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Förord 
 
Ute skiner solen gassande het. Ettåringen har just somnat och fyraåringen 
är upptagen med att konstruera en fälla för att fånga insekter, som han 
skall mata sin plastdinosaurie med. Alltså en halvtimme över att slå sig 
ned vid ordbehandlaren. Samtidigt hör jag  hela tiden i bakgrunden fyra-
åringen ljudligt kommentera hur hans konstruktioner är tänkta att fun-
gera: ”När insikterna kommer flygande så kommer de in här, och tjong så 
är de fast”. Jo, det lät faktiskt som om han sa insikter i stället för insekter 
och plötsligt slog det mig att det kanske är så - som en slags ”insiktsfälla” 
- som jag har hoppats att detta avhandlingsprojekt skulle fungera.  
 
Om det har fastnat några insikter mellan pärmarna i denna bok vet jag 
inte, men min förhoppning är att åtminstone några av den mängd ”aha-
upplevelser” jag haft under arbetets gång skall ha satt några spår. Jag ön-
skar också att jag skulle kunna dela med mig något av den ”upptäckandets 
glädje” som genomsyrat forskningsprocessen. Jag kan exempelvis fortfa-
rande minnas lukten och stämningen i Kungliga Bibliotekets läsesal, den 
där da’n då jag öppnade ett litet häfte av ”folkbildningens fader” Oscar 
Olsson, och upptäckte att han ingalunda var den timide och jultomteaktiga 
person som han vanligtvis framställts som. På de gulnade sidorna växte 
istället bilden fram av en man med en egensinnig socialistisk uppfattning, 
där studiecirklar och ”självuppfostran” ingick i ett större helt på ett sätt 
som gör att man kan tala om ett svenskt alternativ till leninismen. Eller 
spänningen en regnig förmiddag på Akademiska Föreningens arkiv i Lund, 
då den nytillträdde arkivarien kom med två arkivkapslar som visade sig 
innehålla delar av den gamla studentföreningen D.Y.G.s arkiv. Ett arkiv 
som tidigare hade betraktats som förkommet. För att inte tala om 
överraskningen i att finna att 1790-talets studenter formulerade tankar, 
som frånsett språket, skulle kunna vara hämtade från 1968.   
 
Jag önskar också att jag skulle kunna ge tillbaka lite av den generositet 
och det välvilliga intresse som jag mött under arbetets gång. Först och 
främst då från min handledare professor Nils Runeby. Utan hans person-
liga engagemang, uppmuntran och tålamod hade det överhuvudtaget inte 
blivit någon avhandling. Under några terminer hade jag också den för 
humanister så unika förmånen att ha tillgång till ett arbetsrum på institu-
tionen vilket gav möjlighet till nästan dagligt utbyte av tankar, idéer och 
uppslag, och jag har i hög grad profiterat på Nils djupa beläsenhet och in-
tresse för de här aktuella frågorna. Olika avsnitt ur avhandlingen har 
också diskuterats vid Nils Runebys seminarium vid Avdelningen för idé-
historia i Stockholm. Till alla er som i samband med seminarie-
ventileringarna läst och kommenterat mina texter framför jag härmed mitt 
varma tack.  
 
En lång rad personer har också berikat mitt arbete genom att granska, 
kritisera eller kommentera olika avsnitt eller den tidigare version av av-
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handlingens första del som tidigare funnits i stencil. Att räkna upp alla är 
inte möjligt. Några måste dock nämnas.  Bernt Skovdal har under hela ar-
betets gång gett mig en lång rad uppslag, nya infallsvinklar och kritiska 
kommentarer. Henrik Berggren har gett många stimulerande synpunkter på 
frågan om den tidiga arbetarrörelsen och bildningen och Mikael Hallberg 
har på samma sätt gett mig många värdefulla synpunkter på debatten 
under tjugo-  och trettiotalet. Jag vill i det här sammanhanget också passa 
på att tacka dem som låtit sig intervjuas, och då särskilt Karl Söderberg i 
Uppsala, som inte bara tog sig tid för en intervju utan också lät mig ta del 
av dagböcker, tidningsklipp och föredragsmanus från den tid han var 
ordförande i Laboremus och Sveriges Socialdemokratiska studentförbund. 
  
Avhandlingen har tillkommit inom ramen för projektet ”Frihet, Skyldighet, 
Vetenskap” vid Avdelningen för idéhistoria vid Stockholms Universitet, 
vilket ekonomiskt stötts av UHÄs progam ”Forskning om högskolan”. I det 
sammanhanget kan jag inte undgå att nämna Eskil Björklund, program-
mets administratör under många år. Eskil har varit mer än en anslagsför-
medlare. Genom sitt personliga engagemang i varje projekt, och sin för-
måga att sprida idéer och förmedla kontakter med andra forskargrupper har 
han i hög grad bidragit till att göra arbetet stimulerande. Ett särskilt tack 
vill jag också rikta till Thorsten Nybom som följt mitt arbete från början 
och frikostigt delat med sig av kunskaper, forskningsuppslag och praktiska 
erfarenheter.  
 
Humanistisk forskning framställs ofta som ett ensamt arbete. Det är det 
naturligtvis också, så till vida som att alla val, tolkningar och formule-
ringar är något som man får stå för själv. Samtidigt är det emellertid en 
verksamhet som involverar en stor mängd människor som arbetar med att 
skapa de nödvändiga förutsättningarna för att göra en sådan forskning 
möjlig och jag skulle vilja rikta ett stort och varmt tack till all personal vid  
de arkiv och bibliotek jag utnyttjat. Särskilt då Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek i Stockholm, som periodvis varit något av ett andra hem, och där 
jag mött en forskarservice som varit enastående. Jag vill också tacka alla 
vänliga och tillmötesgående människor på Kungliga Biblioteket, vid Folk-
rörelsearkivet i Uppsala och Akademiska Föreningens Arkiv i Lund. Ett 
stort tack också till Per Axel Åkerlund för hjälp med den engelska sam-
manfattningen och till Tomas Hopkins på Akademitryck för effektivt stöd 
och hjälp under den sista kaotiska perioden innan avhandlingen skulle gå 
i tryck. 
 
Avhandlingsarbetet har bjudit på mycket av ”upptäckandets glädje” och 
spännande iakttagelser, men det som under de senaste åren varit ett nöje 
för mig har kanske inte alla gånger varit det för min familj. Forskning och 
skrivande har inte alltid framgångsrikt gått att kombinera med städning, 
disk och andra uppgifter i hemmet och den tolerans, förståelse och stöd 
jag mött från min familj, och särskilt då från Edith, har varit ovärderligt. 
Samtidigt som jag konstaterar hur svårt det är att finna ord för den tack-
samhet jag känner, återförs jag till vardagen genom att  fyraåringen kom-
mer in och meddelar att hans insektsfälla inte tycks fungera särskilt bra. 
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Min lite halvhjärtade kommentar att ”det var väl synd” bemöter han med 
att sakligt konstatera att det inte gör så mycket ”för plastdinosaurier äter 
inte insekter i alla fall”. Dessutom påpekar han att lillebror har vaknat. 
Dags alltså att sätta punkt och gå ut på upptäcktsfärd i gröngräset.  
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Inledning 
 

Syfte och utgångspunkter  
 
Framför mig ligger en bild från en förstamajdemonstration taget något år i 
början av trettiotalet. Rätt långt fram i tåget ser man en grupp studenter i 
studentmössa, så bilden är förmodligen från Uppsala eller Lund. Första 
gången jag såg bilden upplevde jag den som förbryllande. Varför snobba 
med studentmössa i ett förstamajtåg? Även om det var brukligt vid denna 
tid att studentmössa bars i vardagslag, borde den väl kunna undvaras i 
detta sammanhang. När jag frågade en av dem som varit student i Uppsala 
i början på trettiotalet fick jag dock en annan förklaring. Även om de flesta 
studenter helst hade velat gå barhuvade, eller i hatt som alla andra, gick 
det inte för sig. Det var nämligen ett uttryckligt krav från arbetarkommu-
nen att alla som överhuvudtaget hade en studentmössa skulle bära den, 
eftersom det var viktigt för socialdemokratin att visa att även de hade stu-
denter och akademiker i sina led.1 
 
Det är denna bild av studenterna i sina vita mössor under de röda fanorna 
på första maj, som givit avhandlingen dess namn. Därmed framgår också 
att det är de studenter som sökt sig till arbetarrörelsen, och då i första 
hand till socialdemokratin, som är i fokus i denna studie. Eftersom jämfö-
relser görs med skeden i svensk historia före arbetarrörelsens framväxt 
har jag dock valt termen ”vänsterstudenter”, då det skulle vara i högsta 
grad anakronistiskt att tala om socialistiska studenter i slutet av 1700-ta-
let.  
 
Studenternas relation till arbetarrörelsen har dock inte varit helt okompli-
cerad. I vissa sammanhang, som exempelvis i de tidigare nämnda universi-
tetsstäderna, har man från arbetarrörelsens sida varit stolt över att man 
haft också studenter och akademiker i sina led. I andra sammanhang där-
emot har deras närvaro varit något som man inte gärna velat skylta med. 
Arbetarklassens frigörelse skall ju vara arbetarklassens eget verk, enligt 
Marx, och då har medverkan av studenter eller andra intellektuella av bor-
gerlig härkomst upplevts som problematisk. Detta är särskilt tydligt i den 
gängse framställning av svensk arbetarrörelses framväxt och utveckling. 
Trots att de akademiker som sökt sig till rörelsen innehaft betydelsefulla 
funktioner -  samtliga socialdemokratiska partiledare utom Per Albin 
Hansson har ju exempelvis varit akademiker -  hör akademikernas roll och 
inflytande definitivt inte till de centrala forskningsfrågorna när det gäller 
arbetarrörelsens historia. Akademikerna i arbetarrörelsen är på sätt och 
vis några som alla vet att de finns, men som ingen gärna talar om. Lite till-

                                       
1 Enligt intervju med Karl Söderberg  29/4 1986. 
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spetsat kan man säga att ”de vita mössorna” retuscherats bort och ersatts 
av mer passande hattar och kepsar. 
 
