arbetarrörelsen 
och socialismen.339 Samma upprördhet över de borgerligas litteraturöversikter 
återfinns slutligen i omtalandet av Kjell Strömbergs bok, som endast framhäver 
den borgerliga litteraturen och negligerar ”socialt inriktad litteratur”.340 Likaså 
anses den ”antikdyrkan och romantik” som är manifest hos litteraturkritikerna i 
allmänhet vara beklämmande.341 

Den svenska litteraturhistorien kan likaså avstyckas i tre delar med ”… en till 
ett autokratiskt hov knuten litteratur, en borgerlig litteratur och en proletär 
litteratur…”342 Vidare kan ”… all dikt […] värdesättas från klasskampens 
synpunkt.”343 Den klass som i samtiden dominerar och sätter sin prägel på 
litteraturen är för övrigt medelklassen vilken är ”I ovanligt hög grad okonstnärlig, 
krasst egennyttig, trångt moralisk, platt, auktoritärt inställd, belåten och 
oinspirerad klass…”344 Litteratur som emanerar från författare ur dessas led anses 
följaktligen sakna ”både intellektuellt som känslomässigt djup”.345 Den sanna 
litteraturen skall i motsats till den borgerliga besitta ”Den verkliga lidelsen […] 
som alltid avslöjar fördomar och revolutionerar tankarna och känslorna…”346 
Artikeln avslutas sedan med förhoppningen om 

                                                 
335 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Andliga föregångsmän”. Polemiken med Böök fortsätter i andra sammanhang 
och denne anses för övrigt ha anammat den tyska ”våldsromantiken”. Se Nr 7, 1933, rubrik: ”Kampen mot 
förnuftet”  
336 Clarté, Nr 9, 1934. 
337 Clarté, Nr 9, 1934. 
338 Clarté, Nr 9, 1934. 
339 Clarté, Nr 4, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
340 Clarté, Nr 5, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
341 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
342 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
343 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
344 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
345 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
346 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 

 57



Ett samarbete mellan den radikala, svenska litteraturen, Eyvind Johnson, Ivar Lo Johansson, 
Harry och Moa Martinsson etcetera och den vetenskapliga radikalismen, ett samarbete, som 
ledde till en klarare, fastare litterär front i den kämpande arbetarklassens intresse, det vore 
något att hoppas på för svensk litterär kultur.347 

I ett annat sammanhang konkluderas följaktligen att borgarklassen för samhället 
tillbaka mot en ny ”medeltid”, medan socialismen går i bräschen för ”civilisation, 
vetenskap och kultur”.348 I en annan artikel accentueras detta synsätt då det 
mänskliga framåtskidandets sak i princip kan liktydas med socialismen.349  

Det finns emellertid inslag av något som kan liknas vid en modifierad 
reartikulerande strategi. Exemplen är förvisso fåtaliga men i en artikel från 1932 
finner man att upplysningsförfattarna representerade den 

… fasta handen och det heta hjärtat. De är bål där mänskligheten hämtar de facklor som lyser 
den vidare på vägen genom mörkret - inga sprakande och hastigt förbrunna fyrverkerier…350  

Emellertid betraktas upplysningen i ljuset av en historiematerialistisk 
deterministisk kontext, där utvecklingslinjen upplysning/liberalism - socialism 
betraktas som en nödvändig dialektisk process.351 Vidare återfinns, inom denna 
dialektik, en uppfattning om två antiteser vilka symboliserar diametralt olika 
positioner inom upplysningen. Epoken karaktäriseras som en uppgörelse mellan 
”radikalen” Voltaire och ”reaktionären” Rousseau. Dessa båda korresponderar 
vidare med samtidens polariserade samhällssammansättning, där Voltaire alltså 
associeras med socialismen och det moderna logiska förnuftet, medan Rousseau 
representerar den ”dödande konservatismen”.352 Föreställningen innesluter som 
synes en tendens som tidigare beskrevs i Arbetet där ett alternativt sunt förnuft, 
baserat på rationaliteten, konstrueras. Voltaire tycks dock ingalunda göras till en 
”protosocialist” utan ses enbart som en nödvändig komponent i utvecklingen mot 
en socialistisk samhällsordning. Följaktligen hyllas även de svenska 
upplysningsförfattarna Johan Henrik Kellgren och Esaias Tegnér såsom 
anhängare av den (liberala) franska revolutionen.353 Artikelförfattaren kontrasterar 
för övrigt dessas position gentemot två av de borgerliga utpekade ”misstänkta 
revoltörer” bland upplysningsförfattarna, Carl Jonas Love Almqvist och Thomas 
Thorild. Skribenten påpekar det i hans ögon något paradoxala faktum att de förra 

