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Abstract 

This paper strives to answer a question most anyone remotely involved with education has 

encountered: what is the relationship between the content taught and its purpose? In this case, 

the question is in the context of the Workers’ Education Association in Sweden (ABF) and 

other educational efforts made by the Swedish labour movement. In order to answer such a 

question one must first outline in some detail what the content to be taught was, and what 

purpose the association itself saw as the important one. But the matter is also further explored: 

the Swedish labour movement appears to view education and culture in a rather non-Marxist 

manner, which poses a question to be untangled in order to fully understand the connection 

between content and purpose, namely that of what view they did in fact hold. Here, it will be 

argued that the Swedish labour movement held a proto-Bourdieuan view of culture as a form 

of societal and cultural capital which must be distributed in order for the emancipatory and 

egalitarian efforts to succeed. 
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1. Förord, metod, syfte, urval 

Innan vi börjar på allvar vill jag först skriva ett kort, men inte oviktigt förord. Denna uppsats 

lockade fram någonting mycket ambitiöst i mig, och jag hoppas innerligt att det speglas i det 

arbete som presenteras på de följande sidorna. Det är även på sin plats att tacka av 

hjälpsamma individer. Nu är detta inte en avhandling, och därav endast två tack. Det första 

går naturligtvis till Fabian Persson som funnits till hands med råd och tips. Framförallt rådet 

att undvika för stor omfattning har varit till hjälp. Nästa tack går till Robert Reimby vid 

Kalmar Folkrörelsearkiv. Robert har inte enbart visat ett intresse för materialet och väglett 

där, han har även den goda vanan att bjuda på kaffe dagligen vilket lett till trevliga – och 

ibland även produktiva – kafferaster, detta under cirka tre veckors dagligt grävande, 

avskrivande och fotograferande. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats, att söka förstå arbetarbildningens utformning och processer, 

besvaras genom följande frågeställningar: 

- Vilket innehåll förmedlas av förbund och bildningsarbetare? 

- Vilket/vilka syften ligger bakom detta innehållsurval? 

- Hur påverkas innehåll av syfte? 

För att kunna besvara de två senare frågorna, vilka kräver ett större mått självständig analys 

och teoretiska förankringar krävs att den första frågan fått ett uttömmande svar. Detta innebär 

att uppsatsens första del ”Innehåll” kommer att bli omfattande och i huvudsak beskrivande av 

aktiviteter och material. Både detta kapitel och det efterföljande ”Syften” försöker organisera 

materialet tematiskt så att kurser och deras planer sitter intill varandra, och de praktiska 

dokumenten intill sina fränder. Inget av dessa kapitel innehåller nämnvärd mängd analys.  

 

Låt mig även kort få beröra frågor om varför just detta område, så att även andra delar i 

arbetet som förtigs i min frågeställning kan beröras. Varför folkbildning? Alla 

bildningsaktiviteter – både i och utanför skolan – är för mig mycket intressanta. Inte enbart i 

frågor som innehåll och syften, utan också det rent praktiska. Folkbildningsarbetet är, för mig, 

ett exempel på hur kunskapstörstens frön kan spira även i den torftigaste jord. Det låter 

kanske högtravande – men intresset för detta har sin grund i den materiella brist som rådde, 

och hur bildningen mer och mer framstod som den stege på vilken man kunde klättra ur 

nöden.  
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Varför arbetarrörelsens folkbildningsarbete? Arbetarrörelsen är ett område som är källa till 

ständig fascination för min del. Intresset är inte enbart historiskt, tidigare har jag författat en 

kortare uppsats rörande behandlingen av socialism i retorik. Detta är kanske den hårda kärnan 

i det hela. Socialism, alltså. Socialismen som idé, dess historia och nuvarande tillstånd är 

drivande i hela mitt intresse. Det handlar om att förtära material från Lenins Stat och 

Revolution till samlingar av Palmetal och Bernsteins Evolutionär socialism. Det finns ingen 

riktning, ingen åsikt som ska förstärkas – bara en oändlig kunskapstörst. Socialdemokrati, 

anarkism, syndikalism – alla ska de utforskas. Socialismen är för arbetarrörelserna runtom i 

Europa drivande. Utan individer som Marx och Engels är det troligt att de skulle förblivit 

liberala – socialismen är därför av extrem vikt för att alls söka förstå arbetarrörelsen och vice 

versa. Därför arbetarrörelsen. 

 

1.2 Metod 

För att uppnå den nivå av uttömmande data som eftersträvas krävs det ett angrepp på de båda 

metodiska fronterna. Genom flera veckors noggrant läsande och citerande av mötesprotokoll, 

verksamhetsberättelser och tidningar möts ett kvalitativt mål med syfte att ge inblick i 

formuleringar och debatter. För att alls kunna utröna några syften krävs en kvalitativ lins att 

observera genom. 

 

På samma sätt krävs därför ett par kvantitativa nedslag för att översiktligt kunna beskriva 

material och innehåll. De främsta exemplen här kommer synas i tabeller där 

biblioteksmaterial uppställs i sin helhet för att beskriva inte enbart vad som där tillhandahölls 

– utan även för att kunna se procentandelar de olika kategorierna emellan. Detta är den 

mindre statistiska studien, den större omfattar de kursstarter som beskrivs i ABF-tidningen 

mellan åren 1925-1928. Syftet här är inte enbart översiktlighet utan även att söka utröna ev. 

förändringar och trender. Statistik och procent ska här försöka illustrera i vilken riktning 

bildningsarbetets fokus går – och därmed även dess innehåll. Förhoppningsvis innebär 

statistiken även att uppsatsens resultat och slutsatser inte blir enkom hermeneutiska tolkningar 

utan går att förstärka med statistiska data.  
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1.3 Urval 

1900-1932 tycks kanske en märklig tidsavgränsning att bruka sig av. Förklaringen härtill är 

dock relativt enkel. För det första inleds socialdemokratins verkliga dominans år 1932, och 

därmed kommer förmodligen en stor del av bildningsfrågan att förflyttas från det interna 

arbetet till statsapparaten. Naturligtvis kommer ABF att bestå, men eventuella teorier, tankar 

och debatter kommer antagligen att i större grad beröra det offentliga snarare än det som är 

arbetarrörelsens. 

 

För det andra så handlar det om materialtillgång. Kalmar Folkrörelsearkiv har en stor mängd 

material, men de är liksom de flesta arkiv beroende av att detta material lämnas in. Då 

hyllorna för Kalmar Arbetarekommun ej i någon nämnvärd utsträckning behandlar 

bildningsarbetet så försvåras förmågan att hitta material innan år 1900. ABF bildas 1912, och 

det kan tänkas att urvalsperioden flyttas till 1912-1932 eller 1912-1944, men detta skulle 

antingen leda till en viss enformighet i avgränsningen eller att ett helt världskrig till kommer i 

vägen. 

 

I frågan om vad som bedöms lämpligt för bearbetning är det mindre tydligt. I frågan om 

arbetarekommunen har man inte mycket till val då dess bibliotek utgör huvuddelen av 

bildningsarbetet. I frågan om ABF finns desto mer spelrum. Mötesprotokoll och 

verksamhetsberättelser har använts för att se vilken form av intern diskussion som kan ha 

förekommit, samt se vilket syfte ABF i Kalmar presenterar som sitt när de får beskriva sin 

verksamhet. Studieplanerna utgör en desto konkretare inblick i själva studiecirkelns 

utformning och arbete. För mig som framtida lärare har deras utformning ett extra tydligt 

intresse både för att observera innehåll såväl som det didaktiska. Studiekamraten och ABF-

tidningen blir viktiga för att se diskussioner utanför Kalmars avdelning – Studiekamraten i 

synnerhet innehåller både exempel på bildande läsning och introspektiv diskussion kring 

bildningens syfte och utformning. I brist på denna diskussion i interna dokument som 

protokoll så kan därför Studiekamraten ställa upp och ge en nationell översikt. ABF-tidningen 

kommer brukas på ett mindre kvalitativt och sållande sätt. Denna innehåller samlad data över 

vilka kurser som startats upp var månad, och kommer därför tjäna som utmärkt statistiskt 

underlag. På grund av att det tyvärr ej finns fullständiga årgångar av tidningen tillgängliga på 

Kalmar Folkrörelsearkiv så kommer en för året genomsnittlig månad presenteras med 

fullständig rådata bifogad i bilaga. Notera även att Kalmar Folkrörelsearkiv ej följer det 
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vedertagna arkivschemat, och därför är signum av typen ”43:2D” vilket innebär sektion 43, 

hylla 2D. 

1.4 Teoretiska överväganden och anknytningar till tidigare forskning 

För att förstå arbetarrörelsen kan det vara viktigt att komma ihåg Karl Marx, åtminstone som 

verktyg för att förstå den interna analysen. I tidigare arbeten rörande arbetarbildning har Marx 

och Gramsci använts som teoretiska förankringspunkter.1 De kommer här inte att brukas, men 

förtjänar ett omnämnande för att förstå den teoretiska anknytningen till Pierre Bourdieu. 

 

Marx menade, och Gramsci utvecklade teorin, att kapitalismen som system inte enbart 

påverkar den materiella vardagen, utan även den spirituella och sociala sådana. Detta kan 

exemplifieras, mycket grovt förenklat, som följande tankegång: under kapitalismen är 

förmögenhet det främsta tecknet på framgång. Den främsta formen av förmögenhet är 

egendomar, i form av industrier eller mark. Men under kapitalismen är dessa reserverade för 

bourgeoisien – den ägande klassen. Alltså blir denna klass i förlängningen definitionen för 

framgång och välstånd. I ett samhälle där ekonomiskt välstånd krävs för att lyckas eller bli 

framgångsrik – och dessutom är förhållandevis sällsynt – blir med andra ord alla yttre 

beteenden förknippade med detta välstånd också statussymboler. Till dessa hör möjligheter att 

avnjuta konst, musik och litteratur på museum eller i konserthuset såväl som fritid eller 

möjligheten att ha en förälder hemma. Men eftersom dessa är reserverade för borgerligheten 

så kommer de också inte endast vara undanhållna arbetarklassen, utan de kommer även att 

förborgerligas – kulturen blir borgerlig och präglad av kapitalismen. Detta är den marxistiska 

analysen av ideologi i filosofisk mening, inte som politisk åsikt2 mycket grovt förenklat.  

 

Denna analys återfinns i princip inte hos den svenska arbetarrörelsen, vilket leder till frågan 

om vilken roll kultur och bildning spelar i deras analysmodell. Här menar jag att man 

anammat en form av proto-Bourdieusk tankegång om bildning som kapital. För att förstå 

eventuella tankegångar kring innehåll, syfte och deras relation, måste vi därför analysera 

resonemangen utifrån modellen att svensk arbetarrörelse i ganska låg grad förkastar etablerad 

kultur som borgerlig, utan i stället betraktar den som ett kapital som bör fördelas för att införa 

jämlikhet på ett socialt och intellektuellt plan. Alltså, Bourdieus begrepp kulturellt kapital är 

                                                 

 

1 Leffler, Marion, Böcker, bildning, makt. 1999 s.50-58. 
2 Ramos, The Concepts of Ideology, Hegemony, and Organic Intellectuals in Gramsci’s Marxism. 1982. 
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tången med vilken man bäst får grepp om det här järnet. Mycket lite arbete läggs ned på att 

skapa en alternativ arbetarkultur, och inte heller spenderas tid på att försöka skrubba bort 

bourgeoisie från den klassiska konsten – den mer eller mindre direkta omfördelningen av 

denna bildning tyder istället på att de har tankar som starkt påminner om Bourdieus, även om 

de inte formuleras utan istället får spåras genom handlingar och bildningssyn. Här ska kanske 

även tilläggas att Bourdieu inte kommer att brukas på ett alltigenom ortodoxt vis – hans 

begrepp om kulturella kapital och kultur som objekt kommer brukas, men tankarna om hur 

detta kapital även bär på ideologi i marxistisk mening har uteslutits, i alla fall ur rörelsens 

analys. Därför är det tal om en rudimentär proto-Bourdieusk analys och inte en fullständig 

sådan. 

 

Betydelsen av bibliotek som objektifierad kultur spelar här en roll också, alltså att 

arbetarrörelsen angriper fördelningsproblemet i viss mån på samma sätt som marxismen 

angriper ägandet: kontroll av produktionsmedlen. Enligt Bourdieus teori är böcker, musik och 

konst – den fysiska representationen av bildning – kulturens produktionsmedel. Alltså är 

distributionen av dessa en central del i analysmodellen.3 Arbetarrörelsens mål och syften med 

bildningsverksamheten måste alltså analyseras mot bakgrund av en fragmenterad teori där 

kultur ingår i det kapital som ska distribueras, men inte har färgats av den ideologi i vilken det 

skapats. Avsaknaden av sammanhållen analys hos arbetarrörelsen själv försvårar inte 

möjligheten att analysera verksamheten med marxistisk eller bourdieusk lins, men för att 

besvara frågan om kopplingen mellan syfte och innehåll måste arbetarrörelsens egen modell 

först etableras och spåras – endast när denna är avslöjad kan några slutsatser dras.  

 

Andra begrepp som skötsamhetskultur och medborgarideal anknyter i regel till tidigare 

forskning på området, främst Bernt Gustavssons Bildningens väg,4 och Per Sundgrens 

Kulturen och arbetarrörelsen5 vilka båda behandlar dessa ideal och tankegångar inom den 

tidiga arbetarrörelsen. 

                                                 

 

3 Bourdieu The forms of Capital. 1986. 
4 Gustavsson, Bernt. Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. 1991. 
5 Sundgren, Per. Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. 

2007. 
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2. 1900-1916 

2.1 Kalmar arbetarekommun och dess bibliotek 

Arbetarekommunen är i första hand ett politiskt organ, vilket framgår av det ringa materialet 

om bildning som står att finna i mötesprotokoll och dylikt. Därmed är inte sagt att det finns ett 

uttalat ointresse, då man 1901 startar sitt eget bibliotek: Kalmar Arbetarekommuns Bibliotek. 

Det är på detta bibliotek blicken får fästas för att utröna vilket bildningsinnehåll det är som 

skall förmedlas. Det skall dock tilläggas att Arbetarekommunen tar andra initiativ för att driva 

bildningsarbetet, såsom etablerandet av en egen tidning,6 föredrag i Kalmar Folkets Park på 

ämnet ”Folkbildning”7 samt ett program med föredrag över ”Socialdemokratins mål och 

medel, Folkbildningsfrågan, Nykterhetsfrågan” i Folkets Hus.8 Bildningen framstår således 

som av allt större betydelse.  