Syftet med avhandlingen är ingalunda att retuschera bilden en gång till, 
och placera studenterna i täten. Kvantitativt utgjorde de en försvinnande 
liten andel av dem som bar upp arbetarrörelsen och deras direkta infly-
tande har varit obetydligt. Däremot vill jag hävda att den diskussion som 
förts bland de socialistiska studenterna, och särskilt då i de föreningar de 
bildade, på ett mer indirekt sätt haft mycket stor betydelse för idéutveck-
lingen inom arbetarrörelsen i Sverige. Det är denna debatt som det varit 
min ambition att lyfta fram och tydliggöra.  
 
De svenska studenternas intresse för samhället utanför universitetets 
väggar har dock varierat över tiden. Perioder av ointresse eller t.o.m. 
uttalat avståndstagande från samhällsfrågorna har avlösts av vågor av 
socialt och politiskt engagemang. Under de senaste 200 åren kan fem 
sådana vågor urskiljas.  Den första kom  i franska revolutionens kölvatten 
på 1790-talet och sedan återfinner vi liknande vågor på 1840-talet, 1880-
talet, 1930-talet och åren runt 1968. I denna studie är det de idéer och 
föreställningar som frodades bland studenterna under två av dessa vågor 
som behandlas. Dels den våg av stegrat samhällsintresse och radikal 
kritik mot rådande förhållanden som i studentvärlden startade ca 1880, 
och dels den likaledes samhällsengagerade strömning i studentvärlden 
som börjar märkas i mitten av tjugotalet och som når en kulmen i mitten 
av trettiotalet för att slutligen helt försvinna i samband med 
krigsutbrottet. Båda dessa perioder har var för sig fått en speciell ställning 
i svensk historieskrivning: 1880-talet som ”det moderna genombrottets 
decennium” och 1930-talet som det decennium då byggandet av det 
svenska ”folkhemmet” påbörjades. Båda perioderna har också förknippats 
med var sin stridsglad generation unga författare och samhällsdebattörer. 
Den första med kulturradikalerna i och kring Verdandi och den senare med 
marxistiskt skolade och ”samhällsengagerade intellektuella” med tid-
skriften Clarté som liv- och husorgan. Kring båda dessa perioder har det 
gjorts åtskilliga studier och enskilda personligheter har lyfts fram. Så har 
exempelvis mycket skrivits om ”det moderna genombrottets” litterära 
gestalter liksom om personer som Knut Wicksell, Bengt Lidforss, Axel 
Hägerström, m.fl. På samma sätt har, framför allt från litteratur-
vetenskapligt håll, företrädare för mellankrigstidens clartégeneration till-
dragit sig stort intresse och studier har gjorts kring personer som Arnold 
Ljungdal, Erik Blomberg, Karin Boye och Per Meurling för att bara nämna 
några.  Att det föreligger något slags idémässigt samband mellan denna 
senare radikala generation och dess föregångare på 1880-talet har inte 
sällan antytts. Däremot har ingen grundligare studie gjorts kring vad av 
detta tidiga kulturradikala arv som mellankrigsgenerationen tog över, och 
vilka eventuella transformeringar det då genomgick. En ambition med 
denna avhandling har varit att just företa en sådan komparation, dock med 
det förbehållet att studien avgränsas till att röra enbart idéer och 
tankegångar framförda av studenter på vänsterkanten.  
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Ett tema som hänger nära samman med det kulturradikala förhållningssät-
tet är synen på bildning och folkbildning. Att de radikala studenterna kring 
sekelskiftet ägnade mycket tid och intresse åt folkbildning är väl känt, och 
inte minst Verdandis småskrifter har blivit omtalade. Begreppet ”bildning” 
är dock problematiskt genom att det bytt innebörd över tid, och det stod 
tidigt klart för mig att mycket av det som skrivits om arbetarrörelsen och 
folkbildningstanken kring sekelskiftet lämnade en hel del övrigt att önska. 
En mer precis frågeställning vid sidan av de övriga är därför att försöka 
förstå hur bildningstanken vuxit fram, hur den uppfattades av 
sekelskiftets studenter och hur i sin tur mellankrigstidens studenter 
förhöll sig till tidigare bildningsideal. 
 
Ytterligare en frågeställning som funnits med hela tiden är hur studen-
terna uppfattade sig själva. Varför skall just studenter tycka till om sam-
hället? Hur motiverade studenter som kom från borgerliga hem för sig 
själva och för andra att de sökte sig till arbetarrörelsen? Vilken roll tänkte 
de sig att de som akademiker skulle kunna spela inom arbetarrörelsen och 
hade de några specifika idéer om de intellektuellas roll och ansvar i 
samhället i stort? 
 
Som brukligt är vid historiska studier dyker nya frågeställningar upp när 
man börjar tränga  in i materialet. En sådan fråga som det känts angeläget 
att reda ut var det komplexa förhållande som rådde mellan SAP, SSU och 
Clarté under tjugo- och trettiotalet. Mellan SSU och Clarté fanns uppen-
bart stora motsättningar och en öppen misstro. Däremot verkade för-
hållandet mellan Clarté och SAP om inte hjärtligt, så åtminstone avspänt. 
Trots detta startar SAP 1931, som första svenska politiska parti, ett helt 
eget partianslutet studentförbund, Sveriges Socialdemokratiska Student-
förbund, och frågan blev då varför SAP tog detta steg.  
 

Avgränsningar 
 
Studenterna skilde sig från exempelvis ”det moderna genombrottets” för-
fattargeneration, genom att de bildade föreningar som uppträdde som ak-
törer på den samtida scenen. Genom dessa studentföreningars verksam-
het kunde enskilda idéer spridas, dels till medstudenterna vid universite-
ten, dels till en större allmänhet. Genom att studentpopulationen gradvis 
byts ut i takt med att gamla studenter blir klara med sina studier och nya 
kommer till, så har studentföreningarna också varit viktiga för att upprätt-
hålla en viss kontinuitet och bidragit till att en tanketradition hållits le-
vande. Mycket utrymme kommer därför att i avhandlingen ägnas åt ett an-
tal studentföreningar på den politiska vänsterkanten. Däremot, vilket är 
viktigt att understryka, har avsikten inte varit att skriva dessa föreningars 
historia. Liten vikt läggs vid företeelser som förändringar i stadgar, styrel-
sesammansättning, medlemsstatistik, formella resolutioner, etc. Istället 
rör sig avhandlingen på ett idéplan och det är studenternas föreställ-
ningar, idéer, ideal, drömmar, förhoppningar och utopier som står i fokus. 
Att så är fallet är naturligt i en idéhistorisk avhandling, men det är också 
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en naturlig avgränsning beroende på de speciella villkor som  gäller just för 
studenter. Det rör sig om en grupp människor, som kanske kan komma att 
få makt i en framtid, men som för tillfället saknar reell makt och 
inflytande. Ett kongressuttalande, som när det gäller exempelvis en 
fackförening kan vara oerhört viktigt för att fastställa organisationens in-
riktning och ställningstagande i en aktuell fråga, saknar nästan helt bety-
delse bland studenter. Som Olof Ruin visat i en studie över Sveriges Före-
nade Studentkårer, SFS,  så leder den snabba ”genomströmningen” till att 
man bland studenter förhåller sig mycket ”lättsinnigt” till beslut fattade av 
föregångare.1 I stort sett kan detsamma sägas om de organisationer som 
här är aktuella, men  det finns dock en viktig skillnad. Frivilliga studentor-
ganisationer, till skillnad från exempelvis SFS, kan behålla en kontinuitet 
i den allmänna inriktningen, genom att de som väljer att söka inträde gör 
detta därför att de, åtminstone i stort, delar de värderingar och ideal som 
föreningen står för. Eller kanske rättare, som de antar att föreningen står 
för.  
 
En egenhet med studenter och de idédebatter de för är ett starkt 
”visionärt” inslag, vilket av deras kritiker också beskrivits som en ”naiv 
blåögdhet”. De förslag till reformer som föreslås är sällan utformade så att 
de skulle kunna genomföras omedelbart utan i en tänkt framtid.  Även 
detta är emellertid naturligt med hänvisning till de speciella villkor som 
gäller för studenter. De har just påbörjat något slag av ”karriär” och  har 
sitt verksamma liv framför sig.  Vad som som kan tänkas ske i framtiden, 
vilken utveckling som kan skönjas och frågor som om, och i så fall hur man 
kan påverka denna utveckling blir därför centrala. Likaså att formulera 
något slags mål för hur man önskar att det framtida samhället skall se ut. 
Jag har i avhandlingen genomgående kallat denna typ av framtidsvisioner 
för ”utopier”, och jag menar att man kan skönja flera olika, och ibland 
svårförenliga,  utopier samtidigt i studentvärlden. Eftersom termen ”utopi” 
av vissa grupper under 1980-talet har kommit att användas i en mer 
inskränkt betydelse, i vilket man tagit för givet att ett utopiskt tänkesätt 
automatiskt måste innefatta en tro på planering och där målet för det 
tänkta samhället skulle vara social harmoni, kan det vara värt att markera 
att jag i fortsättningen använder termen ”utopi” för alla slags föreställ-
ningar om ett annorlunda tänkt samhälle i vid mening.2 Även manchester-
liberalismens föreställning om ett idealsamhälle, i vilket det råder en ab-
solut fri konkurrens och där statens ingripanden inskränkes till ett mini-

                                       
1 Olof  Ruin, Studentmakt och statsmakt, Stockholm, 1979 s. 93 
 
2 Yvonne Hirdman använder exempelvis begreppet ”utopi” på detta inskränkta sätt:  
”Därmed har jag också angivit hur jag tolkar ordet utopi: planering som medel för målet so-
cial harmoni och lycka, där harmonin och lyckan framställs ovanifrån som ovedersägliga 
självklarheter”. Yvonne Hirdman Att lägga livet till rätta - studier i svensk folkhemspolitik, 
Stockholm, 1989  s. 10. Detta sätt att bruka utopibegreppet leder emellertid till att man 
missar en väsentlig aspekt på framför allt 1930-talets utveckling som jag senare skall visa. 
Genom att det också skiljer sig så markant från det sätt som exempelvis Ernst Wigforss 
använde termen utopi och som den används i vardagsspråket gör det att hennes fram-
ställning lätt missförstås. Om Wigforss innebörd i termen ”utopi” se Ernst Wigforss ”Kan 
dödläget brytas” omtryckt i Vision och verklighet, Stockholm, 1971 s. 142  
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mum, är i denna bemärkelse en utopi, lika väl som anarkisternas tänkta 
idealsamhälle. Ofta har utopier formen av en skiss av ett framtida 
samhälle som kännetecknas av en förnuftigare tingens ordning, och det är 
då befogat att tala om en ”rationell utopi”. Alla utopier behöver emellertid 
inte vara av det slaget. Längre fram kommer vi att möta studenter som 
istället betonar det etiskt fulländade i det tänkta idealsamhället, och för 
denna typ av framtidsvision kommer jag i fortsättningen att använda 
uttrycket ”etisk utopi”. 
 