                                                 
347 Clarté, Nr 2, 1935, rubrik: ”Litterär front I”. 
348 Clarté, Nr 4-5, 1934, rubrik: ”Och en blick framåt”. 
349 Clarté, Nr 6, 1933, rubrik: ”Kulturen i Nazityskland”.  
350 Clarté, Nr 2, 1932, rubrik: ”Recensioner”. 
351 Clarté, Nr 7, 1933, rubrik: ”Kampen mot förnuftet”. 
352 Clarté, Nr 7, 1933, rubrik: ”Kampen mot förnuftet”. 
353 Clarté, Nr4-5, 1934, rubrik: ”Och en blick framåt”. Viktor Rydberg inkluderas likaså i detta sammanhang, 
även om denne var betydligt senare än de två andra. 
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erkänns av den borgerliga hegemonin som klassiker, medan de senare avfärdas 
som revolutionsromantiker och samhällsomstörtare.354 

Att det finns en försiktighet i tidskriftens reartikulerande strategi märks även 
då exempelvis Selma Lagerlöf har skrivit sociala skildringar, men detta gör henne 
ingalunda till en socialist.355 I samma anda anses Hjalmar Söderberg vara en 
”duglig” författare då denna skrev bland andra Den förvandlade Messias vilken 
utmålar Jesus som rebell.356 Distansen till en socialistisk världsåskådning hos 
dessa båda är emellertid för stor för att kunna inkluderas fullt ut i en proletär 
kanon. Likaså utesluter den ambivalenta hållning mellan reaktionära 
samhällsidéer och social skildring, som tidskriften anser utmärker bland annat 
Artur Lundkvists senaste diktsamling, att denna inte kan inlemmas i en proletär 
hegemoni.357 

Gällande uppfattningen om den akademiska världen så kan denna 
karaktäriseras som något tvetydig. Den befintliga, borgerliga, universitetsvärlden 
liknas således vid ett ”… träsk med tjockt stillastående vatten.”358 Den högre 
bildningen anses bestå av reaktionärer som inte tillräckligt tydligt har tagit 
ställning mot fascismen. Föreställningen om att kampen mot fascismen endast på 
allvar har tagits upp av vänstern är för övrigt en idé som återkommer.359 Likaså 
beskrivs universiteten som ”kökkenmöddingar” som inte uppvisar en 
tillstymmelse till verklighetsanknytning.360 Stort värde fästs dock vid de 
socialistiska intellektuella varför en principiell invändning mot den akademiska 
världen inte föreligger.361 Den ”anti-akademiska” bilden, beskriven av Skoglund, 
bör följaktligen återigen nyanseras. En smula symptomatiskt är emellertid att då 
de flesta akademiker och intellektuella inte stammar från arbetarklassen så anses 
dessa i behov av att undgå en ”… mycket hårdare socialistisk trimning än 
arbetarna…”362 Det anses således angeläget med en radikal omkodning av 
medelklassens kulturella och politiska referensram. 

Vad beträffar tidskriftens syn på bibliotek så tycks en tydligt artikulerad 
föreställning inte vara manifest i artiklarna. Förvisso uttrycks det en aversion 
kring de så kallade ”giftskåpen” på biblioteken.363 Likaså kritiseras Nazitysklands 
brännande av böcker, vilket liknas vid medeltida autodaféer genomförda av 
inkvisitionen, i skarpa ordalag.364 Men dessa föreställningar är koncentrerade till 

                                                 
354 Clarté, Nr4-5, 1934, rubrik: ”Och en blick framåt”. 
355 Clarté, Nr 4, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
356 Clarté, Nr 4, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
357 Clarté, Nr 4, 1932, rubrik: ”Litteratur”. 
358 Clarté, Nr 4-5, 1933, rubrik: ”De intellektuella och fascismen”. 
359 Clarté, Nr 11-12, 1933, rubrik: ”Litteratur”. 
360 Clarté Nr 2, 935, rubrik: ”Litterär front I”. 
361 Clarté, Nr 4-5, 1933, rubrik: ”De intellektuella och fascismen”. 
362 Clarté, Nr 4-5, 1933, rubrik: ”De intellektuella och fascismen”. 
363 Clarté, Nr 6, 1933, rubrik: ”Om kulturen i Nazityskland”. 
364 Clarté, Nr 6, 1933, rubrik: ”Om kulturen i Nazityskland”. 
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endast en artikel och slutsatsen att biblioteksfrågan inte anses särdeles angelägen 
är nära till hands. Detta kan tyckas något märkligt i sammanhanget då biblioteken 
som sagt är involverade i en stor omstruktureringsprocess där en potentiellt 
”mothegemonisk” och ”kulturseparatistisk” kraft, i form av specifika bibliotek för 
arbetare, är i upplösning.   