 

Så till biblioteket, av vilket det tyvärr återfinns relativt få spår. Detta har sin förklaring inte i 

nedläggning utan namnbyte och skötselövertagande: fr.o.m. 1916 ansvarar ABF i Kalmar för 

biblioteket under namnet Kalmar Arbetares Bibliotek. De tydligaste tecknen på aktivitet och 

bildningsinnehåll återfinns i bibliotekets kataloger, och dessa redovisas i tabell 1.9 

Arbetarekommunens bibliotek övertas 1916 av Kalmar ABF-avdelning och byter då namn till 

Kalmar Arbetares Bibliotek,10 med viss omorganisation som följd. Katalogen som är tryckt 

1916 förefaller dock redogöra för bokbeståndet innan denna förändring. 

 

För att försöka förstå innehållet i bildningsarbetet på en översiktlig nivå har här ett försök att 

studera eventuella trender inom bibliotek såväl som kursstarter (se vidare: ”3.4 I tidningen”). 

Här framgår det, föga förvånande att det finns två dominanta kategorier: skönlitteratur och 

politisk litteratur. Detta ligger i grunden rätt även med generell bildningsdebatt vid jämförelse 

med t.ex. Lund11 då skönlitteratur inte ses som tidsfördriv utan direkt nyttig för att vidga 

läsarens horisont. 

 

                                                 

 

6 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, 15:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1907-12-19. 
7 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, 16:1D, Verksamhetsberättelser, 1907-1908. 
8 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, 16:1D, Verksamhetsberättelser, 1907-1908. 
9 Se sid.12. 
10 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1916-04-14. 
11 Leffler, 1999 s.107-111. 
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Tabell 1: Utveckling och förändring av bokbestånd samt förändringar i procent. 

 år 1906 år 1916  

 Antal 

titlar 

% av 

titlar 

Antal 

titlar 

% av 

titlar 

Relativ procentuell 

förändring 

Naturvetenskap 35 4,6% 33 5,2% 0,6 

Geografi etc 46 6% 49 7,8% 1,8 

Anatomi etc 38 5% 18 2,8% -2,3 

Historia, 

Biografi 

44 5,7% 47 7,5% 1,7 

Sociologi, Politik 159 20,9% 105 16,8% -4,1 

Konsthistoria 17 2,2% 9 1,4% -0,7 

Filosofi, Religion 51 6,7% 46 7,3% 0,6 

Kalendrar m.fl. 26 3,4% 26 4,1% 0,7 

Skönlitteratur 344 45,2% 292 46,7% 1,5 

TOTALT ANTAL 760 99,7% 625 99,8%  

Källa: Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommuns Bibliotek, 15:2A, Kataloger för 1906 resp. 1916. 

 

Mellan 1906 och 1916 tappar dock den politiska litteraturen c:a 4% till förmån för alla andra 

kategorier utom anatomi och konsthistoria. Samtidigt är det bara två kategorier som ökat sitt 

bestånd: geografi och historia har båda fått tre titlars tillökning. Förklaring till det minskade 

bokbeståndet är dock höljd i dunkel då bibliotekets revisionsberättelser inte låter meddela 

försäljning; möten och verksamhetsberättelser talar ej heller de om gallring, försäljning, 

uppdelning eller någon form av förrådsbrist som skulle kunna förklara den allmänna 

minskningen. På grund av bokbeståndets minskning får fokus istället läggas på den interna 

förändringen och de procentuella förändringarna, vilka överlag är små, med enbart ett 

avsevärt tapp för politisk litteratur som anmärkningsvärt. Innehållstrenden för biblioteket är 

alltså en svag avpolitisering, även om skönlitteratur och politik fortfarande utgör över 50 % av 

titlarna och därmed behåller sina dominerande ställningar. 
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3. Arbetarnas bildningsförbund 

3.1 Ute i verkligheten: Kalmaravdelningens mötesprotokoll  

1912 bildas Arbetarnes Bildningsförbund i Stockholm, med delsyfte att samla arbetarrörelsens 

bildningsarbete centralt, eftersom detta arbete ofta organiserats av arbetarekommunerna på 

lokal nivå där arbetarebibliotek ofta utgjorde kärnan av arbetet.12 Med en centralbyrå kan 

istället bildningen organiseras nationellt, och diverse stöd och anslag blir enklare att ansöka 

om. A.B.F. själva delar också ut anslag för att vissa kurser skall hållas av de lokala 

föreningarna13 - på så sätt installeras även en form av central styrning.  

 

1916-23 

Den 14:e april 1916 bildas i Kalmar ett lokalt bildningsutskott, det som kom att bli ABF:s 

Kalmaravdelning. På detta uppstartsmöte beslutas inte endast att en bildningsorganisation 

skall etableras, utan även att skapa Kalmar Arbetares Bibliotek. Snart därpå gästades 

avdelningen av Yngve Hugo, vilken stakade ut syftet med verksamheterna.14 Detta syfte 

framgår ej av mötesprotokollet, men vid årsmötet 1917 beslutades om föreläsningar.15 Notera 

här att föreläsningar ej är detsamma som kurser eller studiecirklar, utan ofta hålls av en 

inbjuden gäst som får en helg att disponera. Föreläsningarna som föreslås i april 1917 handlar 

om ämnena Nationalekonomi och Socialism. Bildning i ideologi och ett område på vilken den 

kan appliceras. Vid samma möte beslutas även att två studiecirklar skall arrangeras: en i 

bokföring, en annan i Sv. Språket. Det handlar alltså inte om en renodlad ideologisk förening, 

utan ett bildningsförbund med ideologisk färgning. 

 

Denna ideologiska färgning känns igen från studieplanerna och deras formuleringar. 

Historiematerialism, och kurser i socialism är vanligt förekommande. Ändå kan studieplaner 

endast ge en överskådlig bild – de är avsedda för nationell spridning och erbjuder således inte 

den inblick som t.ex. gästföreläsare kan göra. För Kalmaravdelningen kommer Ernst Wigforss 

att utgöra ett stående nummer på föreläsningsprogrammen. Wigforss är ett av de verkligt stora 

namnen inom den svenska socialdemokratin, och därför är det anmärkningsvärt att han gör 

                                                 

 

12 Se mer i Leffler, Marion Böcker, bildning, makt. 1999. 
13 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1922-01-22. 
14 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1916-09-05. 
15 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Årsmöte 1917-05-11. 



14 

 

entré redan 1919.16 Kalmars ABF-utskott är endast tre år gammalt, och av protokollen att 

döma är medlemsdeltagandet inte exceptionellt. Kalmaravdelningens styrelseprotokoll 

innehåller nästan alltid namnet Wigforss, och detta beror inte alls på att utskottet utvecklat en 

besatthet med riksdagsmannen, utan snarare beror detta på att hans bror, Frits Wigforss, är 

medlem i styrelsen och lektor. Således är det inte otänkbart att man i Kalmar får fler 

Wigforss-föreläsningar än genomsnittliga landet. 

 

1920 återkommer Ernst Wigforss och denna gång handlar föreläsningen om Ekonomisk 

demokrati, och han erbjuds tre till sex föreläsningar på ämnet. I samband med dignitären 

Wigforss besök erbjuds även sju föreläsningar om Kooperation av Petander, samt ett okänt 

antal föreläsningar av Yngve Hugo i Bildningsverksamheten.17 Här finner vi alltså återigen 

ideologiskt material blandat med en viss självreflektion. Detta är en röd tråd för 

verksamheten, vilket framgår av namnet, men det är inte den dominerande tråden. Tidigt 

äntrar andra ämnen scenen, som t.ex. det planerade programmet styrelsen lägger fram vid 

mötet 1918-04-14: 

1. Doktor E. Heden Ämne: Demokrati å(sic!) Socialism i Hellas 3-5 f. 

2. E. Sommarin Ämne: Prisstegringen under kriget 3 f. 

3. N. Carlsson Ämne: 19de seklets revolutioner 5 f. 

4. Hj. Furuskog Ämne: nutida värdshushållningen 6 f.18 

 

Det ideologiska materialet samsas med praktiska ämnen och allmänna intresseområden. 

Revolutioner, socialism, hushållning. Detta är på sätt och vis den ständiga agendan för 

styrelsen, ideologiska föreläsare och praktiska kurser. Ständigt återkommande är t.ex. 

Kommunalkunskap och Nationalekonomi. 

 

Denna praktiska framtoning återfinns regelbundet i protokollen, och ofta beslutar man att 

hålla studiecirklar i språkämnen eller matematik,19 från Brunnsvik efterlyses t.ex. föreläsare i 

Konsthistoria och litteratur,20 vilket kan ses som ett tecken på att föreningen inte enbart 

fokuserar på nytta, ideologisk eller praktisk, utan även bildning och nöje. Förmodligen är det 

                                                 

 

16 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1919-10-30. 
17 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1920-07-30. 
18 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1918-04-14. 
19 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Möte för deltagande i studiecirklar 1920-01-

16. 
20 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1921-01-26. 
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så att styrelseledamöterna regelbundet sonderat terrängen och tagit önskemål ombord. Ibland 

återfinns arrangemang som mycket konkret försöker kombinera både kulturell bildning och 

nöje; det främsta exemplet är förmodligen arrangerandet av bioföreställningar i början av 

mars 1921 då Bilder från Norland (sic!) och Hemsöborna stod på programmet.21 Tyvärr 

ställdes just detta evenemang in då brandchefen varnat för brandrisk,22 men filmen om 

Norrland kom att visas senare på året, och sålde minst 991 biljetter.23 Detta är ett relativt högt 

deltagande, och då filmen enligt styrelsen behandlar ”Folkliv, och med dess Berg, och 

Skogshantering” är det egentligen inte fråga om så mycket nöjestittande som det är 

allmänbildande. 

 

1924-32 

ABF i Kalmar är, liksom många andra ABF-avdelningar tätt sammankopplade med andra 

organisationer såsom fackföreningar, kooperationer, och andra förbund och föreningar av 

olika slag. En av de främre samarbetspartnerna förefaller vara Folkets Hus, hos vilka man inte 

enbart anordnar föreläsningar utan även tillhandahåller tidningar i kiosken. De tidningar ABF 

står som prenumerant på är ”Arbetet, Sv. Dagbladet, Politiken, Socialdemokraten samt 

Dagens Nyheter.”24 Det framgår inte i samband med urvalet varför just dessa tidningar ska 

tillhandahållas för Folkets Hus läsrum, men det har tidigare under ett flertal år diskuterats 

huruvida arbetarekommunen eller ABF ska trycka en egen tidning, då ofta med syftet att 

förbereda arbetarna inför eventuella agitationssituationer.25 Detta tycks ha resulterat i Nya 

Folkbladet, vilken inte står att finna på kioskens lista. 

 

Det framgår även att ABF:s styrelse inte enbart är intresserad av det konkret ”matnyttiga” 

inom bildning eller kultur, eftersom man tillsammans med Arbetares Studieförening 

godkänner Skådebanans uppförande av Jeppe på Berget av Holberg i samband med en 

föreläsning om densamma.26 Sammanlagt beställs 300 affischer, 200 till teaterns förmån och 

100 syftade till föreläsningen. Den här typen av större evenemang är relativt sällsynta, därför 

är det anmärkningsvärt att senare samma år ett stort föreläsningsprogram arrangeras. 

                                                 

 

21 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1921-02-03. 
22 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1921-02-12. 
23 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1921-05-12. 
24 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1924-01-03. 
25 Kalmar. Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, 15:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1907-10-

13. 
26 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1924-09-23. 
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Programmet spänner två dagar och diverse folkbildningsdignitärer är inbjudna. Bland dessa 

återfinner vi bland andra Oscar Olsson, vilken haft en stor betydelse för folkbildningen i 

största allmänhet och inte enbart arbetarrörelsens dylika. Programmet återfinns i bilaga 1 

citerat i sin helhet. 

 

Under 1925 fortsätter arbetet i det närmst oförtrutet, även om kursen i självdeklaration haft 

mycket lågt deltagande.27 Trenden verkar inte vara generell, då man beslutar att Folkets Hus 

nu ska tillhandahålla fler tidningar, utöver de tidigare nämnda skall nu även ”Arbetaren, 

Sydöst Sv. Dagbladet, Arbetet, K.L. Kuriren, Studiekamraten, samt Bokstugan” läggas till i 

registret. Även inför planeringen av kommande studieår tycks styrelsen vädra segervindar, då 

bl. a. kurser i nationalekonomi, bokföring, engelska och matematik skall anordnas.28 Se vidare 

i bilaga 2.  

 

ABF:s Kalmaravdelning är inte döv inför teknologiska framsteg, då de arrangerat 

filmvisningar tidigare, men inför läsåret 1926 har man bjudit in konsulent Knut Anström att 

inte enbart hålla föreläsningar om Räddningsarbetet bland frigivna fångar och likställda, han 

medtar även en serie skioptikonbilder för att illustrera betydelsen av detta arbete.29 

Skioptikonbilder är dock inte revolutionerande på samma sätt som radion – och ganska snart 

uppstår diskussion inom styrelsen hur radion kan brukas ”i bildningens tjänst”,30 varpå man 

skapar en kommitté som ska se till att föreläsningar kan sändas ut några timmar i veckan.  

 

Expansionen i radio speglas återigen i Folkets Hus läsrum där ytterligare tidningar skall 

tillhandahållas, samt en begäran till Arbetarekommunen att införskaffa Tiden.31 Vidare kan en 

viss expansion anas i programmet inför Folkhögskolans kurser: 

 

1. Almän naturvetenskaplig orientering 

2. Livsformernas utveckling och människans urhistoria 

Ärftlighetens allmänna lagar och rashygieniska problem 

3. Människans själsliv 

                                                 

 

27 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1925-03-24. 
28 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1925-09-17. 
29 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1925-12-03. 
30 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1926-01-21. 
31 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1926-01-21, se hela 

tidningssortimentet i bilaga 3. 
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4. Kulturutvecklingens huvuddrag 

5. Samhällslivet ur ekonomisk synpunkt 

6. Samhällsskick och sociala frågor 

7. Litteraturen och konsten 

8. Religionen och vetenskapen32 

I programmet kan två huvudsakliga förändringar skönjas vid jämförelse med tidigare år. Den 

mer allmänna är den tydliga expansionen i omfattning. Jämför med programmet för 1918. 