Tidsmässigt avgränsas studien till perioden 1880-1940, även om en sum-
marisk genomgång också görs av konventsrörelsen på 1790-talet och stu-
dentskandinavismen kring 1840-talet. Från början var det min ambition att 
följa utvecklingen fram till och med den s.k. ”68-revolten”, men redovis-
ningsmässigt visade det sig leda till oöverstigliga svårigheter. Redan en 
spännvidd på sextio år vållar en hel del problem. Sverige förändras radikalt 
mellan 1880 och 1940, vilket gör att jämförelser inte är helt enkla att 
genomföra. Studenternas villkor förändras likaså, men frånsett de nya hög-
skolor som tillkom i Stockholm och Göteborg var ändå förändringarna för-
hållandevis små, jämfört med exempelvis utvecklingen, inte mist kvanti-
tativt, under perioden 1955 - 1977. 
 
Det största problemet med att arbeta med en såpass lång tidsskala som 
sextio år är att det blir omöjligt att nå den höga ”detaljskärpa”, som kan-
ske skulle kunna vara önskvärd. Å andra sidan blir vissa fenomen enbart 
möjliga att upptäcka sedda i ett långt tidsperspektiv. Ett exempel kan 
kanske tydliggöra problematiken. 1968 kom Jan Stenkvist med en mycket 
gedigen avhandling om den unge Erik Blomberg, i vilken bl.a. görs en ana-
lys av ett tal om ”den nya ungdomen” som Erik Blomberg höll inför stu-
dentföreningen Laboremus 1919.1 Stenkvist utreder mycket detaljerat de 
olika samtida tankeströmningar som Blomberg var påverkad av, och kan 
med  stöd av bl.a. korrespondens, biblioteksförteckningar o.dyl. fastställa 
varför Blomberg valt att använda vissa speciella uttryck i sitt tal. Vad Sten-
kvist däremot inte har observerat, och som är omöjligt att upptäcka med 
den ansats han valt, är att Blombergs tal ingår i en tradition. I stora 
stycken likalydande tal har nämligen hållits flera gånger tidigare av radi-
kala studenter som velat väcka ett samhällsengagemang bland sina med-
studenter, och Blomberg utformade, medvetet eller omedvetet, sin appell i 
linje med denna tradition. Vill man påvisa denna typ av tanketraditioner, 
och som här, diskutera kontinuitet och förändring i ett idékomplex så blir 
det nödvändigt att arbeta med en lång tidsskala. Då kan emellertid inte 
alla detaljer utredas med samma noggrannhet som om man behandlar en 
ensam persons tänkande under några år,  och jag är medveten om att 
framställningen kan kompletteras betydligt på en rad enskilda punkter.  
 
En reservation måste också göras vad gäller graden av representativitet. 
Det är en reservation som inte rör själva avhandlingen så mycket som ett 

                                       
1  Jan  Stenkvist, Den nya livskänslan : en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 
1924, Stockholm, 1968 
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mer allmänt problem som finns inom idéhistorien. En fråga som ofta ställs 
när man diskuterar idéer och tankar inom större grupper av människor i 
förfluten tid är om alla tänkte så här, eller om en viss synpunkt kan sägas 
vara representativ för gruppen. Frågan är emellertid mycket problematisk 
eftersom det endast är ett fåtal personer som gett uttryck för sina idéer på 
ett sådant sätt att de blivit bevarade till eftervärlden. Detta gäller även de 
studentorganisationer som denna studie omfattar. Bland medlemmarna är 
det bara några få som skrivit artiklar i tidskrifter, hållit tal vars innehåll 
ansetts värt att referera, deltagit i diskussioner där det förts diskussions-
protokoll, etc. Vad den stora ”tysta majoriteten”  tyckte och tänkte vet vi 
mycket lite om och därmed blir det också omöjligt att med säkerhet fast-
ställa om en viss åskådning är representativ för kollektivet som helhet. 
Visserligen kan memoarer och annan tillbakablickande litteratur ge en viss 
vägledning, och inte sällan finner man uttryck som ”de flesta tyckte nog 
som jag” eller ”den uppfattningen delades av de flesta”, o.s.v. Samtidigt 
finns i denna typ av utsagor samma problem. Det är enbart ett fåtal som 
skriver sina memoarer, och den bild de har av vad ”alla” tyckte kan ha fär-
gats på  olika sätt av vad de ville se och vad som hänt senare i livet. 
 
Av de kvarlevor  i form av artiklar, tal, föredrag, protokollsanteckningar etc. 
som finns bevarade kan vi ändå dra åtminstone två slutsatser. För det 
första att de idéer som finns uttryckta i dem fanns företrädda i samtiden. 
Det kan kanske verka vara ett trivialt konstaterande, men en sådan iaktta-
gelse ger ändå mycket kunskap om när nya idéer börjar dyka upp och vilka 
problem och frågeställningar som var aktuella just då. För det andra kan vi 
när det gäller exempelvis artiklar, tal o.dyl. sluta oss till att de idéer som 
framförs inte uppfattades som alltför orimliga eller extrema av medstuden-
terna i samtiden. För även om det just i de här aktuella organisationerna 
fanns ett stort mått av åsiktsfrihet, existerade det ändå vissa gränser för 
vad som togs in i exempelvis en tidskrift som Clarté eller vilka talare och 
föredragshållare man anlitade. Inte minst det sistnämnda har av bevarade 
styrelseprotokoll visat sig vara en punkt på dagordningen vilken ägnades 
mycken tid, och frågan om vilka talare och föredragshållare som skall till-
frågas togs uppenbarligen på mycket stort allvar. 
 
Vill vi komma åt vad personer verkligen tyckte och tänkte och deras all-
männa världsbild räcker det emellertid inte med att konstatera att vissa 
idéer finns framförda i en artikel eller i ett diskussionsprotokoll. Även om 
det ofta görs, går det nämligen inte, enligt min mening, att sätta likhets-
tecken mellan vad som finns bevarat i form av texter av olika slag och de 
idéer och föreställningar som den som texten härrör ifrån hade. Alla som 
någon gång skrivit något avsett för en offentlig publik vet att mycket av det 
man tänkt aldrig kommer med, annat tvingas man ”hyfsa till” med hänsyn 
till lektörer, tänkt publik, o.s.v. Vi måste alltid räkna med att det finns 
både inre och yttre ”filter” som påverkar förhållandet mellan en tanke, och 
tankens konkreta manifestering i form av text eller tal. Till de inre ”filtren” 
hör sådana saker som medveten eller omedveten självcensur, osäkerhet, 
opportunism liksom behov av att markera gränser mot andra med vilken 
man befinner sig i polemik etc. Till yttre ”filter” kan man hänföra 
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tidskriftsredaktioner, lektörer, anvisningar från exempelvis en styrelse om 
vad man vill att en talare skall ta upp respektive undvika o.s.v. Alltså 
samma faktorer som tidigare nämnts som hinder för att åsikter som anses 
alltför extrema i en organisation släpps fram. Hit hör också själva genren 
och de begränsningar den sätter. Länge förutsattes exempelvis att föredrag 
inför en akademisk publik skulle följa en viss form med en inledande 
utredning, framläggande av tidigare synpunkter för och emot  innan talaren 
slutligen kom fram till sin egen syn på saken. En lång rad andra faktorer 
som fungerar som inre eller yttre ”filter” mellan det abstrakt tänkta och 
tankens konkreta manifestationer kan säkert anföras, men ovanstående 
kan kanske räcka för att illustrera min poäng, nämligen att idéhistoria alltid 
med nödvändighet är en fråga om tolkning där vi från förekomsten av vissa 
kvarlämnade ”spår” i form av texter o.dyl. försöker sluta oss till hur någon 
eller några tänkte och uppfattade verkligheten vid en viss given tidpunkt.  
 
Att idéhistoria alltid med nödvändighet är en fråga om tolkning innebär 
dock inte ett ”anything goes” eller att vi hamnar i ett fullständigt subjek-
tivt tyckande. För det första kan en mängd tolkningar avfärdas som omöj-
liga redan med en minimal kännedom om samtiden. Andra kan avföras som 
orimliga utifrån vissa andra samtida källor o.s.v. På så sätt är det möjligt, 
vill jag hävda, att via en stegvis uteslutningsmetod komma fram till en 
tolkning som är rimligare än andra. Graden av säkerhet kan dock variera 
beroende på graden av ”tolkningsutrymme” från början. En del debattörer 
är exempelvis mycket tydliga och konsistenta, de skriver klart, deras tan-
kegångar hänger samman och de upprepar dem ofta i olika sammanhang, 
vilket leder till litet tolkningutrymme. Andra åter är otydliga, motsägelse-
fulla och ändrar sig ständigt, vilket gör det betydligt svårare att söka sluta 
sig till de idéer och föreställningar som de omfattade. Självfallet hävdar jag 
att de tolkningar jag presenterar i denna avhandling är de rimligaste som 
kan göras, men i vissa sammanhang har jag markerat en, som jag anser 
nödvändig, osäkerhet genom uttryck som ”det tycks”, ”det verkar som” 
o.s.v. 
 