Biblioteken anses sålunda bäst betjänt av att vara en frizon där all tänkbar 
litteratur skall inrymmas i samlingarna. Idéerna kring bibliotekens ideala position 
som värderingsfria bärare av all tänkbar litteratur kan förefalla något paradoxal i 
förhållande till de tidigare formulerade åsikterna kring vilken litteratur som bör 
spridas och läsas. Men åsikterna formuleras som sagt implicit och endast vid ett 
tillfälle, varför representationen av idén inte kan fastslås. Den relativa frånvaro av 
problematiseringar kring biblioteksfrågan i allmänhet, och kommunaliseringen i 
synnerhet, kan istället ses, vilket tidigare påpekats, i ljuset av att denna så att säga 
har internaliserats och institutionaliserats. Avsaknaden av en diskussion kan 
därmed sägas vara ett resultat i sig då detta faktum kan tas som intäkt för att 
föreställningen kring biblioteken inte längre anses nödga en debatt. Dessa 
betraktas istället som en integrerad del i arbetarrörelsens bildningssträvanden och 
följaktligen tycks man anse att bibliotekens roll inte närmare behöver diskuteras. 

Sammanfattande analys period 2 
Även under period två förekommer en tydlig diskrepans mellan de två 
positionernas föreställningsvärldar. Skillnaden har även accentuerats ytterligare, 
och polariseringen inom arbetarrörelsen har förstärkts. Förklaringen bakom detta 
kan troligen spåras till en förändrad politisk situation, vilken sätter tydliga avtryck 
i synen på det kulturella. Den ”konventionella” linjens företrädare, till vilka 
ABF:s skribenter kan räknas, tycks således mer benägna att anamma betydligt fler 
av den etablerade kulturens olika yttringar. Den bakomliggande idén är troligen 
att attrahera och inkludera så många som möjligt för att vidmakthålla den 
nyvunna makten och den därtill sammanhörande kulturella hegemonin. En snabb 
erövring av det sunda förnuftet, där förutvarande kulturella intryck assimileras, 
anses således nödvändig i den nyuppkomna situationen. Utvecklingen accelereras 
troligen av det rådande politiska läget, där det föreställda hotet från fascismen, 
likväl som kommunismen, bidrar till att sammanväva olika demokratiska krafter 
och generera en gemensam identitet som centreras kring dessa ideal. Det som 
förenar tycks överträffa motsättningarna och följaktligen blir de litterära figurer 
som associeras med demokratiska tendenser mer attraktiva. 

Den diametralt motsatta utvecklingen tycks de mer radikala krafterna inom 
rörelsen beskriva. Clarté förfäktar således en radikal kulturseparatism, vilken 
även riktar sig mot den föreställt avradikaliserade huvudfåran. Nödvändigheten av 
denna radikalisering blir uppenbar då vi betänker den nya situationen. För att 
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positionera sig visavi den ”nya” hegemonin, vilken företräds av mer moderata 
uttryck för den egna ideologin, måste grupper i rörelsens ytterområden förstärka 
den egna kulturella identiteten. Gruppen söker alltså att utmärka sig genom en 
mer kompromisslös kulturseparatistisk position, där kulturen måste få ett nytt 
innehåll och ikläs en helt ny gestalt. Föreställningen skall dock inte betraktas som 
ett nytt fenomen, utan endast som en utveckling av en tidigare tendens. 

Arbetarrörelsen splittring i olika fraktioner, vilket alltså även innefattar 
betydande förändringar i respektive positions förutsättningar, kan således sägas ha 
satt ett markant avtryck i de olika gruppernas föreställningsvärldar. Vidare har 
som sagt betraktelsesätten, i jämförelse med den tidigare undersökta perioden, 
polariserats ytterligare.  