Expansionen innebär även en större omfattning av ämnen – här skymtar nämligen 

naturvetenskapliga områden förbi på ett sätt de sällan gör annars. Låt vara att den 

pseudovetenskapliga rashygienen här figurerar; allmän naturvetenskaplig orientering och 

evolutionslära är grunden till biologisk grundförståelse och är därför av stor vikt. Programmet 

godkändes i sin helhet av ABF:s styrelse, men inte utan att föregås av en stunds debatt. Vad 

denna berörde är för oss okänt, och det finns ingen anledning att tro att debatten handlade om 

rashygien som vetenskaplig disciplin. Frågor som Nativitetsproblemet och Befolkningsläran 

återkommer nämligen inför ett program år 1927. På detsamma återfinns föreläsningar av P.E. 

Brusewitz om Industriell demokrati vilken ersattes av en föreläsning om Katolicismen hållen 

av riksdagsmannen Fabian Månsson.33 Således verkar det finnas ett allmänt intresse inför de 

tankar som återfinns i rashygien och vissa tolkningar av evolutionsteorin. Vilka tankar som 

förefaller av intresse framgår ej av protokollen.34 

 

Efter 1926 års ambitiösa program märks en viss tillbakagång för de större evenemangen 

Kalmaravdelningen är delaktiga i. Det innebär inte att aktiviteten avstannat. Tvärtom vid ett 

möte 1929 beslutar man att ”få igång så många stydiecirklar(sic!) som möjligt är.”35 Nästa 

större evenemang dröjer till 1930 då Ernst Wigforss skall föreläsa om bl.a. arbetslösheten och 

löner,36 detta förmodligen med anledning av den katastrofala börskraschen och depressionen. 

 

Trots det hårdnade ekonomiska klimatet fortskrider arbetet i Kalmar som innan, med cirklar i 

”Skriftlig och muntlig framställning av innehållet i någon bok eller i något ämne, Poletik 

(sic!), Psykologin och Nyhetslivet, Matematik, Svenska Språket, Engelska Språket, 

                                                 

 

32 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1926-08-29. 
33 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1927-10-29. 
34 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1927-12-01: Brusewitz 

”Industriell demokrati” planeras in igen, liksom en föreläsning om Befolkningsfrågan av fil.lic. Sigurd Dahlgren. 
35 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1929-08-27 
36 Se bilaga 4 för hela programmet. 
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Skönlitteratur och Bokföring.”37 Flertalet av dessa ämnen är veteraner i planeringen, men det 

är sällan som ett så tydligt språkligt fokus presenteras på en och samma gång och innehållet är 

på flera sätt och vis jämförbart med en översikt av samhällsvetenskapliga program inom 

gymnasieskolan. Vid samma möte framgår även att ABF, finanskris till trots, expanderar och 

är i behov av ny lokal.38  

 

Expansionen tar sig vidare uttryck, i synnerhet kring frågan engelskundervisning. Fröken 

Böös, som är ansvarig lärarinna har nämligen anmält behovet av grammofon för att eleverna 

ska kunna höra och öva uttal. Denna ska finansieras genom en insamling hos alla till ABF 

anslutna föreningar.39 Nya program och expansioner låter sedan dröja till juli 1932 då ett 

relativt omfattande kursprogram ritas upp (se bilaga 5). Kursprogrammet är i allt väsentligt en 

repetition av 1926 års program, med den vitala skillnaden att fysik utökats och rashygien ej 

nämns uttryckligen. Huruvida rashygien kvarstår programmet i praktiken är desto svårare att 

sia om, men troligt är att ett visst omnämnande åtminstone kommer förekomma under arbetet 

med ärftlighetslära. 

 

Som synes av 1930 års protokoll så har Kalmars ABF-avdelning funnit sitt forum. 

Folkhögskolekurser och studiecirklar i samma eller liknande ämnen står att finna i protokollen 

och det skulle kunna vara allt, om det inte vore för ett intressant initiativ under hösten 1932. 

Hela initiativet finns citerat i bilaga 6, men grunderna handlar om en lyssnargrupp som ska 

startas upp med anledning av Radiotjänsts serie rörande bostadsfrågan. Cirklarna utgör en 

grundpelare för förbundets bildningsarbete, men här får det ta en ny form med utrymme för 

diskussioner och meningsutbyten.40 Det framgår senare samma år att det finns ett behov av att 

inte endast inskaffa den ovan nämnda radion till Folkets Hus, utan även en till ABF:s egen 

lokal, detta motiveras med radions stora och ökande betydelse i bildningsarbetet, och liksom 

tidigare är man noggrann med påpekandet av kostnadseffektivitet och sparsamhet.41 

 

                                                 

 

37 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1930-09-02. 
38 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1930-09-02. 
39 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1930-10-15. 
40 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1932-09-20. 
41 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1932-10-18. 
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 3.2 Ute i verkligheten: Kalmaravdelningens verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelserna ger en översiktlig bild av Kalmaravdelningens organisation och 

evenemang – och är en värdefull källa när det handlar om att få en inblick i vad förbundets 

styrelse själva lägger vikt vid. Mötesprotokollen är i allt väsentligt menade för interna ärenden 

och i sällsynta fall även för ett ej beskrivet efterkommande. Verksamhetsberättelserna ger 

istället den övergripande och mer generella bild som bäst kan sammanfatta förbundets 

aktiviteter såsom de själva ser på den. Därför är berättelsernas roll i detta avsnitt aningen mer 

begränsad, men de innehåller trots allt beskrivningar av läsåren och kursernas fram- och 

motgångar, vilka kan ytterligare färglägga bilden av bildningens innehåll. 

 

Verksamhetsberättelsen för 1920-21 erbjuder mer information kring 

föreläsningsverksamheten, då inte enbart Wigforss återigen föreläst kring Industriell 

demokrati utan en tidigare ej omnämnd föreläsning av Gunnar Hirdman om Arbetareklassens 

kulturuppgifter också har avhållits, med ett aningen mer begränsat deltagarantal än 

Wigforss.42 Detta utgör en intressant avvikelse då innehållet på ett sätt hittar en meta-nivå, en 

analys av kulturens betydelse – och förmodligen även en introspektiv tankegång kring ABF:s 

göranden och deras bildningsinnehåll. Verksamhetsberättelsen för samma år börjar även den 

beskriva den generella trenden för Kalmaravdelningens bibliotek, nämligen en ständig 

uppgång av band, låntagare och titlar. Tyvärr återfinns ingen katalog som kan ge en 

fingervisning kring innehållet i dessa band, vilket gör att verksamhetsberättelserna som bäst 

kan ge sporadiska inblickar eller repetera i kondenserad form samma händelseförlopp som 

mötesprotokollen. 

 

Studiecirklarna i Kalmar under 1921-22 är påfallande få: endast sju har bildats, varav sex varit 

i verksamhet. Kontrasten med biblioteksverksamheten är påfallande. De 6 cirklarna i fråga var 

Skönlitteratur, Soc. Historia, Industriell demokrati och socialiseringsfrågan, 

Nykterhetsfrågan, Kooperationen samt Färgproblemet i måleriet.43 Det låga antalet cirklar 

förbisett så kan här ses en typ av allmänbildande verksamhet, kanske framförallt politisk 

allmänbildning. Det stora undantaget är kursen för målare, vilken förmodligen arrangerats på 

förslag av avdelningens bibliotekarie, tillika korresponderande och kassör, målaren Sven 

                                                 

 

42 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A Verksamhetsberättelser, 1921-04-30. 
43 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A Verksamhetsberättelser, 1922-05. 
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Pettersson.44 Petterssons roll för Kalmaravdelningen är betydande, och det är ofta till honom 

uppdrag överlämnas i frågor om föreläsningar och övrig allmän organisation. Utöver 

cirkelprogram liknande det från 1921-22 pågår alltjämt ett intimt samarbete med 

folkhögskolorna, bl.a. Brunnsvik. I övrigt har verksamhetsberättelserna relativt lite att förtälja 

som inte redan skildrats i mötesprotokoll eller andra dokument som producerats av den lokala 

styrelsen, med undantag av en mycket mer detaljerad version av 1926-27 års 

folkhögskolekurser vilken återfinns i sin helhet i bilaga 7. Detta program, och därmed även 

sagda bilaga, är relativt omfattande och uttömmande när dess innehåll och planering 

presenteras i sin helhet. De sju kurserna spänner över 5-24 tillfällen beroende på kurs. 

Dessutom är i programmet både allmänbildande såväl som djupt politiska element invävda, 

som t.ex. ”15-16. Nationalitetsidé och världsborgerlighet”.45 Det är svårt att tänka sig en mer 

påtaglig ideologisk färgning av ett bildningsinnehåll, med undantaget för kurser i socialism, 

kommunism eller syndikalism vilka naturligtvis behandlar ideologi på ett ännu mer direkt sätt. 

 

3.3 På papper: studieplaner och kurser 
 

ABF:s studieplaner är utfärdade centralt, och ger därför ingen inblick i det lokala 

bildningsarbetet som sådant, men de kan ge en klar bild av vilket innehållet i kurserna är, och 

hur detta ska förmedlas. Därför följer här en sammanfattning av deras generella utformning, 

med ett par kortare exempel och utdrag. 

 

Två huvudlinjer kan skönjas i studieplanernas utformning: diskussionsbaserad eller 

läsningsbaserad. Innebörden av detta är inte att eleven antingen läser eller diskuterar, 

diskussionskurserna har inte sällan en ansenlig samling litteratur att beta sig igenom. Det 

finns dock en tydlig tendens för de politiska och ideologiska kurserna att förespråka 

diskussioner. Detta kan representeras av studieplanen i socialism46 vilken i allra högsta grad 

kräver läsning med en tvådelad litteraturlista på allt som allt 54 titlar, varav hälften är 

förstahandsrekommendationer och andra halvan reservtitlar. Utöver den stora mängden 

läsning av titlar såsom Socialismens utveckling från utopi till vetenskap, Erövringen av brödet 

och Kommunistiska manifestet så inbegriper kursen även 12 mötestillfällen med en mängd 

olika diskussionsfrågor om revisionism såväl som anarkism eller leninism. Mönstret är 

                                                 

 

44 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A Verksamhetsberättelser, 1922-05. 
45 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A Verksamhetsberättelser, 1927-04. 
46 Hirdman, Studieplan i socialismen, 1930. 
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detsamma för studieplanen för syndikalism med sina 17 mötestillfällen och 

diskussionsområden.47 Innehållet är naturligtvis av den yttersta politiska karaktär, men dess 

förmedling förefaller vara en blandning av argumentation och föreläsning, en 

undervisningsform som förblir vanlig. Annat är det med Studiet av socialiseringsfrågan48 vars 

studieplan inte är så mycket en anvisning eller planering som det är ett häfte för eleverna att 

läsa – innehållet är tungt och mycket kondenserat, inte alls gjort tillgängligt på samma sätt 

som de två tidigare exemplen. 

 

För innehåll som inte är politiskt i samma utsträckning finns en annan framtoning, med 

läsning på egen tid och ett stort mått självdrift på programmet. Innehållet i t.ex. kursen om 

nordisk litteraturhistoria är inte enbart en lista över läsning, utan också ett argument för 

innehållet självt: 

  

Varför bedriva litteraturhistoriska studier? 

I diktningen, och all litterär verksamhet som rör sig i dennas grannskap, ger sig människoanden 

gärna med särskild omedelbarhet.49 

 

Vidare förklaras hur, genom litteraturen, läsaren får ett titthål in i det förflutnas tankegångar. 

Innehållet i studieplanen drar sig inte för att argumentera för sin sak, och erbjuder ett kort 

metaperspektiv på ämnet som sådant.  

 

Andra innehåll som ska förmedlas är t.ex. Ekonomisk historia,50 Industriell demokrati,51 

Kommunalkunskap,52 Allmän historia,53 och Livets och dödens problem.54 Majoriteten av 

studieplanerna har alltså någon form av politisk eller ideologisk fråga som sin kärna, även om 

det ska tilläggas att även geografi och 1880-talets litteratur behandlas. Detta står i 

förhållandevis stark kontrast med den bild som bibliotekens kataloger gett, med sin tydliga 

skönlitterära dominans 

                                                 

 

47 Andersson, Syndikalismen – historia, teorier, organisationsformer, taktik och mål. Studieplan, 1929. 
48 Linder, 1928. 
49 Rosén, Studieplaner till den nordiska litteraturhistorien. 1926. 
50 Sandler, 1927. 
51 Wigforss, 1924. 
52 Sjödahl, 1922. 
53 Hedén, 1921 
54 Hugo, 1918. 
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3.4 I tidningen: Studiekamraten och ABF-tidningen 

ABF-tidningen  

ABF-tidningen utgör för detta arbete den huvudsakliga statistiska källan. Genom att 

sammanställa nybildade studiecirklar är målet att se vilka möjliga trender som påverkat 

innehållet. Först bör dock urvalet förklaras. 1925 är startpunkten för tillgänglig data, och de 

cirklar som var populärast då är de som spårats vidare genom 1926, 1927 och 1928. Detta 

innebär att vissa trender här inte representeras, kurser som ökat i popularitet och antal efter 

1925 återfinns inte i tabellen. Därför får de här ett par omnämnanden, så att inte dessa data 

och innehåll ignoreras och ger en onödigt skev bild av antalet studiecirklar och deras 

ämnesområden. Kurser i syndikalism ökar gradvis efter 1926 års mitt, dock inte i sådana 

nummer att de kan konkurrera med kurserna i kommunism. Detsamma gäller kurser i olika 

former av organisationskunskap, vilka kan ta ideologiska former såsom kommunistisk 

organisationskunskap eller syndikalistisk organisationskunskap. Även kurser i 

medborgarekunskap, liksom kursen Arbetarnes politiska grundkunskaper träder in under 

1926-1927 och återkommer med lojal regelbundenhet i listorna. Detta betyder att det finns ett 

stort politiskt intresse som inte fullgott representeras av den sammanställda tabell som utgör 

huvuddelen av ABF-tidningens användningsområde för uppsatsen. Detta ideologiska intresse 

är av naturliga skäl också förknippat med hur man som t.ex. syndikalist bör organisera sig 

o.s.v. och kan och bör kanske tolkas som att det inte handlar om tomma ord utan även 

praktisk tillämpning. Innehållet i dessa cirklar har förmodligen som lägsta gemensamma 

nämnare någon form av pragmatik eller ett nyttoperspektiv, vilket går att återfinna i tidigare 

avhandlingar rörande både folkbildning och arbetarbildning.55 

 

                                                 

 

55 Gustavsson, Bildningens väg. 1991 s.40-66. 
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En genomsnittlig månad för åren 1925-1928 innehöll följande uppstarter av studiecirklar: 

 

Tabell 2. Genomsnittligt antal kurser/månad för åren 1925-28. 