Ytterligare en avgränsning, eller kanske snarare reservation, måste göras 
för undvikande av missförstånd. Avhandlingen rör sig på ett idéplan och 
cirklar kring hur föreställningar vuxit fram, påverkat varandra, omformats 
över tiden, spritts vidare etc. Däremot har jag nästan inte alls berört hur 
dessa förändringar på idéplanet hängde samman med allmänna samhälls-
förändringar. Detta får dock inte tolkas så att jag tror att idéer, föreställ-
ningar och frågeställningar skulle kunna utvecklas för sig själva skilda från 
samhället i stort och förändringar i samhällets ekonomiska grundstruktur. 
Tvärtom är det min fasta övertygelse att ett sådant samband föreligger, 
inte minst genom att ekonomiska förändringar reser nya frågeställningar, 
som de som sysslar med formulering av världsbilder eller deltar i en all-
män idédebatt tvingas försöka besvara. Jag har emellertid undvikit att göra 
allmänna referenser till "industrialiseringen" eller att förklara svenska 
särdrag med att "industrialiseringen kom sent till Sverige” o.dyl., eftersom 
jag upplever att uttalanden av denna typ oftast blir till intet förpliktigande. 
Även en direkt motsatt utveckling skulle kunna motiveras med samma 
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”sena industrialisering”, om inte sambandet preciseras genom en utförlig 
analys. Att två företeelser förekommer parallellt i tiden är ingen förklaring, 
och vi har ingen rätt att förutsätta ett direkt samband mellan dem. 
Därmed inte sagt att det inte skulle gå att nå fram till en nivå där vi med 
fog kan säga att en viss typ av föreställning hängde samman med 
exempelvis ett visst specifikt skede i den industriella utvecklingen, och 
också visa varför. En sådan analys vore säkert möjlig att göra kring 
enstaka av de frågor som tas upp i denna avhandling, men för hela 
tidsperioden som sådan tror jag den är en uppgift som snart skulle anta 
formen av ett livsverk. Hellre än att lägga in antydningar om samband som 
jag inte kan kvalificera har jag därför avstått helt och hållet. 
 

Källor och material 
 
Eftersom jag varit ute efter de idéer och föreställningar som de studenter 
hyste som sökte sig till arbetarrörelsen har de källor som använts varierat 
något beroende på tidsperioden. När det gäller mellankrigsgenerationen, 
så hade Clartéförbundet en egen tidskrift, Clarté, och den har varit huvud-
källan vad avser de studenter som tillhörde denna organisation. Till detta 
kommer tidskriften Ateneum, som visserligen enbart utkom ett par år, men 
som ändå är mycket intressant i det här sammanhanget. De rent so-
cialdemokratiska studentklubbar som fanns vid denna tid hade emellertid 
ingen egen tidskrift i vilken en idédebatt kunde föras, så när det gäller 
dem har det som finns bevarat av mötesprotokoll, referat, korrespondens 
etc. i Sveriges Socialdemokratiska Studentförbunds arkiv gåtts igenom. 
Arkivet finns på  Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm (i fort-
sättningen förkortat ARAB) och är mycket ojämnt. Från vissa år finns i det 
närmaste inget bevarat, medan andra år är fylligare.1 Verksamheten i 
Stockholms Socialdemokratiska studentklubb var svår att få klarhet i ef-
tersom klubbens handlingar från denna tid länge verkade vara förkomna. 
Till slut återfanns en del - bl.a. protokollsböcker - i Hjalmar Mehrs privat-
arkiv. Till detta kommer det material som finns bevarat från Laboremus, 
och de socialdemokratiska studentklubbarna i Göteborg och Lund. Även 
detta är mycket ojämnt, särskilt vad gäller de två sistnämnda klubbarna. 
 
För att få klarhet i det komplexa förhållandet mellan Clarté och SSU, och 
inte bara godta den historieskrivning som ges i tidskriften Clarté, har SSUs 
tidskrift Frihet gåtts igenom åren 1918-1936. Dessutom har jag gått igenom 
det som finns bevarat av SSUs styrelseprotokoll och protokoll från dess 
verkställande utskott från tiden 1918-1933. Eftersom vissa ledtrådar i det 
sammanhanget ledde vidare till den socialdemokratiska ung-

                                       
1 Det var också helt osorterat, och rent allmänt kan sägas att studenter är dåliga på att ta 
hand om sina arkiv. Inte heller de etablerade arkivmyndigheterna tycks ha tagit särskilt 
allvarligt på studenters organisationer. Här har det dock skett en markant förbättring på 
senare år, och under den tid jag arbetat med avhandlingen har både Socialdemokratiska 
Studentförbundets arkiv och Laboremus arkiv förtecknats och ordnats - till glädje för 
efterkommande forskare, men inte utan besvär för min del eftersom mina ursprungliga 
hänvisningar inte längre stämmer. Några närmare anvisningar om var i respektive arkiv 
åberopat källmaterial finns kan därför inte ges i notapparaten. 
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domsinternationalen har dess tidskrift Sozialistische Jugend-Internationale 
genomgåtts liksom dess sekreterares, Otto Friedländers arkiv, vilket finns 
på ARAB. 
 
Mellankrigstidens idéklimat i studentvärlden är speciellt eftersom det 
skedde en samtidig politisk aktivering både på vänster- och högerkanten. 
Mycket av det som sägs och skrivs inom studentvänstern sker i form av 
öppen eller underförstådd polemik mot högerstudenterna, främst då de 
som fanns i de nationella studentklubbarna. För att komma åt det pole-
miska sammanhang i vilket de radikala studenterna verkade har jag sökt 
kännedom om högerstudenternas idéer och föreställningar genom deras 
tidskrifter Det Nya Sverige och Nationell Tidskrift. Likaså har jag för närmare 
belysning av enskilda frågor gått igenom vissa årgångar av student-
tidskrifterna Lundagård, Ergo, Gaudeamus och Göteborgske spionen, liksom 
vissa delar av SFS arkiv på Riksarkivet. 
 
Vad gäller den tidigare perioden under 1880-talet och fram till första 
världskriget är det svårare att komma åt studenternas idéer och före-
ställningar eftersom de inte utgav några tidskrifter. Istället har samtida 
broshyrer och skrifter av deras hand samt de diskussionsprotokoll, mötes-
referat o.dyl som finns bevarat varit huvudkällan. Här har jag i första hand 
använt mig av Laboremus arkiv, som finns på folkrörelsearkivet i Uppsala 
och D.Y.G.s arkiv som finns på Akademiska Föreningens Arkiv i Lund. För 
att få klarhet i idéerna bakom tillkomsten av D.Y.G.-Laboremus skriftserie 
har jag också tittat på Ernst Wigforss korrespondens med Erik Hedén i 
Wigforss samling på Universitetsbiblioteket i Lund. Likaså har jag, för att 
få en fylligare bild av Oscar Olssons idéer i samband med studiecirkelns 
tillkomst än den som ges i hans egna skrifter, gått igenom de delar av 
hans personarkiv på ARAB som rör studietiden och tiden närmast därefter. 
Kring några enskilda händelser som framstått som oklara har jag  också 
gått igenom de dagstidningar som kunde tänkas behandla den aktuella 
händelsen. Det kan röra sig om allt från enstaka nedslag för att se om ett 
visst tal refererats, till längre uppföljningar som sträckt sig över flera må-
nader som exempelvis debatten kring studenternas medverkan som 
strejkbrytare i Svedala 1898 eller polemiken mellan Hjalmar Branting och 
August Palm.  
 
Uppgifterna om konventsrörelsen och studentskandinavismen bygger i hu-
vudsak på bearbetningar, utom då det gäller den i avhandlingen åberopade 
Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academi.  
 
I de fall då materialet är magert och uppvisar stora luckor, har det kom-
pletteras med biografier, memoarer och självbiografiska skisser etc. När 
det gäller det sistnämnda så finns det ett antal samlingar med s.k. 
”studentminnen”. De är ofta roliga och kan komplettera det övriga mate-
rialet genom att de redovisar konflikter och stämningar i studentvärlden 
som annars inte kommer med i de källor jag använt mig utav. Källkritiskt 
vållar de dock vissa problem eftersom de som regel är tillkomna långt ef-
teråt. Å andra sidan rymmer just studentminnen mindre av de tillrättaläg-
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ganden som annars är så problematiska när det gäller memoarer. Att ex-
empelvis en stadgad ämbetsman i sina memoarer erkänner sig under sin 
ämbetstid ha hyst uppfattningar som inte varit ”riktigt passande” hör inte 
till vanligheterna. Däremot kan man vara betydligt mer öppenhjärtig när 
det gäller studieåren, då ett ”rebelliskt” beteende och ”opassande åsikter”, 
om inte direkt förväntas, så åtminstone accepteras.  
 
Många av de personer som varit aktiva i de studentorganisationer som står 
i fokus för denna studie har senare blivit kända och hedrats med bio-
grafier. Rent generellt kan sägas att dessa är av varierande värde och kva-
litet; från rena hagiografier till mycket genomarbetade analyser, likt Jan 
Stenkvists tidigare nämnda studie över Erik Blomberg. Mer specifik dis-
kussion av enskilda verk, liksom källkritiska problem återfinns i notappa-
raten. 
 