 

Avslutande diskussion 
Undersökningen har visat att arbetarrörelsens föreställningar kring bildning och 
de därtill sammanhörande idealen utgör en komplex sammansättning av olika 
idéer och positioner. Bland annat har två idealtypiska tankefigurer, skisserade 
efter Gustavssons modell, utkristalliserats. Den ena, främst företrädd av den så 
kallade konventionella positionen, förfäktar ett konsensusperspektiv där den 
befintliga bildningens olika uttryck och koder kan anammas i mer eller mindre 
omodifierad form. Till detta perspektiv ansluter sig tidningen Arbetet och 
tidskriften ABF. Den andra, till vilken Norrskensflamman och Clarté fogar sig, 
förespråkar istället en mer radikal syn på den etablerade kulturen. Denna linjes 
företrädare vill i huvudsak konstruera en alternativ kulturell diskurs vilket gör att 
de kan sägas sälla sig till en kulturseparatistisk hållning. Ingen av grupperna kan 
dock konsekvent sägas ansluta sig till endera perspektivet, varför synsätten till 
viss del skall förstås som en idealtypisk konstruktion. Att det finns en skillnad 
mellan de två ”mothegemoniska strategierna” torde dock stå klart. 

Vad beträffar synen på litteraturen så kan denna sägas korrespondera med 
respektive positions grundsyn. Detta innebär att Norrskensflamman och Clarté 
främst bedömer en boks innehåll efter dess politiska funktion, medan en mer 
konventionell estetisk analys utmärker Arbetets och ABF:s förhållningssätt. 
Emellertid använder både Arbetet och ABF som Norrskensflamman den strategi 
som Gramsci benämner som den ”reartikulerande”. Denna innebär att den 
utmanande hegemonin försöker transformera och associera tidigare etablerade 
kulturella uttryck till den egna rörelsen. Ett illustrativt exempel är Arbetets 
omgestaltning av Goethe, där den tyske kulturpersonligheten ”görs” till en 
”arbetare” genom att tillskrivas knappa levnadsbetingelser.  

Strategin används som sagt även av Norrskensflamman, bland annat i fallet 
Beethoven, men i mindre utsträckning och mer selektivt. Clarté förefaller inte 
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operera med denna metod över huvud taget, med undantag för en inkludering av 
vissa av upplysningsförfattarna. En väsentlig skillnad föreligger då även i att 
dessas inkludering sker på grund av deras ”dialektiska betydelse”. De ses alltså 
som en nödvändig del i utvecklingen mot en socialistisk ideologi och skall i sig 
själva inte betraktas som något gott. Troligen kan detta förklaras med att 
tidskriften distanserar sig från så gott som alla författare som uppfattas som en del 
av den borgerliga hegemonin och strategin blir följaktligen tämligen ointressant.  
Betydelsen av biblioteken för arbetarrörelsens bildningssträvanden uppvisar, i 
motsats till synen på litteraturen, en samstämmighet mellan synsätten som 
överskrider de gränser som nyss skisserades. Biblioteken anses för båda synsätten 
spela en avgörande roll för arbetarrörelsens bildningssträvanden. Biblioteken är 
följaktligen ”kulturhärdar” som befrämjar arbetarrörelsens andliga utveckling. 
Anmärkningsvärt i sammanhanget är att varken ABF eller Clarté kommenterar 
den pågående kommunaliseringsprocessen, även om den förstnämnda på ett 
implicit sätt tycks förorda behovet av arbetarbibliotekens fortsatta existens. Den 
sannolika tolkningen av detta är att ingendera av synsätten anser att utvecklingen 
mot gemensamma och kommunala bibliotek är av ondo. Detta kan i Clartés fall 
förefalla en smula märkligt, speciellt då tidskriften anser att litteraturens värde är 
förbunden med vilken klass den riktar sig till. Tidskriften borde alltså vara mer 
angelägen om att argumentera för ett, åtminstone potentiellt sett, mothegemoniskt 
uttryck, och mot en centraliserande utveckling.    

Vad beträffar frågan om dessa föreställningar präglas av kontinuitet eller brott 
tycks resultaten peka mot det förstnämnda, med den speciella skillnaden att 
idéerna tycks ta mer bestämd konstitutiv gestalt under den andra perioden. En 
tydligare diskrepans mellan synsätten har således kunnat blottläggas i det senare 
skedet. Troligen kan detta faktum tillskrivas en förändrad politisk situation, vilken 
genererar nya förutsättningar för respektive position. Den konventionella delen av 
rörelsen, vilken kommer till makten under perioden, kan alltså sägas företräda en 
dominerande position och benägenheten att inkludera etablerade föreställningar 
ökar. Förklaringen till detta kan sökas i en förnyad världsbild där erövringen av 
det befintliga sunda förnuftet blir betydelsefullt för att vidmakthålla den nya 
positionen. Likaså resulterar utvecklingen i att den radikala positionen accentuerar 
sitt kulturseparatistiska ideal. Detta görs för att utmärka sig gentemot den ”nya 
hegemonin”, vilken bland annat således är företrädd av de mer moderata krafterna 
inom den socialistiska ideologin. Clarté kan alltså fortfarande betraktas såsom 
varandes i opposition vilket gör att de uttrycker en mothegemonisk idé, medan 
ABF snarare har antagit den hegemoniska positionen. 