CIRKEL 1925 SNITT 1926 SNITT 1927 SNITT 1928 SNITT 

BOKFÖRING 4,8 5,4 1,75 1,8 

ENGELSKA 4 2,8 9,5 2,7 

ESPERANTO 1 2,4 3,25 5,2 

FACKFÖRENINGSKUNSKAP 7,6 5,8 6,5 5,4 

FÖRENINGSKUNSKAP 6,6 10,6 7,5 6,7 

KOMMUNALKUNSKAP 2,6 11,2 8,75 4 

KOMMUNISMEN 6,5 5,8 4 3,1 

NATIONALEKONOMI 2 1,6 1 1,1 

RETORIK 3,6 2,2 2,75 1,9 

RÄKNING/MATEMATIK 4,6 2,8 2,5 2,1 

SKÖNLITTERATUR 9 6 7 2,09 

SOCIALISMEN 5,5 3,4 4,5 2,09 

SVENSKA 8,6 8,2 5,5 4 

Ämnesområdena är utvalda baserat på störst numerär representation eller omnämnanden i Kalmaravdelningens 

mötesprotokoll. Källa: ABF-tidningen 1925-1928 

 

Som synes så har kurserna i kommunism, kanske något förvånande, ett konstant högt antal vid 

jämförelse med socialism. Som tidigare kunnat ses i bl.a. bibliotekens kataloger, så har 

skönlitteratur en konstant närvaro, liksom språkkurser. I bilaga 8 finns en mer fullständig 

samling tabeller som uppvisar den obehandlade datan, och även ämnen som valts bort på 

grund av låga eller icke-existerande antal. Språkkurserna domineras av svenska, esperanto, 

och engelska. Det höga antalet esperanto-cirklar var relativt oväntat, liksom den svaga 

närvaron av tyska. 
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Tabell 3. Graferna visar förändringar för de fem av de populäraste cirklarna 1925-28. 

 

Källa: ABF-tidningen 1925-1928 

 

Som synes av tabellerna 2 och 3 så sker det en allmän nedgång i kursantal/månad med lägsta 

punkt 1928. Denna utveckling kan i viss mån förklaras med att det antal ämnen som erbjuds 

även har blivit större med tiden, det kan vara så att intresset för t.ex. fackföreningskunskap 

övergått till föreningskunskap eller organisationskunskap. 

 

Värt att notera är dock en påfallande brist på cirklar som behandlar historia. Av ABF i Kalmar 

framgår att historia och dess relaterade ämnen behandlas regelbundet, men bristen på 

studiecirklar tycks peka på att detta faller folkhögskolorna till, och därmed uppgår i 

föreläsningsverksamheter och inte studiecirklar. Det finns här smärre undantag, cirkeln 

Materialistisk historieuppfattning eller Socialismens historia samt Samhällets utveckling56 

behandlar trots allt alla aspekter av historien eller historiska skeenden. Det finns dock ingen 

sammanhållen cirkel för ämnet, och detta leder till den spridning och splittring som förhindrar 

möjlighet att skapa en tillräckligt tydlig bild av detta ämnesområde.  

 

Dessa statistiska data är alltså inte särskilt lättlästa eller tydliga – det enda som etableras är det 

som redan återfunnits i mötesprotokollen: kommunalkunskap och fackföreningskunskap är 

starkt representerade. Delar av denna otydlighet beror naturligtvis på ett visst bristande i 

urvalet, och det är troligt att ABF:s Centralbyrås siffror är mer heltäckande och därför lämplig 

för vidare exkursion i den statistiska djungeln. För denna uppsats syften räcker denna 

                                                 

 

56 ABF-tidningen 1927:8. 
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begränsade statistik, då innehållet framgår tydligt både hos det enskilda utskottet, såväl som i 

studieplaner, och härnäst även i Studiekamraten. 

 

Studiekamraten 

Studiekamratens innehåll är som regel mycket brett när det sammanfattas. Denna tidning, som 

gavs ut av en studiecirkel inom ABF, är inte att ses som lika officiell som ABF-tidningen. Den 

har dock en säker och stark ställning vilket ses av att profiler som t.ex. Gunnar Hirdman 

skrivit texter för utgivning i densamma.57 

 

Dess profil är en blandning av självrannsakan och introspektion och texter som är av bildande 

intresse. Detta syns tydligt i t.ex. 1932 års sjuttonde nummer, vilket innehåller en lång text om 

Edvard Grieg såväl som information i form av ”Folkbildningsarbetet just nu. II.”58 Temat 

klassisk musik är något av en käpphäst för tidningen, då den ofta behandlar klassiska 

kompositörer. Utöver numret om Edvard Grieg återfinns bl.a. ett om Beethoven59 och ett 

annat om Haydn.60 Detsamma gäller författare och dramatiker som Ibsen61 eller Goethe62. 

Dessa texter är ofta en ytlig analys av personens verk invävt i en biografisk text. Texterna i 

sig är ofta skrivna på ett levande men romantiskt sätt, vilket ger dem en ton av ”bildande 

nöje” snarare än ren bildning. Det innebär ingalunda att det råder avsaknad av politiska texter, 

även om t.ex. ”Karl Marx och fackföreningarna”63 kanske inte är det främsta exemplet då 

denna text går i samma stil som de om Ibsen eller Grieg. 

 

Det kan också skönjas en form av skandinavism i en del avseenden, och ibland ett indirekt 

uppmanande till läsaren att röra sig i en skandinavisk riktning – i alla fall när det gäller att 

inhandla litteratur.64 Utöver boktipsen, och de är många, så återkommer även uppmaningar till 

andra former av självbildning. Här finns det en blandning av konkreta uppmaningar att söka 

sig till ABF eller allmänna råd gällande uppsatsskrivning.65 Den långa serien texter kring 

                                                 

 

57 Studiekamraten 1932:20–21. 
58 Studiekamraten 1932:17. 
59 Studiekamraten 1927:6. 
60 Studiekamraten 1932:7. 
61 Studiekamraten 1932:2-3. 
62 Studiekamraten 1932:5. 
63 Studiekamraten 1932:1. 
64 Studiekamraten 1927:16. 
65 Studiekamraten 1927:14–15. 
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uppsatsförfattande från 1927 tycks ha ansetts så viktig att den gör repris 1932.66 För att förstå 

bildningens innehåll och utformning är sådana små upptäckter i det närmaste ovärdeliga då de 

pekar, om än inte med hela handen, i en riktning som kan vara värd att utforska. Som serverad 

är nu vetskapen att ABF, eller åtminstone Studiekamratens redaktion, anser att 

uppsatsskrivande och språkets form är av mycket stor vikt. Detta tycks stämma bra överens 

med antalet kurser i svenska ABF-tidningen redovisat.  

 

Andra fingervisningar gällande bildningsarbetet som sådant återfinns också i de mer politiska 

reportagen kring olika folkbildare. Dessa är ofta en lång dödsruna fylld med beskrivningar av 

det politiska och kulturella engagemanget personen i fråga befattat sig med. En av de mer 

utförliga är t.ex. den om Nils Karleby, vilken innehåller formuleringar som ”Skönare och 

helare än Karleby har väl ingen förkroppsligat svensk arbetarrörelse.”67 Samma text behandlar 

i stor mån arbetarrörelsens kulturella frigörelse samtidigt som författaren tar tydligt avstånd 

från bolsjevistisk proletkultur. Dödsrunan över Karleby blir därför på sätt och vis också ett 

argument för bildningens form och utformning, en förklaring av varför dess innehåll är det det 

är. Denna form av introspektion förekommer som sagt i flera nummer av tidningen, med 

texter av redaktionen såväl som insändare,68 ofta med temat arbetarrörelsen och dess 

förhållande till den etablerade kulturen eller som skapare av sin egen kultur. Dessa tankar är 

av stor vikt, i synnerhet för att förstå vilka syften som driver bildningsarbetet framåt, samt 

dess utformning, och dessa texter kommer behandlas noggrannare i ett senare kapitel. Det 

skall dock poängteras att denna typ av introspektion, även om den är relativt vanligt 

förekommande, inte dominerar Studiekamratens innehåll. Dominansen är istället den 

klassiska kulturens och biografier över denna kulturs mästare. Även Hjalmar Branting får en 

liknande behandling, då han omnämns som ämnet för en ny biografi, och inte som ledande 

politisk agitator eller ideologisk utformare.69 Studiekamraten delar på så sätt upp arbetet i en 

bildande kulturdel och en politisk agitation för bildningsarbetet – och de två möts ytterst 

sällan i samma text. 

                                                 

 

66 Studiekamraten 1932:18. 
67 Studiekamraten 1926:6. 
68 Studiekamraten 1926:7. 
69 Studiekamraten 1930:3. 
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4. Kalmar arbetarekommun 

4.1 Arbetarekommunens bibliotek 

Kalmar arbetarekommuns bibliotek har relativt lite att säga om sitt syfte. Det förefaller som 

om allt agerande sker i sådan absolut självklarhet att det inte alls finns någon anledning att 

försöka förklara detta, i alla fall inte för de egna. Det finns dock ett par små undantag till 

denna norm, och de låter sig illustreras bl.a. i form av en skrivelse från biblioteket år 1908. 

Skrivelsen beskriver ett tudelat syfte, nämligen att biblioteket i fråga ska bli så välkänt som 

möjligt. För att uppnå detta mål har man beslutat att dela ut böcker till ett flertal 

fackföreningar att låna ut till sina medlemmar på ett planerat och organiserat vis. Den andra 

delen i syftet är att ge arbetarna den upplysning de är i så stort behov utav. Här kan skönjas ett 

visst mått av paternalism i synen på arbetarbildning, men den är ringa och överlag 

välmenande. En annan, odaterad, skrivelse från biblioteket gör också reklam för detsamma, 

men på ett annat sätt. I stället för att lägga en form av nyttobetoning, som i exemplet ovan, 

väljer man i stället att överst på sidan skandera att ”Kunskap är makt!”. Detta är en liten text, 

och den uppmanar mest till att införskaffa ett lånekort och vårda de böcker som finns till 

hands. Det går dock att lägga fram argumentet att användandet av det gamla talesättet 

Kunskap är makt är en direkt uppmaning att inte förbli maktlös i samhället – bildningen som 

fordon eller verktyg till en bättre samhällsform. Eller åtminstone arbetarnas inflytande på 

samhället genom att inte hållas i den intellektuella skuggan. Men som sagt, skrivelsen är kort 

och presenterar inte det argumentet själv. 

 

Det argumentet, med spår av paternalism, förekommer istället i ett brev till Kalmar 

stadsfullmäktige, där arbetarrörelsens uppgift beskrivs som ett arbete inte enbart avsett att 

förbättra arbetarklassens ekonomiska ställning, utan även en moralisk och intellektuell 

höjning av densamma.70 Syftet med biblioteksverksamheten blir alltså en av allmän 

självförbättring – ett uttryck för den skötsamhetskultur man ibland omtalar i samband med 

arbetarrörelsen; alltså ett försök att bli av med bilden av sig som obildade och råbarkade och 

på så sätt förtjäna rätten att delta i demokrati och samhällsliv.71  

 

                                                 

 

70 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, Allmän korrespondens, Brev till 

stadsfullmäktige, 1908-01. 
71 Leffler, 1991 s.125-127. 
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Bibliotekets egna, officiella, syftesformulering återfinns bara en gång, och detta i bibliotekets 

stadgar, vilka tyvärr är odaterade. Syftet där är att skapa en gemensam kunskapskälla för de 

lokala fackföreningarna att ösa ur, som ett steg i det allmänna ”folkupplysningsarbetet”. 

Utöver detta är ändamålet att upprätthålla och expandera biblioteket och dess verksamhet till 

förmån för Kalmars arbetare. Vidare utvecklas inte syftet, och biblioteket kan här tyvärr inte 

vidare bidra till att ge en bild av bildningsarbetets ända- och slutmål är, utöver en mycket 

generell formulering om språkutveckling via läsning och horisontvidgande genom att erbjuda 

flera sorters texter. En specificerad tanke om självförbättring eller klasskamp återfinns inte i 

utförlig form, och gissningsarbeten och tolkningar på området står därför på ytterst labil 

grund. 

 

4.2 Allmänna syftesdiskussioner 

Biblioteket är dock inte den enda bildningsverksamhet som bedrivs av arbetarekommunen, de 

etablerade bl.a. en egen tidning som till sitt uttryckliga syfte hade att förbereda arbetarna på 

hur de bäst skulle presentera sina argument i förhandlingar med arbetsgivarna.72 Tidningen i 

fråga hade alltså ett uttalat politiskt bildningssyfte. Att beskriva det som ideologisk väckelse 

är att ta i, men att arbetarekommunen intresserar sig för ideologisk bildning mer än 

folkbildning framgår klart i de stadgar som antogs 1901.73 Stadgarna formulerar sig så att 

arbetarekommunen ska bedriva politisk upplysning med det socialdemokratiska 

partiprogrammet som grund. Bildningen här är alltså underordnad de politiska syftena, och 

dess främsta syfte är ideologisering. Arbetarklassen skall göras klassmedveten, med 

förhoppningen att detta leder till ökat arbetarengagemang i rörelsens olika delar, politiska 

såväl som fackliga. Behovet av att skapa en klassmedveten arbetarklass kommer även att 

framgå av viss kommunikation arbetarekommunen, Kalmar lokala samorganisation och ABF 

emellan, då vissa tidningar anses mindre lämpliga på grund av sin borgerliga framtoning och 

med detta ökar risken för att arbetarna blir borgerliga.74  

                                                 

 

72 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Arbetarekommun, 15:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1907-12-

19. 
73 Kalmar Arbetarekommuns Stadgar för 1901, 1902. 
74 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1929-05-28. 
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5. Arbetarnas bildningsförbund 

5.1 Ute i verkligheten: Kalmaravdelningen – protokoll, skrivelser, 

verksamhetsberättelser och evenemang 

Att hitta diskussioner kring det egna syftet är i princip omöjligt att göra i mötesprotokollen, 

och detta ligger i deras natur. Ett mötesprotokoll är kortfattat och behandlar i huvudsak 

organisatoriska problem och möjligheter. Att dessa därför inte har så mycket inblick att ge ter 

sig därför naturligt. Det enda undantaget är den tidigare nämnda korrespondensen med 

arbetarekommunen och lokala samorganisationen rörande borgerliga tidningar.  