I detta sammanhang kan kanske en förklaring av hur jag använt not-
apparaten vara på sin plats. När det gäller idéhistoriska framställningar 
finns två olika synsätt på noternas funktion. Å ena sidan finns de som 
menar att allt man har att säga skall finnas med i huvudtexten och 
noterna skall endast användas för att ge direkta källhänvisningar. Å andra 
sidan har hävdats att huvudtexten bör utgöra en löpande framställning och 
att de utvikningar, kommentarer, polemik gentemot andra tolkningar etc. 
som kan vara nödvändiga inte bör tillåtas bryta framställningen utan skall 
förläggas till notapparaten. Som kanske redan framgått ansluter jag mig till 
den senare riktningen. Även om det ibland kan se konstigt ut med noter 
som upptar mer än halva sidan, anser jag dock att fördelarna överväger. 
Det gör det möjligt för den som inte är intresserad av eventuell 
internvetenskaplig polemik, diskussion av tidigare forskning eller utvik-
ningar och kommentarer av mer detaljartat slag att läsa framställningen i 
ett svep utan avbrott. Samtidigt ger det möjlighet att för den som finner 
just dessa diskussioner vara det centrala i vetenskapliga texter en möjlig-
het att, genom att noterna lagts nederst på varje sida, utan större problem 
läsa avhandlingen på detta sätt. Till detta kommer en faktor som kanske 
inte är oviktig i sammanhanget, nämligen att detta sätt att hantera no-
terna stämmer bättre med mitt eget sätt att arbeta och tänka.  
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Tidigare forskning 
 
Denna typ av övergripande angreppssätt, med en kombination av jämfö-
relse av vissa studentgruppers föreställningar över en längre tidsperiod 
med ett försök till en karaktäristik av en kulturradikal tradition och mer 
detaljerad analys av studenters självuppfattning, bildningssyn och relation 
till arbetarrörelsen har ingen direkt motsvarighet i den existerande littera-
turen. Däremot finns, som tidigare nämnts,  en lång rad studier som be-
handlar olika delproblem och enstaka personer, och som berör mina frå-
geställningar. Eftersom det skulle föra alldeles för långt att i ett inled-
ningskapitel ta upp all denna litteratur, vilken dessutom hämtats från 
flera skilda discipliner och därför ingår i olika diskurser, har jag valt att 
redovisa den i samband med respektive avsnitt. 
 
Rent allmänt kan sägas att det finns förhållandevis lite tidigare forskning 
om studentorganisationer i Sverige. Litteraturen är också mager om de 
studentföreningar som på något sätt sökte kontakt med arbetarrörelsen. 
Ture Nerman har skrivit ett par böcker som berört frågan, dels Akademi-
kerna i arbetarrörelsen, vilken dock endast är en samling korta biografier av 
anekdotisk karaktär och dels Clarté - en studie i studentpolitik. I den senare 
har Nerman haft ambitionen att  skriva en heltäckande historik över 
Clarté från tillkomsten 1921 fram till början av sextiotalet, men den  är 
tyvärr fragmentarisk och krönikeartad. Dessutom innehåller den en del 
direkta sakfel. Om Clarté under speciella perioder finns en, om inte riklig, 
så dock intressant litteratur. Jan Stenkvist har tagit upp lundagruppen i 
Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet och Eskil Bergen har behandlat 
stockholmsgruppen i Clarté - Poeter och politiker. Vidare finns en uppsats av 
Eskil Bergen om "Studentsocialismen" i praktverket Arbetets söner, som i 
huvudsak behandlar Clarté under perioden 1924-1944 men som också 
berör tidigare studentgrupper. Studenternas tidskriftsutgivarambitioner 
har behandlats av Britt Hultén i Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, 
Ateneum, Fronten. En viss inblick i idédebatten  i Clarté på 30-talet ges 
vidare i Tommie Zaines avhandling Radikal 30-tals humanism: En studie över 
Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36. 
 
Kring sekelskiftets studentorganisationer finns förvånansvärt lite skrivet. 
Däremot berörs ibland idédebatten i föreningar som Verdandi, Laboremus 
och D.U.G./D.Y.G. i samband med andra frågeställningar. Det gäller exem-
pelvis Kjell Jonssons avhandling Vid vetandets gräns : om skiljelinjen mellan 
naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920, i vilken 
idédebatten i Verdandi diskuteras och som också, enligt min mening, 
innehåller en bra analys av det kulturradikala förhållningssättet. Även 
Claes Ahlund har berört en del av den här aktuella problematiken i sin ny-
utkomna avhandling Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890. 
”Klassikern” när det gäller den del av 1880-talsdebatten som här är aktuell 
är annars Gunnar Richardsons avhandling Kulturkamp och klasskamp från 
1963. Den hade jag stor glädje av i början av avhandlingsarbetet vilket 
förmodligen satt en del, för mig omedvetna, spår i framställningen. I övrigt 
finns, som tidigare nämnts, en hel del litteratur om enskilda gestalter, 
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som exempelvis Torsten Gårdlunds Knut Wicksell rebell i det nya riket, 
vilken också berör tiden och idédebatten i studentföreningarna. Här ber jag 
dock att få hänvisa till de enskilda avsnitten. 
 
Vad gäller den internationella litteraturen har Leif Longums analys och de-
batt om kulturradikalismen i Drömmen om det frie menneske varit både 
inspirerande och provocerande. Vidare kom i ”68-revoltens” kölvatten en 
hel del litteratur om studentradikalism i allmänhet. Av den vill jag särskilt 
framhålla Seymour Martin Lipsets Rebellion in the University: a History of 
Student Activism in America  och Philip G. Altbachs Student Politics in America: 
a historical analysis. Altbach och Lipset har också tillsammans redigerat en 
intressant antologi Students in revolt  i vilken jag funnit Frank A Pinners 
bidrag "Western European student movements through changing times" 
vara av särskilt värde. Pinners analys gör det nämligen möjligt att sätta in 
en del av de svenska studenternas agerande i ett större sammanhang, 
men till det skall jag återkomma i nästa kapitel. 
 
Även om litteraturen och debatten kring synen på bildning och folkbildning 
redovisas separat längre fram i avhandlingen måste dock en kommentar 
göras. Under våren kom Bernt Gustavssons avhandling: Bildningens väg : 
tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Den ger en, enligt min 
mening, utmärkt och klargörande framställning av bildningstanken i 
arbetarrörelsen, även om jag inte delar hans tolkningar i alla enskilda 
frågor. Tyvärr kom den alldeles för sent för att jag skulle kunna tillgodogöra 
mig hans forskningsresultat i denna avhandling. De avsnitt där det finns 
gemensamma frågeställningar var redan skrivna, men med ord-
behandlarens hjälp har jag kunnat lägga in några kommentarer i form av 
fotnötter. Ett annat viktigt verk som tyvärr kom för sent för att jag skulle 
ha glädje av det är Sven-Eric Liedmans bok Att förändra världen - men med 
måtta. Den fyller en tidigare besvärande lucka vad gäller svensk uni-
versitetshistoria under 1800-talet och ger en utförligare, och enligt min 
mening mer idéhistoriskt adekvat, skildring av debatten om bildningsfrå-
gan än tidigare litteratur, vilken i huvudsak utgått från debatten om läro-
verken och ”latinväldet”. 
 

Avhandlingens uppläggning 
Avhandlingen består av tre delar, som i sin tur är uppdelade i smärre kapi-
tel. Den första delen är avsedd att ge en bakgrund till det följande och 
börjar med ett avsnitt om studenter och deras organisationer i vilket bl.a. 
Pinners sätt att typologisera studentföreningar introduceras. Därefter 
kommer ett kapitel som tar upp de två första vågorna av studentradikalism 
i Sverige. I det sammanhanget berörs bl.a. en del gemensamma drag som 
finns i olika ”studentrevolter” liksom två olika studentidentiteter. I nästa 
kapitel diskuteras två olika universitetsideal som funnits och finns i Sve-
rige och vissa aspekter på bildningstanken tas upp, vilka är av betydelse 
för det fortsatta resonemanget.  
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Del två handlar om den våg av studentradikalism som startade runt 1880 
och sträckte sig en bit in på 1900-talet. Den inleds med ett allmänt reso-
nemang om kulturradikalismen och vilka karaktäristika som kan anses 
känneteckna det kulturradikala förhållningssättet till tillvaron. Till de stu-
denter som tillhörde den första generationen kulturradikaler hörde Hjal-
mar Branting, och utifrån hans närmande till arbetarrörelsen och den 
konflikt som uppstod mellan honom och August Palm diskuteras en mot-
sättning mellan två olika förhållningssätt till högre utbildning som funnits 
med i svensk socialdemokrati ända sedan starten. Därefter ges en kortfat-
tad presentation av Verdandi och denna studentförenings spänningsfyllda 
förhållande till Uppsala universitets ledning. I nästa kapitel har hand-
lingen förflyttats till Lund och studentföreningen D.U.G.s framväxt be-
handlas liksom föreningen ”Studenter och arbetare”. Reaktionen på en 
händelse 1898 då ett antal av denna sistnämnda förenings medlemmar 
agerade strejkbrytare vid ett sockerbruk utanför Lund analyseras därefter i 
avsikt att komma åt mer allmänna föreställningar om studenter inom arbe-
tarrörelsen i stort. 
 
Kring sekelskiftet växte det fram ett förnyat intresse för folkbildning i 
Sverige i vilket studenterna också tog en mycket aktiv del. Särskilt en stu-
dent, Oscar Olsson, kom genom förslaget att inrätta ”studiecirklar” att bi-
dra med en viktig innovation. Bakgrunden till denna idé liksom två olika 
sätt att se på folkbildning diskuteras i kapitlet ”Sekelskifte och folkbild-
ningsideal”. Därefter skildras tillkomsten av den första rent socialdemo-
kratiska studentföreningen, Laboremus, i Uppsala. Några tankegångar hos 
en av denna förenings tidiga centralfigurer, Rickard Sandler, får i samband 
därmed illustrera den rationella utopi som finns i svensk arbetarrörelse. 
Som kontrast mot denna ställs i nästa kapitel den etiska utopi som fram-
förallt omhuldades bland studenterna i den lundensiska föreningen D.Y.G. 
Här har Ernst Wigforss fått figurera som illustrativt exempel. I samma ka-
pitel presenteras också en numera i det närmaste bortglömd dansk filosof, 
Harald Høffding, vilken i sin samtid starkt påverkade de 
socialdemokratiska studenterna och vars teorier är viktiga för att förstå 
den svenska välfärdsstatens framväxt. Denna del av avhandlingen 
avslutas därefter med ett kort avsnitt om den reaktionära motvåg som 
sköljde över studentvärlden åren närmast före första världskriget. 
 