När resultaten av denna studie sätts i relation till det forskningsläge som 
skisserades i inledningskapitlet så tycks, om inte en revidering så i alla fall en 
nyansering av dennas olika resultat vara nödvändig. Bland annat tycks Sundgrens 
kategoriska förnekande av en kulturseparatistisk position inom arbetarrörelsens 
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vara en smula förhastad. Föreliggande studies resultat pekar snarare i motsatt 
riktning, där en relativt väl artikulerad kulturseparatistisk ståndpunkt har kunnat 
iakttas. Föreställningen tycks likaså inkludera en kvalitativt annorlunda syn på 
exempelvis den ideala litteraturens form och innehåll, varför idén inte kan 
avfärdas som tom retorik. Förvisso kan den teori som används i uppsatsen sägas 
postulera ett konfliktinslag vilket gör att Sundgrens kritik av de ”teoretiska 
projektionerna” även kan riktas mot resultaten av denna studie. Jag anser dock att 
sambanden sällan ligger i källorna utan varje vetenskaplig ansats behöver ett filter 
av något slag, och fördelarna med Gramscis teori torde ha blivit uppenbar.  

Likaså tycks den forskning som visat att det enbart var inom 
”vänsterradikala” kretsar som den kulturseparatistiska föreställningen slog rot 
vara behjälpt av en modifiering. Norrskensflamman, vilken förvisso tillhör 
vänsterfalangen inom rörelsen, värjer sig nämligen med bestämdhet mot den kritik 
som menar att tidningen avvikit från den socialdemokratiska ideologin. 
Tidskriften definierar följaktligen sig själv såsom varandes ”socialdemokratisk”. 
Åkerstedts slutsats tycks istället mer tillämpbar på den senare perioden, med en 
reservation för att det inte heller här är fråga om att Clarté anammar en 
kommunistisk position, utan enbart skall betraktas som ”en vänstersocialistisk 
idékonception i samarbete med arbetarrörelsen”. Inte heller Åkerstedts slutsats att 
all bildning måste syfta till någonting står sig vid en jämförelse med det 
undersökta materialet. Istället uppvisar både Arbetet och ABF vissa tendenser som 
kan tolkas som en föreställning om bildningen som ett ändamål i sig.  

Även Skoglunds tes om att bildningstanken som sådan förkastades av de 
radikala elementen inom socialdemokratin bör omprövas. Möjligen stämmer detta 
på August Palm, men Skoglund tycks även göra gällande att denna position 
fortlever som en konkurrerande ideologi inom arbetarrörelsen. Denna 
föreställning har dock inte fått stöd i det här undersökta materialet. 
Bildningstanken som sådan förkastas således inte, varken av Norrskensflamman 
eller av Clarté, utan anses snarare vara i behov av ett nytt innehåll som bör vara 
konstitutivt förbundet med proletariatet. Föreställningen inrymmer för övrigt även 
idén om att den socialistiska litteraturen endast kan utverka sin fulla potential i en 
radikalt annorlunda samhällsorganisation än den nuvarande; den socialistiska.     

Vad beträffar Lefflers tes om ett något modifierat konsensusperspektiv så 
stämmer denna relativt väl in på den konventionella synens förhållningssätt till 
den etablerade hegemonin. Emellertid hamnar den lite i luften vid betraktandet av 
det radikala synsättet. Detta speciellt då Leffler vill komma bort från ett 
konfliktorienterat synsätt och istället betona samspelet mellan klasserna. Denna 
studie har pekat på att arbetarrörelsen inneslöt både en konsensusstrategi, likväl 
som en kulturseparatistisk strategi, varför Lefflers slutsats förefaller något 
förenklad. 
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Slutligen uppvisar de svenska förhållandena en påtaglig olikhet i jämförelse 
med de norska. Den norska forskningen gör alltså gällande, i likhet med 
Sundgren, att bildningstanken redan från början betraktades som en ”apolitisk” 
företeelse och följaktligen ansåg man att det gällde att tillägna sig den borgerliga 
kulturella diskursen, för att därigenom befordra arbetarnas andliga utveckling. 