 

… nämnda organisation75 önskade att icke några borgerliga tidningar borde finnas i Folkets Hus 

läsrum, eller åtminstone minskas. För läser arbetareklassen de borgerliga tidningarna alltjämt, 

bliver den med tiden borgerlig.76 

 

Här återfinns alltså tankar om arbetarbildning, eller bildning specifikt för arbetarna som 

politisk kraft och social klass. Denna reflektion är dock relaterad till arbetarekommunen i 

egenskap av politiskt organ, och bör dessutom ses som en vidarebefordran av 

samorganisationens klagomål på området och inte som enbart ABF:s sentiment.  

 

Om mötesprotokollen är i hög grad gapande tomma så är ABF:s broschyrer mycket direkta 

motsatsen till detta. I broschyren ABF – vad det är, vad det vill skriver Johan Sandler utförligt 

om vad han och ABF:s ledning anser är studieförbundets, och i förlängningen, 

folkbildningens mål.77 Nödvändigheten av bildning för ”ett vaket och demokratiskt 

samhällsliv” och förmågan att grundligt granska åsikter, ideologier och efter noggrant 

övervägande bilda sig en egen uppfattning. ABF ska erbjuda insyn i de ämnen folkskolan inte 

behandlat, och detta till hela befolkningens bättring. Sandler skriver: 

 

Folkbildningsarbetet måste strida för hela folkets väckelse och välfärd. Det är en kulturkamp det 

gäller. Hela folket måste härför mobiliseras. Vad skall göras? Jo, det tarvas ett grundligt 

väckelsearbete av den art här är fråga om. Vi ha härjande folksjukdomar, fattigdom, socialt och 

moraliskt elände att undantränga eller övervinna och mycken okunnighet att skingra. 

                                                 

 

75 Lokala Samorganisationen 
76 Kalmar, Kalmar Folkrörelsearkiv, ABF, 43:2A, Mötesprotokoll, Styrelsemöte 1929-05-28. 
77 Sandler, Johan. ABF – vad det är, vad det vill. ABF 1931. 
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Sandler påpekar även att ABF i största möjliga mån måste förbli neutralt i tillåtandet av 

åsikter. Förbundet får under inga omständigheter bindas till en ideologi, utan ska istället ge de 

bästa möjliga förutsättningar för eleverna att bilda sig en egen uppfattning kring dessa. Han 

menar att det är först när de olika uppfattningarna utkämpat ”den tysta striden inom oss” som 

man är ägare av sitt egna intellektuella hem. Till dess är man ”bara arrendator” utan grundligt 

lagd kunskap eller utforskande vetande. Återigen skymtar självförbättringen förbi med en 

sträng uppmaning att analysera för att kunna växa som individ. 

 

Detta är inte allt, utan stor vikt läggs även på bildningen som höjare av levnadsstandarden: 

materiell och kulturell. Det handlar om att bygga upp en bildning och kultur som har etisk och 

social betydelse, såväl som ekonomisk. För att skapa detta måste ABF ”efter måttet av sina 

krafter och resurser förbereda och rusta arbetareklassen.” Genom detta arbete ska ”de 

kroppsarbetande och undertryckta samhällsklasserna” lyftas upp till den nya kulturella och 

materiella standarden.78
 

 

Skriften Arbetarnes studiecirkelverksamhet79 konkretiserar verksamheten på ett sätt som är 

kortfattat och tydligt: Tio budord för studiecirklar. Utöver instruktioner och uppmaningar 

finns här ett par budord som går direkt på kärnan i bildningsarbetet. Självstudier och 

självuppfostran skall vara ledord så att arbetarklassen ”vet vad den vill och vill, vad den vet”. 

Nöjeskulturen ska förbättras, ett utslag av den tidigare nämnda skötsamhetskulturen ger sig 

tydligt till känna i formuleringar såsom ”Nöjeskulturen må lyftas och adlas”80 där teater, 

musik och sång ska organiseras så att de ”lämna verklig vederkvickelse!” Arbetet tar sig 

således an flera fronter, i form av självförbättring såväl som förfinande av nöjet. Även en 

uppmaning att delta i skolverksamhet eller andra kommunala kulturområden utgår, gärna i 

form av insamling av hembygdsmaterial. Ett mångfacetterat syfte träder fram på ett sådant 

sätt att det inte endast handlar om innehållets syfte, utan också meningen med 

organisationsformen som karaktärsformande och med tydligt nyttoperspektiv. Studiecirkeln 

som form blir därför även en intim del i syftesformuleringen. Cirkeln skall ”främja sund 

livsglädje” och stärka individens disciplin, samtidigt som den bör ha som mål ”fördjupning 

och intensitet”. En kontrast uttrycks hos Sandler, då denne menar att denna form av 

                                                 

 

78 Sandler, Johan. ABF – vad det är, vad det vill. ABF 1931. 
79 Arbetarnes studiecirkelverksamhet, ABF 1929. 
80 Arbetarnes studiecirkelverksamhet, ABF 1929. 
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bildningsglädje helt saknas i de statliga skolformerna då de försöker tvinga fram ett 

bildningsintresse som vaknar först i mognare ålder.81 Studieförbundet måste därför se det som 

sitt ansvar att skapa och ta tillvara på ett livslångt intresse för bildning och kultur. 

 

Dessa syftesambitioner speglas mycket sällan i studieplanerna, och inte står där att finna 

ämnesspecifika syften heller, utom i undantaget om nordisk litteraturhistoria. Som beskrivits 

tidigare så ser denna kurs sitt syfte inte enbart i relation till det relevanta ämnet, utan också 

som en grundsten för god allmänbildning. Paralleller till argumentationen om höjd kulturell 

levnadsstandard går alltså att hitta i studieplanerna själva, men det är inte normen och därför 

ter sig vidare studier av dessa planer relativt fruktlösa i jakten på ABF:s egen syn på sitt syfte. 

 

5.2 I tidningen – ABF-tidningen och Studiekamraten 

ABF-tidningen 

ABF-tidningen uttalar sig ytterst sällan och ytterst sparsamt kring folkbildningens syften och 

mål, detta är en tidning med information till och för förbunden som sådana och utgör inte ett 

forum för debatt eller utforskande av verksamhetens idékärna. Det innebär att när redaktionen 

väljer att trycka texter som berör området så är det en raritet väl värd att observera. Så är 

också fallet med texten ”En folkuppfostringsfråga”82 vilken argumenterar mot 

sensationspressen för att kunna åstadkomma moralisk och själslig väckelse. Bekymret tycks 

vara ett rörande den allmänna moraliska utvecklingen – om vi ständigt läser om moralisk 

smuts skildrat in i minsta detalj, studerar våldet med förstoringsglas, ja då kommer detta 

också att sätta sig i de egna beteendemönstren. Skötsamhetskulturen framträder med tidigare 

osedd skärpa, och med ett utsträckt paternalistiskt pekfinger. Istället för att skildra allt våld, 

all misär, och diverse eländen – varför inte framhålla ”det goda, det manliga, det upplyftande i 

stället för av motsatsen?”83 En stor del av syftet måste följaktligen vara, återigen, moralisk 

bättring till följd av bildning och balans. 

 

Ytterligare argument rörande bildningens syfte står att finna efter kritik riktat mot ABF. 

Kritiken var trefaldig: ABF har radikaliserats, ABF har förborgerligats, ABF utbildar istället 

för bildar. Det är det tredje argumentet som ger en inblick i synen på bildningen och dess 

                                                 

 

81 Sandler, Johan. ABF – vad det är, vad det vill. ABF 1931. 
82 ABF-tidningen 1927:2. 
83 ABF-tidningen 1927:2. 
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syfte då tidningens redaktion bemöter denna. I ”Bildning eller utbildning” lägger redaktionen 

fram sin bild av vad bildningsarbetet innebär.84 Det är, till skillnad från utbildning, någonting 

som aldrig blir fulländat. Bildningen pågår livet ut och inbegriper ”kännedom om sig själv, 

samhällsförhållandena och naturen” och denna kunskap har blivit assimilerad in i personen 

och dennes självständiga tänkande, det är inte ”resultat av examens- eller bokstudier.” 

 

Detta ger inte en konkret bild av något övergripande syfte som sådant, men det röjer en 

ambition att ABF:s bildningsarbete inte endast ska ge eleven kunskap utan också djup och 

personlig insikt i vilket ämne det än må handla om. Ambitionen är en storslagen sådan, och i 

flera avseenden beundransvärd. Diskussionen kring själslig och intellektuell väckelse kan 

förmodligen endast förstås mot bakgrund av denna ambition. ABF-tidningen, och ABF:s 

rektor Johan Sandler utvecklar inte detta resonemang vidare i tidningen, och det får antas att 

debatten om ABF:s uppgift och syfte hölls på andra platser, förmodligen både internt och i 

mer tillgängliga sammanhang. Om detta kan dock enbart spekuleras, varför Studiekamraten 

här får ta vid och kasta mer ljus över situationen. 

 

Studiekamraten 

Studiekamraten är till hela sitt väsen en helt annan form av tidning än ABF-tidningen. Med 

krönikor, biografier, artiklar, dikter och ett enstaka kåseri är detta en skrift för bildande nöje 

och inte ett kommunikations- och informationsorgan. Därför är det heller inte konstigt att 

denna tidning ägnar en större del av sina spaltmetrar åt diskussion kring bildningen i sig 

självt. Texter som ”Från bildningscirkeln till studiecirkeln” gör inte endast det, utan utforskar 

även idérötterna för det bildningsarbetet som sådant.85 Här framgår att folkbildningsarbetet 

sedan tidigare har haft ett tredelat fokus: kunskapsförbättring, medborgaruppfostran, och 

spirituell uppfostran. Denna treenighet anges som ledord för 1845 års försiktiga 

bildningsförsök, och känns igen i den argumentation som bl. a. Johan Sandler presenterat i 

texter ungefär 80 år senare.86 

 

Bildningens mening, och som verktyg för intellektuell väckelse är ett återkommande tema, 

och man drar sig inte för att uttrycka detta i storslagna och poetiska ordalag. Bildningsidealet 

                                                 

 

84 ABF-tidningen 1928:2. 
85 Studiekamraten 1927:13. 
86 Sandler, Johan. ABF – vad det är, vad det vill. ABF 1931. 
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är inte kunskap utan människan, bildningen ska fullborda människan och lyfta henne ur 

misströstan och oro till förtröstan och uthållighet i jakt på målet.87 Bildningen är här också ett 

mål i sig, ett äventyr att ge sig ut på. 

 

Diskussionen kring arbetarrörelsen som bildare och kulturell kraft är dock inte begränsad till 

uppfostrande. Detta illustreras i diskussioner kring om arbetarklassen alls kan skapa ny kultur, 

utlöst av en insändare till Studiekamraten.88 Diskussionen kring folkbildningens mål kommer 

här i dagen i form av två huvudsakliga linjer: arbetsrelaterad kompetens eller delaktighet i 

kulturarvet. Texten menar att det senare inte bara är desto mer lockande,89 utan att denna form 

av bildning är förbehållen ett begränsat antal och därför även kan hämta styrka ifrån de 

rättviseargument arbetarrörelsen har med sig som sin idégrund. Här uttrycks för första gången 

en utjämningstanke som sträcker sig bortom skötsamhetskulturens jämlikhet under ansvar. En 

tanke om att bildningen inte enbart är till för den personliga förnöjelsen, utan även är ett sätt 

att, som klass, ta igen det som undanhållits dem. Argumentet som sådant utvecklas inte vidare 

av författaren som istället diskuterar huruvida det finns en särskild arbetarkultur eller om det 

istället handlar om arbetare som tagit sig in på den traditionella kulturens arena. Ingen 

konklusion är given, och redaktionen uppmanar fler insändare på området för en fortsatt 

givande och stimulerande diskussion kring vad arbetarbildningens syften och mål är och bör 

vara. 

 

Bildningens uppfostrande roll uttrycks inte endast i form av intellektets nöje och utveckling. 

Studiekamraten påminner ibland sina läsare också om nykterheten som bildare och 

uppfostrare. I och med att IOGT bedriver parallell bildningsverksamhet så ter det sig inte alls 

märkligt att påminna om även deras aktiviteter. Det starka uppfostrande och skötsamma 

draget är svårt att ta miste på i Rickard Sandlers text ”Nykterhet och folkbildning”90 från 

1926. Bröderna Sandlers betydelse är för ABF oerhörd, i synnerhet då Rickard deltar i 

bildandet och Johan är rektor i Brunnsvik och även intar en ytterst ledande roll inom 

förbundet. Att se Sandlers egna text med anknytningar till nykterhetsrörelsen kan därför ha 

                                                 

 

87 Studiekamraten 1927:14–15. 
88 Studiekamraten 1926:7 Berg, Gustaf (författare av insändare). 
89 Studiekamraten 1926:7. 
90 Studiekamraten 1926:16–17. 
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mycket stor betydelse för bildningsförbundets uppgift och mål. Det framförs dock inget krav 

på nykterism, utan detta är begränsat till de av förbundet organiserade aktiviteterna.  

 

Återigen dominerar skötsamhetsidealet som grunden till ett gott medborgarskap, och 

förmodligen även som grundval för arbetarklassen som accepterad politisk kraft. Argumentet 

har under t.ex. sent 1800-tal varit att arbetarna är råbarkade och okunniga, ovärdiga att delta i 

den politiska processen.91 Skötsamhetsidealet kan, och bör kanske, ses som en naturlig 

reaktion på den stämpeln och ett försök att bättra arbetarklassen för sin egen skull och för dess 

acceptans av andra samhällsskikt. Oavsett vad som driver idealet så får det en dominerande 

ställning för bildningsarbetet. Sandler uttrycker i samma text en allvarsam syn på alkoholen 

som distraktion, och arbetaren måste lyfta sitt huvud från flaskan för att se framåt. 

Nykterhetens bildning har således en omisskännlig politisk dimension som stämmer väl 

överens med den skötsamme demokratiske idealmedborgaren. 