Avhandlingens tredje del behandlar den ”fjärde vågen” d.v.s. den våg av 
ökat politiskt engagemang som uppstod bland studenterna i mitten på tju-
gotalet och som sträckte sig fram till andra världskriget. Den inleds med 
en kort introduktion och en diskussion om de stämningar som rådde 
närmast efter första världskriget. Därefter kommer ett kapitel som handlar 
om Clartés tillkomst och den idédebatt som fördes i Lund i mitten av 
tjugotalet. Utifrån exemplet Tage Erlander diskuteras också ett motiv för 
att söka kontakt med arbetarrörelsen som man kan finna bland studen-
terna. I kapitlet ”Hotet från höger och faran för illojala ämbetsmän” vidgas 
perspektivet och mot bakgrund av den starkt anti-demokratiska strömning 
som växte fram bland studenterna i tjugotalets Italien och Tyskland disku-
teras den fruktan som fanns i Sverige för en liknande utveckling. I det 
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sammanhanget tas också SSUs speciella studentkampanj upp och dess 
konsekvenser. Därefter görs ett försök att reda ut det komplicerade förhål-
lande som rådde mellan SAP, SSU och Clarté samt bakgrunden till bildan-
det av Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund. Kapitlet ”De sansade 
radikalernas förbund” tar upp detta förbunds fortsatta utveckling fram till 
andra världskriget. Därefter byter avhandlingen delvis inriktning och 
avslutas med tre mer tematiskt strukturerade kapitel. Det första av dessa 
behandlar frågan om i vad mån det kulturradikala förhållningssättet från 
1880-talet återfinns också bland mellankrigstidens vänsterstudenter. Yt-
terligare ett motiv för att söka kontakt med arbetarrörelsen diskuteras 
också. I kapitlet ”Samhällsingenjören” tas den komplicerade frågan om 
studenternas förhållningssätt till det som kallats ”den sociala ingenjör-
skonsten” upp till debatt, och ett antal olika synsätt på de intellektuellas 
roll i samhället som de här aktuella studenterna anammat respektive för-
kastat belyses. I samma kapitel diskuteras också studenternas intresse 
för de ”nya samhällsvetenskaperna”, olika synsätt på forskningsstyrning 
samt det fenomen jag kallat ”den brustna tilltron till människan”. I 
nästföljande kapitel återknyts så till den tidigare diskussionen om 
bildningstanken och studenternas syn på folkbildning utifrån den debatt 
som fördes på tjugo- och trettiotalet. Tre olika synsätt diskuteras och en 
möjlig förklaring till bildningstankens död antyds.  
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Studentidentiteter och utbildningsideal 
Studenter och deras organisationer 
 
Att vara student innebär att man ingår i ett kollektiv som delar vissa ge-
mensamma förutsättningar och villkor. Genom antagningsbestämmelser 
och ensidig rekrytering har  studentkollektivet ända fram till för några 
decennier sedan varit relativt homogent vad gäller ålder, kön och klass-
mässig bakgrund. Man har också genom den högre utbildningens relativt  
enhetliga  utformning delat likartade villkor. Dock med den viktiga reser-
vationen att det naturligtvis beror på vilka grupper som innefattas i be-
greppet ”student”, något som kraftigt förändrats under det senaste seklet. 
Oavsett om man utgår från det äldre snäva studentbegreppet, enligt vilket 
enbart de som var inskrivna vid universiteten räknades som studenter, 
eller om man utgår från en senare terminologi där alla som läser på 
”postgymnasialt stadium” ingår i studentbegreppet, delar man dock ett 
viktigt grundvillkor, nämligen att rollen som student enbart är temporär. 
 

Det kan kanske verka trivialt att påpeka detta, men det faktum att man 
enbart förväntas vara student några år, innan man går vidare till andra 
uppgifter, påverkar naturligt nog också studenternas försök att organisera 
sig och, framför allt, att få organisationerna att överleva en längre tid. Den 
grupp studenter som startat en organisation lämnar också universitetet 
ungefär samtidigt, och möjligheten för en studentorganisation att överleva 
blir därför direkt beroende av i vilken utsträckning man kontinuerligt 
lyckats enrollera nya medlemmar. En annan faktor som kan bidra till att en 
studentorganisation överlever är om några medlemmar fortsätter sina 
studier efter grundexamen, eller om man får stöd bland de akademiska 
lärarna. Studentorganisationer som överlevt en längre tid har därför en 
tendens att vara mycket blandade både med avseende på ålder och aka-
demisk status. Även om jag i fortsättningen kommer att tala om 
”studentföreningar” etc. så är det värt att hålla i minnet att de sällan är 
”rena” studentorganisationer i den meningen att enbart studenter på 
grundnivå ingår som medlemmar. 
 

Den äldsta typen av studentorganisationer i Sverige är nationerna, vilkas 
historia kan följas tillbaka till slutet av 1500-talet. Nationerna skapades 
efter tysk förebild och fungerade i huvudsak som en slags kamratträffar för 
studenter som hade läst vid samma katedralskola. Trots detta kunde de 
uppfattas som potentiella oroshärdar både av universitetsledning och 
statsmakt, vilket ledde till att de förbjöds 1655. Då det emellertid inte gick 
att hindra studenter från att träffas gjorde statsmakterna en helom-
vändning och gör 1667 medlemskap i studentnation obligatoriskt för alla 
studenter.1 Dock med det förbehållet att det vid varje nation skulle finnas 
                                       
1 Det på senare tid så omdiskuterade kårobligatoriet har sina rötter i detta obligatoriska 
nationsmedlemskap.  
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en ”inspektor”, d.v.s. en respekterad professor som skulle övervaka verk-
samheten. 
 

Nationernas historia faller helt utanför denna studie, men de kan vara 
värda att ta upp så här i början eftersom de utgör typiska exempel på vad 
den holländske sociologen Frank A. Pinner i ett försök till en topologi över 
studentorganisationer kallar ”traditional organizations”.1 Jag har valt att 
på svenska använda termen traditionalistiska studentorganisationer, 
eftersom den syftar mer på organisationer som strävar efter att upprätt-
hålla vissa traditioner än att vara traditionella i den bemärkelsen att de 
existerat en lång tid. Denna typ av organisationer kännetecknas av att de-
ras främsta funktion är att underlätta anpassningen till 
universitetsmiljön, genom att socialisera in nytillkomna studenter i vissa 
bestämda normer, beteenden och föreställningar samtidigt som de erbjuder 
gemenskap och ett organiserat umgängesliv. Dessutom bidrar de, enligt 
Pinner, till att socialisera in studenten i den roll som han eller hon 
förväntas ikläda sig efter examen. Som regel har detta varit en inskolning i 
rollen som blivande medlem av samhällets ”elit”. Samhällets organisation, 
hierarkier och karriärvägar tas för givna och ett mål är att göra övergången 
från studenttillvaron till den kommande yrkesrollen så smärtfri som 
möjligt. 
 

Mot detta sätt att fungera står den andra huvudtypen av studentorganisa-
tioner som Pinner urskiljer, i vilka man inte betraktar det existerande 
samhället som en oföränderlig storhet, utan tvärtom strävar efter att om-
forma samhället och riva ned, eller åtminstone förändra, hierarkierna. 
Denna typ av organisationer kallar Pinner för ”transgressive organiza-
tions”, eftersom de som regel söker kontakt med grupper utanför univer-
sitetsmiljön och strävar efter att överskrida gränser också för vad som an-
ses lämpliga frågor för studenter att diskutera och uttala sig om. Jag har 
valt att kalla denna typ gränsöverskridande studentorganisationer och 
till dem finns det anledning att återkomma flera gånger längre fram. 
 

Pinner ställer de två typerna mot varandra, som två fundamentalt olika 
typer av studentorganisationer. Problemet är dock att flera av de drag som 
han använder som kriterier för att klassificera en organisation som 
”traditionalistisk” också återfinns i dem som han klassificerade som 
”gränsöverskridande”. Så går exempelvis mycket av verksamheten även i 
gränsöverskridande studentorganisationer ut på att socialisera in med-
lemmarna i vissa bestämda normer, värderingar och föreställningar, även 
om dessa är annorlunda än i exempelvis nationerna. Det är därför rimli-
gare, enligt min mening, att se dem som två extremer på en skala. I den 
ena änden har vi de renodlade traditionalistiska organisationer som strä-
var efter att förändra studenten så att han passar in i en given roll i det 
givna samhället, i den andra änden de organisationer som strävar efter att 
förändra samhället efter de ideal, normer och värderingar som organisa-
tionens medlemmar hyser.  

                                       
1 Frank A Pinner ”Western European Student Movements Through Changing Times” i S M 
Lipset/ P G Altbach (eds.) Students in Revolt, Boston 1969. sid 62 ff 
 



20 

20 

 
Ett viktigt drag i ”traditionalistiska studentorganisationer” är att äldre 
medlemmar förväntas fylla en central roll som förebilder och kontaktper-
soner för nytillkomna studenter. Ofta är organisationerna också indelade i 
olika klasser där de äldre studenternas röster väger tyngre vid olika val, 
o.s.v. Dessutom ses de ofta som ”Lebensgemeinschaften”, d.v.s. har man 
en gång blivit medlem betraktas man som sådan hela livet även om man 
inte längre är aktiv i organisationen. Speciellt i Tyskland har relationen 
mellan den nuvarande studentgenerationen och äldre f.d. studenter - die 
Alte Herren - kommit att omges med en rad förväntningar, förpliktelser och 
rättigheter i traditionalistiska studentorganisationer som ”Corps” och 
”Landsmannschaften”. I Sverige har vi inte haft någon direkt motsvarighet 
till ”die Alten Herren” men även de svenska nationerna var uppbyggda 
enligt en strikt hierarkisk ordning med uppdelning i recentiorer, juniorer 
och seniorer med olika grader av inflytande. Studentnationerna var, som 
K.G. Ljunggren påpekat, ett slags ”miniatyrrepliker av av ett noggrant 
inrutat stånds- och klassamhälle.”1  
 
Ett annat genomgående drag när det gäller traditionalistiska studentor-
ganisationer är, att man upprätthåller en inre sammanhållning genom ett 
flitigt bruk av symboler och ritualer vilka markerar organisationens ex-
klusivitet. Ibland kan dessa vara oskyldiga, som bärande  av en viss typ av 
slips eller ”ordensband”, men ibland kan de vara av brutalare slag, särskilt 
i samband med ceremonier vid vilka studenten skulle bevisa sin värdighet 
att tillhöra organisationen. Som exempel på sådana ceremonier är kanske 
de tyska studentduellerna de mest extrema. Inte sällan har man också 
sökt främja sammanhållningen inom organisationen genom att odla en ut-
talad fientlighet gentemot andra liknande studentorganisationer. I Sverige 
var det exempelvis vanligt under 1700-talet med blodiga slag mellan 
medlemmar i de olika studentnationerna. En liknande fientlighet visades 
också mot dem som inte var studenter. Stora slagsmål mellan studenter 
och gesäller eller bonddrängar på besök i universitetsstaden hörde till 
vanligheterna. Likaså var det vanligt att man på olika sätt trakasserade det 
lokala borgerskapet.2 
 