Självfallet bör det dock påpekas att det onekligen är högst vanskligt att uttala 
några definitiva eller allmänna omdömen om arbetarrörelsens bildningsfö-
reställningar utifrån detta material. Resultaten som här presenteras baseras på ett 
material som på intet sätt kan sägas vara tillräckligt för att rekonstruera den 
bildningssyn som koncipierades av den gryende arbetarrörelsen.365 Inte heller 
tycks bilden som framträder vara entydig och en undersökning av idéernas 
representativitet och förankring i ett bredare sammanhang har inte företagits. 
Dessa reservationer till trots så har studien visat, utifrån den teoretiska modell 
som tillämpats, att det förelåg en tydlig skillnad mellan olika synsätt inom 
rörelsen. Detta ger att forskningen om arbetarrörelsens bildningssyn fortfarande är 
i behov av ett mer omfattande genomtröskande. En intressant forskargärning 
skulle vara att följa dessa föreställningars förankring i folkdjupet. Hur 
representativa är dessa idéer? Vilka grupper anammar dem? En annan är 
naturligtvis att genomföra en komparation mellan arbetarrörelsen och 
borgerlighet, eller mellan socialdemokraterna och kommunisterna, vilket 
sannolikt skulle resultera i att mer definitiva slutsatser gällande arbetarrörelsens 
bildningssyn skulle kunna dras.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
365 I anslutning till detta kan sägas att det material som den tidigare forskningen använt mycket väl kan sägas 
peka i den riktning som respektive forskare anför. Kritiken som här framförs skulle då vara en smula 
förhastad. Men jag anser ändå att den står sig då forskarna uppenbarligen inte tagit allt material i beaktande. 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera hur den framväxande 
arbetarrörelsen förhöll sig till den etablerade bildningsdiskursen under de första 
decennierna på det förra seklet. För att operationalisera detta syfte formulerades 
tre huvudsakliga frågeställningar, vilka inbegrep om det i materialet återfanns 
tydligt artikulerade föreställningar och ideal kring bildningen, om litteraturens och 
bibliotekens betydelse för denna, samt om dessa föreställningar och ideal 
präglades av kontinuitet eller brott. För att tydliggöra de historiska sambanden i 
källorna begagnades även ett analytiskt verktyg i form av den italienska marxisten 
Antonio Gramscis teoretiska begreppsvärld, där betydelsen av begreppet 
hegemoni framträder som ett bärande inslag. 

Studien har visat att arbetarrörelsen konstruerade tydligt artikulerade 
föreställningar kring bildningen och dess ideala innehåll under den undersökta 
perioden. Emellertid bör det påpekas att denna föreställningsvärld ingalunda var 
av enhetlig karaktär utan diametralt olika synsätt har framträtt. Följaktligen 
existerade en kulturseparatistisk ståndpunkt i rörelsen parallellt med en mer 
konsensusinriktad dito. Studien har även visat att dessa båda perspektiv 
huvudsakligen korresponderar med vad som kan kallas en radikal respektive en 
konventionell position inom arbetarrörelsen, där den konventionella i större 
utsträckning bör förknippas med konsensusperspektivet. 

Vid excerperingen av materialet har även föreställningar kring litteraturens 
och bibliotekens roll kunnat blottläggas. Med hjälp av Gramscis begreppspar dis- 
respektive reartikulering, har olika föreställningar och strategier kunnat 
säkerställas. Såväl den radikala som den konventionella positionen använder sig 
förvisso av dessa strategier, men den konventionella tycks, analogt med sin 
betoning av konsensusperspektivet, mer angelägen att reartikulera sedan tidigare 
etablerade kulturuttryck. 

Vad beträffar frågan om dessa bilder eller föreställningar präglades av 
kontinuitet eller brott så pekar undersökningen i riktningen mot det förstnämnda, 
om än med vissa modifikationer. Bland annat tycks de olika positionerna, och den 
därtill sammanhörande polariseringen, ta en mer konstitutiv gestalt under den 
andra perioden. Detta kan troligtvis förklaras med att socialdemokratin erhåller 
makten under perioden, vilket för båda fraktionerna genererar radikalt nya 
förhållningssätt till hegemonin.        
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