 

Sandler uttrycker även, för Studiekamraten, ytterst intressanta tankar kring musikens 

betydelse. Studiekamraten har, som tidigare exempel visat, ett mycket stort musikaliskt 

intresse och ett lika stort intresse för upphovsmännen bakom tongångarna.92 Därför är hans 

anförande om folkets musikaliska fostran av stort intresse för tidningen, som väljer att trycka 

talet i sin helhet.93 Utöver sin stora vördnad inför Beethoven uttrycker Sandler irritation över 

att musiken inte uppskattas mer. Medborgarna är musikaliska i samma mening som de är 

läskunniga: de kan men gör inte. Här kan spåras tankegångar som liknar Gustaf Bergs 

insändare från 1926:94 musiklivet, och i synnerhet det klassiska musiklivet måste 

demokratiseras på så sätt att varje medborgare äger tillträde. Musiken får, under inga 

omständigheter, betraktas som elitens, och den ska inte heller betraktas som något som kräver 

en elitens smak. Sandler återvänder till Beethoven som det bästa exemplet på musik som 

överskrider klass- och folkgränser. Musik som har så direkt mening för så många borde inte 

tillhöra en enskild grupp, och kan inte tillhöra en enskild grupp. Dess universalitet är för stark 

för det. Sandler talar sig dock inte enbart varm inför rättviseargumentet utan påpekar också att 

musiken är bland de mest intellektuella av nöjen, och att musikalisk bildning per definition 

                                                 

 

91 Leffler, 1999 s.19. 
92 Studiekamraten 1932:17; Studiekamraten 1927:6; Studiekamraten 1932:7. 
93 Studiekamraten 1930:22. 
94 Studiekamraten 1926:7. 
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måste leda till utveckling på detta område. Han påpekar också att aktivt utövande av musik, 

oavsett hur amatörmässigt, lägger en ovärderlig grund för uppskattning av all musik och dess 

spridning bortom konsertsalen. 

 

Samma nummer av Studiekamraten behandlar vidare kulturens demokratisering som ett 

betydande mål för allt bildningsarbete.95 Vad arbetarrörelsens bildningsideal bör vara och 

dess konsekvenser för mål och innehåll tas även de upp till behandling i recensionen av 

Natanael Beskows uppsatser på området. Många av dessa har också tryckts i tidigare nummer 

av Studiekamraten, och har därför ytterligare relevans i utrönandet av syftesfrågor. Beskows 

texter behandlar inte enbart det stora behovet av demokratisering utan också nödvändigheten 

av individuellt engagemang i bildningsarbetet. Passionen, kunskapstörsten, måste väckas hos 

alla de breda folklagren till hela folkets bättring menar han. Återigen står paralleller att finna 

med Johan Sandlers text ABF – vad det är, vad det vill, även om den texten utgavs ett år 

senare. Denna tankeströmning, en vidareutveckling av skötsamhetsideal till medborgarideal,96 

tycks alltså ha en stark ställning med stor betydelse för hur ABF ska välja sina mål och 

bearbeta lämplighet av innehåll. 
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6. Reflektioner 

Innehåll och syften har presenterats, vilka och vad de är har således förtydligats. Men vilken 

är kopplingen dem emellan, och finns det syften som aldrig öppet formuleras och undviks? 

Härtill är en mångfacetterad analys nödvändig som både tar hänsyn till teoretiska perspektiv 

såväl som arbetarrörelsens interna analyser och perspektiv. Uppgiften är inte okomplicerad. 

 

6.1 Teoretisk reflektion 

Vilken är kopplingen mellan innehåll och syfte, och hur kan detta skönjas? Innehållet kan i 

huvudsak delas upp i två kategorier, politiskt och kulturellt. Det finns en konstant ström av 

kurser som behandlar politiska ärenden och politiskt utövande, både i form av kurser i olika 

ideologier såväl som kurser i kommunalkunskap och fackföreningskunskap. Det är vid denna 

typ av bildning som blicken ska fästats inledningsvis, då dessa ligger i arbetarrörelsens kärna 

– ideologin. Det råder inget monopol på ideologi, det är inte enbart socialism som ska läras ut, 

kommunism har ett genomgående högt deltagande och med tiden intar även syndikalism en 

återkommande plats. Det saknas dock kurser i t.ex. liberalism eller konservatism, trots en 

uttryckt ståndpunkt att förbundet inte är ideologiskt bundet.97 Detta är en sanning med 

modifikation, ideologier som behandlar arbetarklassen eller det kapitalistiska klassystemet är 

de som undervisas i, åsiktsfriheten sträcker sig bara till individen. Med anledning av denna 

omfattande politiska bildning kan det alltså vara tal om ett dolt syfte. Humaniora omfattas i 

mindre grad av detta, och kommer behandlas mer uttömmande senare i detta kapitel. 

 

Vad är då detta dolda syfte? Vilka belägg finns det för det? Det dolda syftet är inte alls 

särskilt dolt – men det är outtalat inom stora delar av ABF. Ty syftet formuleras på sätt och 

vis redan i Kalmar Arbetarekommuns stadgar år 1901: 

 

Att på grundvalen af det Socialdemokratiska arbetarepartiets program verka för spridandet af 

politisk upplysning; 

Att verka för deltagande från arbetarnes sida i de politiska och kommunala valen så att 

arbetareklassens intressen på det kraftigaste befrämjas98 

 

                                                 

 

97 ABF – vad det är, vad det vill. ABF, 1931. 
98 Kalmar Arbetarekommuns Stadgar för 1901, 1902. 



 

39 

 

För att uttrycka det med en konspiratorisk tongång: det handlar om att inte enbart skapa en 

omfattande politisk medvetenhet – det handlar om att skapa en kapabel arbetarklass som är 

redo att med kompetens ta över det existerande systemet. Det dolda syftet är alltså i allra 

högsta grad ett politiskt sådant. Överlag borde inte detta alls komma som en överraskning, det 

är trots allt fråga om inte enbart arbetarekommunen utan även Arbetarnas Bildningsförbund – 

ledtråden ligger i namnet. Det dolda eller politiska syftet har dock inte en dominerande 

position, arbetarekommunens bibliotek har inte vid någon tidpunkt mer politisk litteratur än 

skönlitteratur och ABF håller ständigt fler cirklar i skönlitteratur än socialism. Endast om 

socialism och kommunism slås samman så hotar de att springa om skönlitteraturen. Det 

politiska syftet kan inte vara den drivande kraften bakom bildningsarbetet, i alla fall inte i den 

form som ses här: förberedelse inför maktskifte och skapandet av en politisk reserv. Trots det 

så bör kanske detta syfte även analyseras utifrån tankarna kring olika former av kulturellt 

kapital. Detta blir snabbt en svårighet, eftersom det inte handlar om förmedlandet av ett 

existerande objektifierat kapital, utan snarare om skapandet av ett förkroppsligat99 och eget 

kapital, skilt från det allmänt accepterade. Vad innebär detta? Att denna form av politiska 

bildning inte förlitar sig på objektifierat material i form av litteratur som görs tillgänglig, utan 

istället fokuserar på att skapa en individuell, instinktiv och i allra högsta grad intern bildning. 

Detta är inte heller en regelrätt form av kulturellt kapital som Bourdieu beskriver det, utan 

snarare är det fråga om bildandet av politiskt kapital genom bildning – ett slags politisk 

uppfostran. 

 

Den politiska bildningen är inte enbart bunden till det dolda syftet, utan har också en 

betydande roll som ren bildning. Flera gånger uttrycks behovet av allmänbildning, och där 

räknas naturligtvis politisk förståelse in. Om arbetet skall syfta till en moralisk och 

intellektuell höjning av arbetarklassen100 så ter det sig även självklart att en grundläggande 

förståelse inför det politiska systemet såväl som de ideologier som existerar inom detsamma. 

Det är förmodligen med sådana argument man försvarat den politiska bildningen då den 

ifrågasätts som antingen för borgerlig eller för radikal.101 Under etiketten allmänbildning får 

trots allt en hel del plats. 

 

                                                 

 

99 Bourdieu, 1986. 
100 ABF-tidningen 1928:2. 
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Så till humaniora, kulturen. Här krävs ytterligare former av analys för att ge en tydligare bild 

av kopplingen mellan innehåll och syfte. Det handlar i hög grad om bildningssyner och vilken 

påverkan dessa har på innehållet. Det finns i de texter och dokument som granskats två 

huvudlinjer vilka är tätt sammankopplade: skötsamhetsidealet och medborgaridealet. Dessa 

ska först avhandlas innan vidare teoretisk analys kan genomföras. 

 

Skötsamhetsidealet står inte i motsats till medborgaridealet, men det har ett lite annorlunda 

innehåll. Skötsamhetsidealet lägger bildningen i sin verktygslåda, med detta menas en mer 

medelinriktad syn på bildningen, bildning som medel, inte mål. Detta speglas sällan i 

kurserna, men desto mer i diskursen där skötsamhetsidealet har en tydligare paternalistisk 

prägel. Sådana tendenser är för övrigt inte unikt svenska, utan beskrivs i bl.a. Toronto, 

Kanada102 som en vanlig tendens i det lokala WEA.103 Bildningen ska uppfostra arbetaren till 

att göra sitt jobb, göra det väl, och göra det med glädje. Bildningen är i huvudsak till för att 

förbättra yrkeskompetensen. En bra yrkesman är skötsam, därför kommer nykterhet att spela 

en stor roll för denna form av bildningssyn, vilket ju också uttrycks i bl.a. Studiekamraten.104 

Idealet som sådant kan därför upplevas som fantasilöst och disciplinerat. 

 

Medborgaridealet är istället att se som en utveckling av skötsamhetsidealet. Kraven på 

skötsamhet och i viss mån nykterhet löses inte upp, utan de byggs vidare på. Att vara en 

skötsam arbetare och god yrkesman är en utmärkt grund för den skötsamme demokratiske 

medborgaren att byggas på. I frågan om bildning finns det dock en väsentlig skillnad, då 

denna nu inte enbart är oerhört praktisk och nyttig, den är även praktisk i sig själv. Bildning 

för bildningens skull framstår här som mer drivande än tidigare. Den intellektuella väckelse 

som eftersträvas blir tydligare och mer inom räckhåll då bildningen och dess former skall 

skapa en vetgirighet som kan driva eleven till ytterligare bildning. Den ideale medborgaren 

skall vara vaken och beredd, och bildningen är det bästa verktyget härtill.105 Nyttoperspektivet 

försvinner inte med nya ideal, utan förändras och byggs om.   

 

                                                 

 

102 Sangster, Radforth, 1982. 
103 Workers Education Association. 
104 Studiekamraten 1926:16–17. 
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Formen som sådan bör också förhandlas, eftersom denna är en direkt produkt av syftet som 

sådant. ABF:s cirklar ska skilja sig från den traditionella skolan genom att uppmuntra egen 

reflektion, samarbete och eget ansvar. Genom att ta bort de tvång som skolan påbjuder hoppas 

man även att elever söker sig till ämnen de är genuint intresserade av så att vetgirigheten kan 

växa fram naturligt. Cirkelformen är därför av stor betydelse och hänger intimt samman med 

de bildningsideal som tidigare beskrivits, i synnerhet medborgaridealet. Bildningens former, 

vilka ursprungligen tog sig cirkelform av yttre tvång som lokalbehov och brist på organisation 

upphöjs med tiden till att bli en symbol för bildningen och dess gemenskap. Gemenskapen 

och samarbetet är inte heller oviktiga i sammanhanget då arbetarrörelsen i mångt och mycket 

framhärdar behovet av samarbete för förändring. Rörelsen har ju trots allt som sina 

grundstenar fackföreningsrörelsen och strejkerna – det gemensamma och kollektiva sättet att 

göra sin röst hörd gentemot arbetsgivaren. 

 

Den kulturella delen av innehållet är på flera sätt mer komplex att analysera än den politiska, 

just därför att det med största säkerhet finns politiska motiveringar bakom valet av innehållet, 

alltså kommer det även här att finnas ett stort mått av politiskt relaterad analys. En av de mer 

påtagliga politiska strömningarna i koppling mellan syfte och innehåll är en introspektion, och 

en självbild. Arbetarrörelsen är i högsta grad medveten om att majoriteten av dess anhängare, 

och de grupper den representerar, inte har haft tillgång till högre skolformer. Knappt ens egna 

böcker i hyllorna hemma. Pengarna och tiden har inte funnits där. Detta är ett politiskt 

narrativ: arbetarna är utsatta och satta på undantag samtidigt som borgarna har all tid i världen 

att läsa, lyssna, skriva och njuta av kulturen. Inget ovanligt i detta: det är grunderna i 

socialistisk analys applicerad på de sociala och kulturella delarna av samhällslivet snarare än 

de ekonomiska. Hur ska rörelsen överkomma detta hinder, och varför?  

 

Ett av de ting som arbetarrörelser brukar framhålla är betydelsen av att organisera, upplysa, 

aktivera. Problemet löses inte genom passiv frustration, för att kunna bilda arbetarna måste 

dessa organiseras på så sätt att bildning blir tillgänglig. Det första steget i detta är i regel 

arbetarbibliotek. De bildas främst under 1880- och 90-talen och drivs då av 

arbetarekommuner eller fackföreningar.106 I Kalmar är man något saktfärdigare, men följer 

kurvan. Arbetarbiblioteken förlitar sig dock i hög grad på självständighet. Att organisera 
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biblioteken visar sig inte vara detsamma som att organisera arbetarna. Det är bl.a. därför ABF 

bildas: innehåll kan nu centraliseras, statligt stöd är lättare att få osv. Föreningsformen gör det 

också lättare att organisera arbetarna själva.  

 

Så överkommer man hindret med att bildningen i stor utsträckning är otillgänglig. Varför är 

denna tillgänglighet så viktig? Denna tanke, och detta syfte bakom tillgängliggörandet av 

klassisk kultur och bildning uttrycks som en demokratiseringsfråga.107 Det handlar om ett 

starkt rättviseperspektiv, att ingen medborgare ska kunna undanhållas bildning och kultur, då 

ingen klass eller individ i sanning kan hävda sin äganderätt till denna. Det finns ytterligare 

drivkrafter bakom detta, som lättast kan beskrivas som ett behov av att komma ikapp. Ett 

slags ilsket mindervärdeskomplex som i allt väsentligt anser att orättvisan måste kompenseras 

genom att rörelsen gör ännu mer än vad som tidigare gjorts. För att komma ikapp 

borgerligheten måste arbetarna studera natt som dag för att inte enbart hinna upp, utan också 

springa om den etablerade eliten. Det finns otvivelaktigt något ilsket i arbetarrörelser som 

sådana, ilskan tar sig ofta ett uttryck kring rättvisa och orättvisa och återfinns inte sällan hos 

Marx eller Engels själva.108 Denna ilska, rättfärdigad eller ej, driver rättviseperspektivet från 

bakom kulisserna. Detta rättviseperspektiv går även synnerligen väl överens med tankarna 

kring ett arbetarnas övertagande av den politiska maskinen. Övertagandet förlängs helt enkelt 

till den sociala och kulturella sfären. 