I Sverige har dock aldrig funnits samma strikta statushierarki mellan olika 
traditionella studentorganisationer som exempelvis har odlats vid tyska 
eller amerikanska universitet. Nationerna har setts som likvärdiga även 
om man i mer skämtsamma former pläderat för att det ändå föreligger en 
viss rangordning, i vilken naturligtvis den egna nationen står högst. För 
svenskt vidkommande tillkommer en annan egenhet när det gäller de 
traditionalistiska studentorganisationerna. Genom att medlemskap i na-

                                       
1 K G  Ljunggren, ”Akademiska Föreningen 125 år” i Akademiska Föreningen i Lunds års-
skrift 1956, Lund 1956 s.9 
 
2 Annerstedt ger i Upsala Universitets historia del III:2, Uppsala 1914, s. 593 ff utförliga be-
skrivningar av en rad blodiga slagsmål mellan studenter och drängar, liksom av våldsamma 
sammanstötningar mellan studenter från olika nationer. Dessa tycks också öka i 
omfattning mot slutet av 1700-talet. 
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tionerna var obligatoriskt var det möjligt att låta dem fullgöra uppgifter som 
annars skulle handhafts av universitetet. Den kanske viktigaste uppgiften 
var att föra register över de studerande. Som nyanländ student i Uppsala 
på 1700-talet skrev man exempelvis in sig vid en nation, inte vid 
universitetet som sådant. Dessutom kom vissa disciplinärenden att hand-
has av nationerna direkt och de fyllde också vissa undervisningsfunktioner 
i form av s.k. disputationsövningar. Även om disputationsövningarna så 
småningom upphörde, liksom handhavandet av disciplinärenden och uni-
versitetet själv började föra register över de studerande, så har traditionen 
med att studenternas egna organisationer påtar sig uppgifter som annars 
skulle sköts av officiella organ fortlevt.1 
 
Pinner kopplar framväxten av ”gränsöverskridande studentorganisationer” 
till fenomenet att man i studentvärlden kan urskilja klara vågrörelser vad 
beträffar samhällsengagemang och utåtriktade aktiviteter. Som tidigare 
nämnts kan vi för svenskt vidkommande urskilja fem sådana vågor under 
de senaste 200 åren. Visserligen uppvisar de stora olikheter, eftersom de 
springer fram ur olika historiska situationer, men de företer också några 
drag som går igen. Ett sådant är just draget av ”vågrörelse” - från en period 
med inget eller mycket litet engagemang i samhället utanför universiteten 
börjar studenterna plötsligt engagera sig i den tidens stora frågor. 
Engagemanget ökar snabbt, för att efter en kulmen långsamt plana ut tills 
allt till synes återgått till den situation som rådde innan. Dock är inte allt 
precis som förut. Varje våg av studentradikalism har lämnat efter sig vissa 
fundament, i form av föreställningar och ideal, på vilka senare 
generationers studenter kunnat bygga vidare. De har också, som regel, lett 
till att nya organisations- och verksamhetsformer tillkommit. Vid sidan om 
de gamla nationerna har det vuxit fram kårer, politiska studentföreningar, 
nationella studentorganisationer m.m.2 
 
En term som ”studentrevolt” kan ibland leda tankarna fel eftersom en re-
volt oftast förknippas med våldsamma händelser under en relativt kort 
tidsperiod. Det som upplevs som ”revolt” är ofta bara ”toppen” på en be-
tydligt längre ”vågrörelse”. Därför kommer jag i fortsättningen att använda 
termen utåtriktad fas för perioder då en stor grupp studenter riktar sitt 
intresse utåt mot samhället och inåtvänd fas för ”vågdalen” emellan två 
sådana perioder. Som regel är inledningen av en utåtriktad fas förknippad 
med att studenterna anknyter till i samtiden politiskt radikala idéer.  Inte 
sällan åtföljs dock en sådan period av studentradikalism av en reaktion 
under vilken konservativa, för att inte säga reaktionära, idéer dominerar 
den politiska debatten i studentvärlden. Denna typ av studentkonservativ 
reaktion brukar beledsagas av bittra och resignerade kommentarer från de 

                                       
1 På senare år är det dock studentkårerna, till vilka det obligatoriska medlemskapet knu-
tits, som fyllt dessa funktioner. 
 
2 För en diskussion kring vad denna alltmer differentierade flora av studentorganisationer 
och verksamhetstyper betytt se Nils Runeby & Crister Skoglund ”Sweden” i Altbach, P.G.  
(ed.) Student Political Activism: An International Reference Handbook  New York, 1989 
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radikaler som varit aktiva i fasens inledningsskede. Under tiden planar 
vågen långsamt ut och studenterna vänder åter samhället ryggen.  
 
Att studenterna vänder samhället ryggen behöver dock inte innebära att de 
blir helt passiva, även om gamla radikaler ofta framställer det så. Däremot 
är det helt andra, oftast inomakademiska, frågor som upptar intresset. 
Naturligt nog hänger de båda faserna också ihop med den tidigare 
distinktionen mellan två typer av studentorganisationer så att 
”gränsöverskridande studentorganisationer” upplever en blomstringsperiod 
under ”utåtriktade faser” medan ”traditionalistiska studentorganisationer” 
har lättare att verka under ”inåtvända faser”. Det är dock viktigt att hålla i 
minnet att vågrörelserna enbart är rörelser ”på ytan”. Majoriteten av 
studenterna förblir som regel indifferenta 

Tidiga studentrörelser i Sverige 
 
I samband med slutredigeringen av denna studie, fick jag i min brevlåda 
stockholmsstudenternas tidning Gaudeamus.1 Omslaget pryddes av en 
stor bild på ett par typiska studenter från slutet av sextiotalet och rubri-
ken ”Maj-68 revisited” och inuti tidningen gjordes ett försök att reda ut vad 
som hände denna märkliga vår 23 år tidigare. 
 
Vår generation studenter är naturligtvis inte den första att göra den typen 
av tillbakablickar på tidigare dramatiska skeenden i studentvärlden. Tvär-
tom kan man se hur återkopplingar ständigt görs till tidigare perioder då 
studenterna var aktiva och engagerade. I denna typ av berättelser om 
svunna tider finns naturligtvis ett visst inslag av nostalgi, men de fyller 
också viktigare funktioner. Viktigast är kanske som inspirationskälla, ge-
nom att de visat på vad studenter kan åstadkomma och att de, åtminstone 
tidigare, spelat en inte helt oväsentlig roll i samhället. Berättelserna om 
tidigare utåtriktade faser i studentvärlden har också kunnat ge en antydan 
om hur ”den engagerade studenten” bör agera, vilka uttrycksmedel som 
står studenterna till buds, hur man kan bemöta eventuella negativa reak-
tioner från universitet och myndigheter, o.s.v. De anger på så sätt ett 
slags mönster, som man inte slaviskt måste följa, men ändå kan utgå 
ifrån.2 
  
Ofta kan man också se hur radikala studenter och forskare ”återupptäcker” 
och fascineras av ledande figurer under tidigare utåtriktade faser. Tomas 

                                       
1 Gaudeamus nr 5-6 1991 
 
2 En som kraftigt betonat betydelsen av förefintliga handlingsmönster är Kurt Johannes-
son. Se exempelvis hans uppsats ”Det fria ordets martyrer” i Heroer på offentlighetens scen, 
Stockholm, 1987. Även om jag tycker att Johannesson driver sin tes om ”de färdigskrivna 
scenarierna” lite väl långt, den lämnar ju nästan inget utrymme för innovationer,  så går 
det även i studentvärlden att hitta slående exempel på att man nära nog återupprepar tidi-
gare händelser. Det gäller exempelvis några av de ”motfester” som ordnats i Lund men mer 
därom längre fram. 
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Forser ”upptäckte” i början på 70-talet Per Nyström, Ateneumgruppen och 
den marxistiska forskning som bedrevs i Lund på 30-talet.1 Gunnar 
Ahlström, själv aktiv studentradikal under 30-talet, tog upp Georg Brandes 
och påvisade i sin tur Brandes starka beroende av vänsterhegelianerna på 
1840-talet.2 Bernhard Tarschys, som varit redaktionsmedlem i Ateneum vid 
dess start, ”återupptäckte” C V A Strandberg alias ”Talis Qualis”, en av 
studentskandinavismens ledande män.3 Listan skulle kunna göras 
betydligt längre, men ovanstående kanske är tillräckligt för att ge en 
antydan om det samband som finns, eller kanske rättare skapas, mellan 
de olika vågorna av studentradikalism. Det är därför nödvändigt att, helt 
kort, ta upp konventsrörelsen och studentskandinavismen innan vi går 
vidare. 
 

Konventsrörelsen 
 
Den första ”utåtriktade fasen” i den svenska studentvärlden inträffade 
som tidigare nämnts på 1790-talet då den franska revolutionens idéer och 
stämningar nådde de svenska lärosätena. I Uppsala samlades en grupp 
studenter kring nyåret 1792-93 för att protestera mot de inskränkningar i 
yttrandefriheten som skett under Gustav IV:s förmyndarregering. Den form 
man valde för sin protest var typiskt ”studentikos”. Man ordnade nämligen 
en högtidlig begravning av ”tryckfriheten” med sorgkläder, parentation och 
för tillfället särskilt komponerade sånger. Aktionen uppmärksammades 
mycket i sin samtid och refererades också utomlands.4 Som Ronny 
Ambjörnsson påpekat i en nyskriven uppsats om händelserna, så har just 
parodin på borgerskapets sedvänjor och ritualer varit en typisk form för 
studenters opinionsyttringar. Skillnaden denna gång var dock att man inte 
vände sig mot borgerskapet utan tvärtom sökte samarbete med borgarna i 
universitetsstaden.5 
 
Det stannade emellertid inte vid denna enstaka manifestation, utan pro-
testerna fortsatte hela våren. Studenterna började organisera stora möten, 
s.k. ”konvent”, vid vilka man öppet diskuterade politiska frågor på ett sätt 
som inte var vanligt. För att inte i onödan dra negativ uppmärksamhet till 

                                       
1  Åtminstone hävdar Sven E Olsson det i ”Per Nyströms aktualitet” i  Per Nyström Historia 
och biografi, Lund 1989 s. 19 
 
2 Gunnar Ahlström Georg Brandes Hovedstrømninger, Lund 1937. Avhandlingen skrevs 
medan Ahlström var aktiv i bl.a. socialdemokratiska studentklubben i Lund.  
 