 

I detta övertagande talas det dock inte om en ny arbetarkultur, eller om en arbetarspecifik 

bildning. Det handlar om ett övertagande, men inte en kulturell omdaning. Politisk omdaning 

ses som en absolut nödvändighet för att motarbeta ekonomiskt armod och skapa demokratiska 

rättigheter. En kulturell omdaning bär inte sådan förändring med sig. Det finns snarare en 

rädsla inför sådana omdaningar, som uttrycks i avståndstagandet från en proletär kultur. Den 

proletära kulturen betraktas inte enbart som lägre stående utan också våldsdyrkande och måste 

därför undvikas.109 Det finns två huvudsakliga förklaringsmodeller till varför detta är fallet. 

Den första står på marxistisk grund och menar att arbetarrörelsen inte insett kapitalismens 

                                                 

 

107 Studiekamraten 1926:7. 
108 “They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social 

conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution.” 

Marx, Karl; Engels, Friedrich The Communist Manifesto (Annotated) (Kindle Locations 607-609). . Kindle 

Edition. 
109 Studiekamraten 1926:6. 
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ideologiska egenskaper, alltså dess förmåga att omsätta sig själv i värderingar och ideal som 

färgar kulturen borgerlig, såväl som ägandeform.110 Denna form av argumentation hävdar att 

anpassningen till den borgerliga kulturen och försöket att neutralisera denna beror på 

oförmågan att se bortom den rådande ideologin. Rörelsen bidrar därför, paradoxalt nog, till att 

upprätthålla borgerligheten som kulturell kraft. 

 

Den andra analysmodellen, vilken här föredras, är istället inte alls en argumentation om 

bristande ideologisk rot, utan att arbetet i själva verket är i allra högsta grad ideologiskt. 

Rörelsen har förstått vikten av kultur för att upprätthålla samhällsordningen, och även förstått 

att samhället kräver en viss kulturell referensram som ofta undanhållits de arbetande 

klasserna. De utvecklar en proto-bourdieusk syn på kulturen, där denna i allra högsta grad är 

ett kapital, ett verktyg för utövande av makt. Istället för att bilda en alternativ kultur som kan 

ersätta den rådande fattas istället ett ideologiskt beslut att häva monopolet och skapa en 

kulturell omfördelning. Argumentationen går stick i stäv med marxismens teori kring 

ideologi, men det är i allra högsta grad en socialistisk omfördelningstanke som föds. 

Kapitalet, i detta fall det kulturella sådant, skall metaforiskt krossas och göras till allmän 

egendom. Den klassiska kultur som tidigare varit reserverad eliten skall göras till allas – och 

därför är dess betydelse så stor för arbetarnas bildning. 

 

I vissa avseenden avviker man från Bourdieus formuleringar, självklart eftersom denne var 

verksam på 1960-, 70- och 80-talen. Bildarna och rörelsen har enbart fattat grepp om tanken 

att kulturell referensram utgör ett verktyg i samhället. De bearbetar därför endast två av de tre 

former av kulturellt kapital Bourdieu beskriver: det objektifierade och det förkroppsligade. 

Det objektifierade tar sig uttryck främst i spridningen av bibliotek, musik och konst. 

Fossiliserad kultur helt enkelt, tillgänglig via den fysiska verkligheten. Kultur som går att ta 

på. 

 

Förkroppsligad kultur är i alla avseenden mycket svårare att omfördela – den återfinns istället 

i upplevelser och uppfostran än på scen eller bland böckerna.111 Detta kapital skapas snarare 

än omfördelas, men det är ändå relevant, eftersom de två dominerande bildningssynerna på 

                                                 

 

110 Ramos J:r, 1982. 
111 Bourdieu, 1986. 
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många sätt syftar till att skapa denna kapitalform. Förhoppningen är, att när det objektifierade 

kapitalet gjorts tillgängligt, så kan arbetarna själva internalisera detta.  

 

Här ett par små varningsflaggor: arbetarrörelsen formulerar inte själva synen på kultur som 

kapital på så uttryckligt sätt som ovan, därför att debatten sällan handlar om varför bildningen 

skall göras tillgänglig för alla utan snarare om dess innehåll. Den huvudsakliga varningen är 

dock följande: arbetarrörelsen har en proto-bourdieusk syn på kulturen som kapital. Detta 

innebär att de inte tar hänsyn på samma sätt till ideologiska implikationer eller den 

reproducerande process Bourdieu beskriver.112 Analysen rörelsen brukar är här, ur ett nutida 

perspektiv, en ofullständig blandning av kapitalfördelning av demokratisk socialistisk typ och 

medvetenhet om kulturens betydelse för samhällslivet i allmänhet. Avsaknaden av en tydligt 

formulerad intern analys har också föranlett ett detektivarbete i vilken analysen måste spåras 

genom innehållen som förmedlas och de syften som anges. Det finns med största sannolikhet 

även fler faktorer som spelar in, men med hänsyn till det brukade källmaterialet finns det 

inget utrymme att utforska dessa.  

 

6.2 Didaktiska resonemang och reflektioner 

Denna uppsats är i det närmaste besatt av lärsituationer. Innehåll, syften, deras interna 

kopplingar. Allt är sådant som vilken bildare som helst brottas med, vare sig denna står i ett 

klassrum eller leder en studiecirkel. Men det är lärandets former som vi kommer dröja oss 

kvar vid här. Ofta diskuteras det vilken roll läraren ska ha i undervisningen. Ska hen stå vid 

katedern eller röra sig fritt i klassrummet? Föreläsa eller leda diskussioner? Förmodligen 

ligger det här en gyllene medelväg.  

 

Studiecirkeln erbjuder ett annat perspektiv på hur kunskapsinhämtning och -förmedling ska gå 

till. Naturligtvis bör hänsyn tas till att bildningssyner förändrats sedan 1912, men perspektivet 

är ändå intressant. Fokus ligger trots allt inte på yrkesduglighet, förmåga att läsa vidare eller 

några andra av den organiserade skolan ställda krav. Istället får nyfikenheten och intresset stå 

i fokus. Säg den lärare som inte attraheras av den tanken: elever som kommer för att de vill, 

inte för att de måste. Själva formen i sig bidrar till denna annorlunda attityd då den inte enbart 

erbjuder mer individuell frihet utan också en annan form av kamrattryck. I motsats till den 
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tendens som ofta syns i grundskolan och gymnasiet, att anse att utbildning och bildning är 

tråkigt eller rent av nödvändigt, så ger cirkeln en annan bild av hur lärandet är och bör vara: 

ett nöje att delta i och dessutom nyttig för både arbetskompetens och hjärngymnastik. Märk 

väl att detta är en grov generalisering, och dessutom en romantisk sådan. De flesta elever trivs 

i skolan och ABF:s cirklar har med åren minskat. Bildningsintresset har förmodligen inte 

minskat, men informationen ligger för det mesta tillgänglig på nätet och eliminerar behovet 

för fysiska möten. Paradoxalt nog är denna självständiga informationsjakt exakt det som 

Johan Sandler eftersökte,113 och tillspetsat kan alltså hävdas att ABF på sätt och vis fullbordat 

sitt syfte. 

 

Tillåt en meningsskiljaktighet: bildningen är som mest potent när den upplevs i ett socialt 

sammanhang. Det betyder inte att grupparbeten och samarbeten är den högsta studieformen, 

utan att det sker någonting i utbytet mellan individer som inte kan ske mellan en webbsida 

och en individ. Cirkelns självständighet innebär att ledaren får en ännu mer central roll, inte 

enbart som organisatör av aktiviteten, utan också som den levande källan. Studiecirkelns 

styrka ligger häri: självständigt driv och intresse kombineras med en aktivt deltagande 

lärarperson som i högsta grad söker förmedla det som inte endast efterfrågas, utan också 

förmedla på den nivå som är lämplig. En simplistisk reducering av läraren som förmedlare 

förvisso, men det är frivilligheten och självständigheten i läroformen som är av intresse, och 

som lätt kan tyckas idealiserad.  

 

I allt detta spelar den individuelle läraren trots allt en väsentlig roll. Frågorna ”Vilket 

innehåll? Vad är syftet? Hur hänger de samman?” genomsyrar hela yrkeslivet på en nivå eller 

annan.  

 

6.3 Slutlig sammanfattning 

Vad har jag i denna uppsats sökt genomföra? Tre frågor har ställts. Vilket var då innehållet i 

arbetarrörelsens bildningsarbete? Tvådelat: politiska kunskaper och allmänvetenskapliga 

kunskaper. Ideologier, politisk organisation, och systemets former behandlades regelbundet 

och genomgående. Språken, litteraturen och den klassiska konsten och musiken dominerade 

inte enbart de humanistiska områdena utan var i ständig majoritet till kursantal räknat.  
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Vilket syfte fanns? Genom att studera källmaterialet kan uppfostrande, självförbättrande och 

demokratiska syften pekas ut med tydlighet. Fram träder bildningsideal om medborgaren som 

demokratisk och skötsam. Genom visst analyserande syns även en ansats till politisk väckelse, 

med djup ideologisk förankring. 

 

Hur hänger de ihop? Bildningssynen påverkar i mycket stor grad innehållet, i synnerhet på 

den humanistiska sidan där den klassiska bildningen får dominera. Den höga andelen av 

typiskt borgerlig kultur ledde också till analysen att det fanns en bakgrundsanalys som påbjöd 

fördelning av såväl ekonomiskt som kulturellt kapital. Det dolda politiska syftet syns tydligt i 

den höga förekomsten av politisk bildning, detta trots de stora försöken att neutralisera 

kulturen och göra den allmän. 

 

Hur gå vidare? Arbetarrörelsen är ett enormt område. Dess bildningsverksamhet likaså. Det 

material som i denna uppsats behandlats och beskrivits är öppet för flera tolkningar av 

marxistisk såväl som liberal typ. Tidsomfånget går att förlänga för att studera förändringar – 

utrymmet för statistiska studier är på lokalnivå begränsat, men på riksnivå finns goda 

förutsättningar för en omfattande studie.  

 

Arbetarbildning är inte heller något typiskt svenskt, WEA i Toronto är bara ett 

förbipasserande exempel, och ABF-liknande organ bör gå att hitta i anknytning till alla större 

arbetarrörelser både i Europa och Amerika. En sådan studie skulle naturligtvis bli mycket mer 

omfattande och innebära att skribenten i fråga får begränsa sig till antingen innehåll eller syfte 

och syftesdebatt. Att göra båda två kan kanske kräva två band, ty arbetarrörelsen har en 

kraftig byråkratisk tendens som både är glädjande eftersom mycket arkiveras men samtidigt 

frustrerande då mängden material ibland är ett till synes obestigbart berg. Uppslagen finns 

där, alltifrån studier av interna partidebatter till det faktiska arbetet. Det finns mycket att 

hämta. Det finns mycket som bör hämtas. 

 

Arbetarrörelsens historia, dess idétraditioner och dess verksamheter har format flera länder 

och deras politiska klimat. Under årtionden dominerade den svensk politik på ett sätt inget 

annat land någonsin upplevt. Det är viktigt att, i en tid när denna rörelse är synonym med 

enskilda partier, komma ihåg att den inte enbart handlat om politik och parlament utan 

någonting mycket, mycket mer än så. Rörelsen var, på gott och ont, en djupt passionerad 

sådan och passionen sträckte sig in på kulturen och bildningens område på ett sätt som kanske 
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lätt glöms bort. Det var en folkrörelse som både inspirerade och förskräckte. En nu luggsliten 

Internationalen höll inom sig en kraft som idag saknas:  

 

Upp trälar uti alla stater, 

som hungern bojor lagt uppå. 

Det dånar uti rättens krater, 

snart ska utbrottets timma slå. 

Störtas skall det gamla snart i gruset. 

Slav stig upp för att slå dig fri! 

Från mörkret stiga vi mot ljuset, 

från intet allt vi vilja bli. 
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Bilaga 1: Program inför 22-23 november, 1924-11-13 

 

”Lördagen den 22 november 

Kl.2 e.m Samling. Kursen öppnas av ABF:s instruktör Arnold Pettersson 

Kl. 3-5 Föreläsningar av Lektor Oscar Olsson: 

- Arbetarklassen och folkbildningsarbetet 

Kl. 5-6 Föreläsning av Fritz Wigforss: 

- Den moderna psykologiens problem 

Kl.6-7.30 Rast 

Kl.7.30-8.30 Föreläsning av fil.dr. Fredrik Hjelmqvist 

- Redogörelse för folkbildningskunnigas förslag 

Kl. 8.30 Samkväm. Föreläsning av lektor Oscar Olsson: 

- Strindbergs ”Mäster Olof” 

 

Söndagen den 23 november 

Kl.9-11 f.m. Föreläsningar av lektor Oscar Olsson: 

- Den folkliga studiecirkeln – studiecirkeln med kvalificerad studieledare 

Kl. 11-12 Rast 

Kl. 12-1 e.m. Föreläsning av lektor Fritz Wigforss: 

- Den moderna psykologiens problem 

Kl. 1-2 Föreläsning av fil.dr. Fredrik Hjelmqvist: 

- Biblioteksskötsel 

Kl. 2-3 Föreläsning av lektor Oscar Olsson: 

- Skönlitteraturens bildningsvärde” 
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Bilaga 2: ABF styrelsemöte samt arbetarnas studieförening 1925-

09-17 

”§2. 

Höstens kurser upptogs till behandling. Beslöts att försöka få igång studiecirklar i följande 

ämnen: nationalekonomi, matematik, kommunalkunskap, samt fackföreningskunskap. Ock 

kurser i följande ämnen: bokföring samt engelska språket. Vidare tvänne(sic!) föreläsningar 

av en lektor Oskar Kronhelm angående kristendommens(sic!) uppkomst. Val av föreläsningar 

till den andra, kommer framdeles att fattas beslut om.” 
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Bilaga 3: ABF styrelsemöte 1926-01-21 

”§5. 

Sven Pettersson rapporterade att han till F.H:s (Folkets Hus, förf anmärkn.) läsrum 

prenumererat på följande tidningar, Socialdemokraten, Politiken, Arbetaren, Sv. Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Arbetet, Sydöstra sv. Dagblad, Barometern, Kalmar tidningen, Bokstugan 

samt Studiekamraten. Styrelsen beslöt att hos Kalmar Arbetarekommun hemställa om att 

densamma måste anskaffa Tiden till läsrummet. Skulle begäran mot förmodan avslås, beslöts 

att ändock anskaffa densamma.” 
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Bilaga 4: ABF Styrelsemöte 1930-03-25 

”§1. 

Upptogs till behandling lektor Ernst Wigforss föreläsning som kommer att avhållas i Folkets 

Hus. Lördagen och söndagen den 12-13 april, ämne Fackföreningarna och näringslivet, varvid 

förekommer 

Lördagen den 12 april kl. 8-10 e.m. 

1. Kunna fackföreningarna höja arbetslönen? 

2. Vem betalar den högre arbetslönen (forts.) 

Söndagen den 13 april 10-1 e.m. 

3. Vem betalar den högre arbetslönen? 

4. Arbetslönen och arbetslöshet 

5. Fackföreningsrörelse och tullar (?) socialpolitik, socialism 

 

Avgiften för hela kursen bestämdes till 50 öre. Beslöts att låta trycka 1000 st. program samt 

annonseras föreläsningen i tidningarna Östra Småland och Barometern. Vidare att försöka i 

förhand försälja biljetter å arbetsplatserna övrigt hänskjöts frågan till Sven Pettersson” 
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Bilaga 5: ABF Styrelsemöte 1931-07-09 

”§1. 

Höstens studiearbete upptogs till behandling. Enligt uppdrag från årsmötet enade sig styrelsen 

om följande program till folkhögskolekurs hösten 1931 och våren 1932 

 

1. Astronomi och allmän fysik. 12 förel. 

2. Utvecklings- och ärftlighetslära. 12 ´´115 

3. Samhällslivet ur ekonomisk synpunkt 14 ´´ 

4. Ekonomisk geografi. 6 ´´ 

5. Människans själsliv. 8 ´´ 

6. Kulturutvecklingens huvuddrag. 10 ´´ 

7. Samhällsskick och social frågor. 14 ´´ 

8. Litteraturen och konsten. 14 ´´ 

9. Religionskunskap. 6 ´´ 

10. Ur det filosofiska tänkandets historia. 2 ´´ 

 

För att få kursen att ekonomiskt bära sig beslöt elevantalet till 25 st. Vidare beslöts att till 

anslutna föreningar översända cirkulär över kursen samt begära stipendier till densamma. 

Kursavgiften bestämdes till 20 kr per deltagare” 

                                                 

 

115 ´´ innebär här som ovan dvs. förel. 
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Bilaga 6: ABF Styrelsemöte 1932-09-20, om Lyssnargruppen 

 

”§2. 

Höstens studiearbete upptogs till behandling. Beslöts att sätta i gång med så många cirklar 

som möjligt är samt även med någon liten ABF:s kurs jämte särskilt en cirkel i 

Nationalekonomi. Vidare beslöts med anledning av, att Radiotjänst utsänder en serie 

föreläsningar i bostadsfrågan kalla intresserade till sammanträde i Studierummet tisdagen den 

27/9 kl. 7.30.e.m. för att där åhöra ett föredrag i Radiotjänsts serie i nämnda ämne, samt bilda 

en lyssnargrupp. Meningen med bildandet av en lyssnargrupp är, att man skall få tillfälle till 

meningsutbyte efter de olika föreläsningarena. Med anledning därav fick Sven Pettersson, i 

uppdrag att ifrån Koop. Förbundet rekvirera en utav dem i marknaden utsänd radioapparat av 

märket Hobby vilken är både billig och synnerligen effektiv. Och samtidigt till Radiotjänst 

anmäla en lyssnargrupp på omkring 15 personer.” 
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Bilaga 7: ABF Verksamhetsberättelse 1926-1927 – 

Folkhögskolekurser 

”Kurs I. Allmän naturvetenskaplig orientering. (Wigforss) 

1-2 Om vetenskapen i gammal och modern tid 

3-10 Olika slag av fysiska och kemiska processer. Energibegreppet. Världens energiförråd. 

Materiens byggnad. 

11-16 Jorden som himlakropp. Planetsystemet. Fixstjärnorna. Allmänna frågor rörande 

uppkomst och undergång. 

Kurs II. Utvecklings- och ärftlighetslära. (Fagård) 

1-2 Utvecklingslärans grundbegrepp och ledande personligheter 

3-4 Bevis för utvecklingsläran 

5-6 Olika utvecklingsteorier 

7-8 Människans urhistoria 

9-12 Ärftlighetens allmänna lagar 

13-14 Könets nedärvning och könsbundet (oläsligt) 

15-16 Rashygienens grunder 

17-18 Diskussion över rashygieniska spörsmål 

Kurs III. Människans själsliv. (Wigforss) 

1-2 Det kroppsligas och själsligas beroende av varandra 

3-4 Tankelivet 

5-6 Känslo- och viljelivet 

7-8 Det omedvetna själslivet 

9-10 Det sjuka själslivet 

Kurs IV. Kulturutvecklingens huvuddrag. (Blomqvist) 

1-2 Den förhistoriska tiden 

3-4 Den äldre orientaliska kulturen 

5-6 Den antika högkulturen 

7-8 Det medeltida Europa 

9-10 Renessansen 

11-12 Upplysningen 

13-14 Det moderna klassamhällets uppkomst 

15-16 Nationalitetsidé och världsborgerlighet 

Kurs V. Samhällslivet ur ekonomisk synpunkt. (Wigforss) 
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1-2 Det ekonomiska samhällslivets historia. 

3-6 Pris och värde. Allm. prislagar. Penningvärde. 

7-10 Den ekonomiska verksamhetens mål. Frågor rörande produktion och fördelning. 

11-12 Monopolbildningar av olika slag 

13-14 Befolkningsproblemet 

Kurs VI. Samhällsskick och sociala frågor. 

1. Statsstyrelsen (Ekelund) 

2. Grunddragen av kommunernas förvaltning (Ekelund) 

3. Fattigvård och folkpensionering (Ekelund) 

4. Barnavård och undervisningsväsende (Ekelund) 

5. Medborgarens rättigheter och skyldigheter (Ekelund) 

6-7. Fackföreningsrörelsen (Johansson) 

8-9. Industriell demokrati (Johansson) 

10-11. Nykterhetsrörelsen (Johansson) 

Kurs VII. Litteraturen och konsten. 

1-2. Ur språkets historia (Blomqvist) 

3-6. Om böcker och böckers bruk (Pettersson) 

7. Antikens kultur och diktning (Svensson) 

8. Medeltiden. Folkvisan (Svensson) 

9-10. Antikens och medeltidens konst (Bååth) 

11-12. Rafael, Michelangelo o. Rembrandt (Bååth) 

13-14. Millet, Meunier, Rodin. Modern svensk konst (Bååth) 

15-16. Stormaktstidens diktning. Vivallius. (Svensson) 

17-18. Upplysningstidevarvet. Dalin. (Svensson) 

19-20. Bellman. (Svensson) 

21-22. Romantiken (Svensson) 

23-24. Naturalismen, Strindberg. (Svensson) 

Kurs VIII. Religion och moral. 

1-2. Religionens begrepp samt primitiv religion (Flinth) 

3. Österns religioner (Flinth) 

4. Bibelns religion (Flinth) 

5. Moralproblemet. (Wigforss)” 
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Bilaga 8: Data insamlad från ABF-tidningens kursrapporter 

1925-1928. 

STUDIECIRKEL 
1925 no 
1 

1925 
NO.2 

1925 
NO.4 

1925 
NO.5 

1925 
NO.7 

1925 
NO.8 

1925 
ALLA 

ARBETARRÖRLESENS 
HISTORIA 0 3 1 0 0 0 4 

BOKFÖRING 3 3 8 5 2 8 29 

DEKLARATION 1 0 0 0 0 0 1 

ENGELSKA 6 6 2 0 7 3 24 

ESPERANTO 1 2 1 0 1 1 6 

FACKFÖRENINGSKUNSKAP 6 9 3 7 8 13 46 

FRANSKA 1 0 0 0 0 0 1 

FÖRENINGSKUNSKAP 2 4 13 3 6 12 40 

KOMMUNALKUNSKAP 7 4 17 8 6 16 58 

KOMMUNISMEN 4 3 13 5 3 11 39 

KOOPERATION 0 1 2 1 0 1 5 

MATERIALISTISK 
HISTORIEUPPF. 0 1 3 1 0 1 6 

MUSIK 3 0 2 0 0 1 6 

NATIONALEKONOMI 4 0 2 0 1 5 12 

RETORIK 
(TAL/FÖRHANDLING) 1 3 10 4 1 3 22 

REVISIONSKUNSKAP 1 0 0 0 0 0 1 

RYSKA 1 0 1 0 1 0 3 

RÄKNING 0 5 6 4 3 10 28 

SKÖNLITTERATUR 5 6 20 9 7 7 54 

SOCIALISMEN 3 3 11 3 6 7 33 

SOCIALISMENS HISTORIA 2 1 0 1 0 3 7 

SVENSKA 5 9 12 6 5 15 52 

SÅNG 2 1 3 0 0 2 8 

SÖMNAD 1 0 0 1 0 0 2 

TYSKA 0 1 1 1 2 1 6 

UPPSATSSKRIVNING 1 0 0 1 0 0 2 

TOTALT ANTAL KURSER 60 65 131 60 59 120 495 
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STUDIECIRKEL 
1926 
no.1 

1926 
no.2 

1926 
no.4 

1926 
no.7 

1926 
no.8 

1926 
alla 

ARBETARRÖRLESENS HISTORIA 0 0 0 0 0 0 

BOKFÖRING 7 6 4 4 6 27 

DEKLARATION 0 0 0 0 0 0 

ENGELSKA 6 4 2 2 0 14 

ESPERANTO 2 2 1 4 3 12 

FACKFÖRENINGSKUNSKAP 7 5 6 5 6 29 

FRANSKA 1 1 0 0 0 2 

FÖRENINGSKUNSKAP 21 6 8 9 9 53 

KOMMUNALKUNSKAP 13 4 9 9 21 56 

KOMMUNISMEN 9 4 5 5 6 29 

KOOPERATION 3 2 0 0 0 5 

MATERIALISTISK 
HISTORIEUPPF. 1 1 0 2 0 4 

MUSIK 0 0 0 1 2 3 

NATIONALEKONOMI 3 1 0 1 3 8 

RETORIK (TAL/FÖRHANDLING) 4 2 1 2 2 11 

REVISIONSKUNSKAP 0 0 0 0 0 0 

RYSKA 1 0 0 0 0 1 

RÄKNING 5 3 3 1 2 14 

SKÖNLITTERATUR 11 5 6 6 2 30 

SOCIALISMEN 6 1 2 5 3 17 

SOCIALISMENS HISTORIA 2 0 3 0 2 7 

SVENSKA 15 7 5 6 8 41 

SÅNG 3 1 2 1 2 9 

SÖMNAD 1 0 0 0 0 1 

TYSKA 4 1 0 0 1 6 

UPPSATSSKRIVNING 1 2 1 2 1 7 

TOTALT ANTAL KURSER 126 58 58 65 79 386 
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STUDIECIRKEL 1927 no.1 1927 no.2 1927 no.4 1927 no.8 1927 alla 

ARBETARRÖRLESENS HISTORIA 0 0 0 0 0 

BOKFÖRING 2 1 1 3 7 

DEKLARATION 0 0 0 0 0 

ENGELSKA 8 10 3 17 38 

ESPERANTO 0 4 0 9 13 

FACKFÖRENINGSKUNSKAP 1 6 6 13 26 

FRANSKA 0 0 0 0 0 

FÖRENINGSKUNSKAP 5 5 2 18 30 

KOMMUNALKUNSKAP 10 8 4 13 35 

KOMMUNISMEN 0 4 3 9 16 

KOOPERATION 0 1 0 1 2 

MATERIALISTISK HISTORIEUPPF. 0 0 1 0 1 

MUSIK 0 0 0 0 0 

NATIONALEKONOMI 2 0 0 2 4 

RETORIK (TAL/FÖRHANDLING) 2 2 3 4 11 

REVISIONSKUNSKAP 0 0 0 0 0 

RYSKA 0 0 0 0 0 

RÄKNING 2 2 2 4 10 

SKÖNLITTERATUR 10 4 7 7 28 

SOCIALISMEN 7 3 3 5 18 

SOCIALISMENS HISTORIA 1 0 0 0 1 

SVENSKA 7 5 3 7 22 

SÅNG 1 1 0 2 4 

SÖMNAD 0 0 1 0 1 

TYSKA 0 3 0 4 7 

UPPSATSSKRIVNING 0 0 0 0 0 

TOTALT ANTAL KURSER 58 59 39 118 274 
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STUDIECIRKEL 
1928 
no.1 

1928 
no.2 

1928 
no.3 

1928 
no.4 

1928 
no.5 

1928 
no.6 

1928 
no.7 

1928 
no.8 

1928 
no.10 

1928 
no.11 

1928 
no.12 

1928 
alla 

ARBETARRÖRLESENS HISTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOKFÖRING 0 2 5 1 0 1 0 0 1 3 7 20 

DEKLARATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENGELSKA 4 6 4 1 0 2 0 0 0 9 4 30 

ESPERANTO 7 4 6 3 2 0 1 0 2 5 28 58 

FACKFÖRENINGSKUNSKAP 14 4 5 7 2 1 1 7 0 5 14 60 

FRANSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

FÖRENINGSKUNSKAP 11 10 13 4 3 0 0 1 1 12 19 74 

KOMMUNALKUNSKAP 8 7 4 3 1 1 0 1 1 7 11 44 

KOMMUNISMEN 19 2 4 0 1 0 0 0 0 1 8 35 

KOOPERATION 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

MATERIALISTISK 
HISTORIEUPPF. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

MUSIK 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 11 

NATIONALEKONOMI 4 0 3 1 0 0 0 0 0 3 2 13 

RETORIK (TAL/FÖRHANDLING) 2 3 5 4 0 1 1 0 0 1 4 21 

REVISIONSKUNSKAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

RYSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RÄKNING 4 3 4 2 2 0 0 0 0 0 9 24 

SKÖNLITTERATUR 5 3 3 1 2 1 2 0 0 3 3 23 

SOCIALISMEN 6 4 3 2 0 0 0 0 1 2 5 23 

SOCIALISMENS HISTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

SVENSKA 8 6 8 2 1 1 0 0 2 5 11 44 

SÅNG 2 2 5 0 1 0 1 0 0 1 5 17 

SÖMNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TYSKA 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 3 11 

UPPSATSSKRIVNING 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTALT ANTAL KURSER 99 57 74 37 19 8 6 9 9 61 139 518 

 