3 Bernhard  Tarschys, Talis Qualis Studentpoeten  Stockholm 1949 
 
4 Episoden finns återgiven i flera varianter, vilket grundligt har utretts av Anders Grape i 
”Tidsrörelser inom studentvärlden i Uppsala 1792-93”, Samlaren  1923 s.185 ff 
 
5 Ronny Ambjörnsson, ”Franska revolutionen i Uppsala” i Forser m.fl. red. Frihetens former   
Lund 1989. Ambjörnssons analys är särskilt intressant eftersom han sätter in händelserna 
i ett större idéhistoriskt perspektiv. 
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sig, förband sig deltagarna i konventen att uppträda på ett exemplariskt 
sätt i staden. Slagsmål med icke-studenter och provokationer mot 
borgerskapet förbjöds. Den devota hyllningen av Baccus och Venus skulle, 
som man sa, ersättas med kamp för Frihet, Jämlikhet och Upplysning. 
Inom konventsrörelsens ledning lade man också stor vikt vid att försöka 
motverka den provinsiella chauvinism, vilken brukade ta sig uttryck i 
våldsamma sammandrabbningar mellan medlemmar av olika student-
nationer. I stället kom motsättningen att stå mellan ofrälse och adliga 
studenter och adelns privilegier liksom bördsprincipens roll vid tillsätt-
ningsärenden o.dyl. var något som man ständigt ifrågasatte och satirise-
rade. 
 
Vid konventen, som hölls en till två gånger i veckan, upplästes tal som 
sedan diskuterades. Tyvärr tycks källorna vara få och otillförlitliga om vad 
som avhandlades, men sju av talen trycktes i ett litet häfte med titeln: 
”Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academie” och av 
dem kan vi sluta oss till några frågeställningar som var aktuella för den ti-
dens studentradikaler. 
 
Förutom ställningstaganden till franska revolutionen diskuterades exem-
pelvis frågan om människans sanna värde och vilka villkor som var för-
knippade med sådana ideal som medborgaranda, frihet och jämlikhet. 
Många av de klassiska upplysningsfilosofernas tankar går igen i talen, men 
i en urvattnad form. Det finns en ständig vädjan till måttfullhet och be-
sinning i de tal som finns bevarade, men detta kan kanske förklaras av att 
skriften tillkom som ett desperat försök att förhindra en hotande bann-
lysning av konventsrörelsen. Om tonen var lika försiktig i de tal som aldrig 
trycktes vet vi inte, men det är inte otroligt att man i de sammanhangen 
var mer aggressiv. 
 
Även om vi alltså bara har tillgång till de tryckta talen är det dock intres-
sant att notera att man i dem återfinner en rad drag som kommer att gå 
igen under senare utåtriktade perioder i studentvärlden. Först och främst 
gäller det sättet att gå till väga. Genom att studenter saknar traditionella 
politiska maktmedel och är utestängda från de vanliga formerna för infly-
tande är man hänvisade till att försöka väcka opinion bland en större 
allmänhet för de frågor man finner väsentliga. En metod att nå detta mål är 
att hålla tal och se till att innehållet i dessa blir bekant för omvärlden. 
Som Ronny Ambjörnsson påpekat, så ökar det offentliga talandet som po-
litiskt instrument drastiskt i betydelse just i samband med franska revo-
lutionen. Om man så vill kan man se det som ett led i den av Habermas 
diskuterade borgerliga offentlighetens framväxt. Studenter är under ut-
åtriktade faser extremt beroende av att ha tillgång till en offentlig debatt 
och därför kommer eventuella inskränkningar av yttrandefriheten att leda 
till skarpa protester. 
 
En annan tankegång som kommer att gå igen i senare studentrörelser är 
att kunskap ses som ett förpliktigande privilegium. Kunskap har en 
etisk dimension och  med den följer vissa förpliktelser. Under utåtriktade 
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perioder då man söker kontakt med ”folket” utanför universitetsvärlden så 
blir frågan om kunskapens användning central och bland de bevarade talen 
från konventsrörelsen finner vi flera utfall mot dem som använder sin 
kunskap för att förtrycka folket. Nära förbundet med detta resonemang, 
och en naturlig följd av det gränsöverskridande engagemanget, är att kritik 
riktas mot universitetens isolering. Akademikerna har genom sin 
världsfrånvändhet kommit att fördjupa sig i knappologiska studier och 
förlorat allt sinne för proportioner. Klarare än nedanstående citat från ett 
av talen kan väl denna kritik mot ”de lärdes isolering” knappast uttryckas: 
 

Hvilken offrade nattvak och mödor för den lidande mänsklighe-
tens befriande från våld och grymhet? Nej, midt under alla förö-
delser, midt för det oskyldigaste blod kunna de Lärde träta om et 
ord, upoffra lif och gods för at behålla den eller den quidditeten, 
hvaraf ingen dödelig skördar minsta sällhet.... Måtte odlingen av 
vårt förstånd få en annan synpunkt, et nyttigare och sällare 
föremål än detta lärda joller, som vakar blott öfver luntor, dam 
och mögel, men öfver intet Folkslags välfärd.1   

 
Kritiken mot universitetens isolering och det akademiska ”lärda joller som 
vakar blott över luntor, damm och mögel” är ett tema som kommer att 
återkomma även om senare studentrevoltörer uttryckte sig lite annor-
lunda.2 Likaså är kritik av de akademiska undervisningsformerna ett 
genomgående tema. För 1790-talets studenter riktade kritiken främst in sig 
på undervisningens bristande relevans för samtidens mest brännande frå-
gor. Eller för att citera en av de mer eldfängda talarna: 
 

Vi kunna lysa med snille, vi kunna tala de döda språken, vi 
kunna alt, utom gagna vårt Fosterland. Det kan ligga nedsänkt i 
mörker, i fattigdom, i bojor och förtryck, i alt det elände Historien 
kan omtala, och vi kunna icke säga ett ord till dess räddning; 
men endå kunna vi vara lärde, vara store Män. - hvilket gäckeri 
med lärdom -- med namn av stor?3 

 
Och längre fram i samma tal heter det, med ett ordval som på mer än ett 
sätt påminner om senare diskussioner om de ”intellektuellas” förhållande 
till makten och deras ”svek mot den roll de borde spela i samhället”: 
 

                                       
1 Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academie, Uppsala 1793, s. 57. Jag 
har utgått från det exemplar som finns bevarat i Kungliga Bibliotekets samlingar. 
 
2 Så här formulerade sig exempelvis Per Meurling i ”Litterär front”,  Clarté nr 2 1935: San-
ningen är ju den, att universiteten mer och mer börjar likna kjökkenmöddingar, där allt 
gammalt skräp konserveras, föråldrade undervisningsmetoder, idealistisk filosofi, praktisk 
teologi, tioåriga föreläsningar, vissna lagerkransar, luggslitna doktorshattar. En ut-
omstående kan knappast göra sig en föreställning om det petitessmakeri, den bornerade 
lärdomshögfärd, den verklighetsisolering, den mänskliga efterblivenhet, som kännetecknar 
våra dagars studenter, universitetslärare och svenska universitet. 
  
3 Skrifter....s. 51 
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Mina Herrar I veten det; ty sedan vi proppat våra hjärnor med alt 
det gräl, med alla de sophismer som sluteligen komma oss sjelve 
at tvifla om vi äro til, så ingå vi i Staten, at öka massan af den 
tärande Corps som redan länge tryckt jordbrukaren. Sedan förstå 
vi nog, at lämpa våra insigter och tjenster åt det allmäna efter 
våra behof, men vad säger jag, hvar efter lämpa vi oss? fråga - 
hvem har magten?--1 

 
Konventsrörelsens medlemmar ville emellertid inte stanna vid enbart en 
kritik av existerande förhållanden. Man ville själva göra en positiv insats 
och frågan om hur man skall kunna sprida upplysning och kunskaper till 
folket blev därför central. Ett av talen, skrivet av Olof Hansson Forsell, har 
också av Per Sörbom betecknats som ett av de tidigaste exemplen på 
folkbildningstanken i Sverige.2 Enligt Sörbom förblev Forsell sin ungdoms 
ideal trogen, och kom att kämpa för folkbildningstanken både som 
riksdagsman för prästerståndet och som medlem i ”Sällskapet för Allmäne 
Medborgerlige Kunskaper”. 
 
Frågan om hur man bäst skulle kunna underlätta spridande av 
kunskaper till folket är ett tema som också det kommer att gå igen 
under följande utåtriktade perioder. Men med denna ambition följer också 
ofta en komplikation av ett speciellt slag. Samtidigt som man ser sig som 
talesmän för folket så uppträder man som folkets uppfostrare, och 
talarstolen får, som Ronny Ambjörnsson uttryckt det, ömsom fungera som 
”folkets tribun” och ömsom som kateder.3 Upplysningsambitionen kan då 
också förenas med en pliktmoral: 
 

Gud kan ju ej beskyllas för människors fel; Han kan blott förlåta 
dem; men felen kunna undvikas. Det är människans plikt at lära 
känna hvad som gagnar eller skadar dess hälsa och lif, samt 
nyttja botemedlen til deras bevarande. I detta avseende vore väl 
ingen ting angelägnare, än at hvar och en kände de förnämsta 
grunderna til Dieten samt bruket af de allmännaste läkemedel.4 

 
Det här sättet att predika vad som är bäst för folket kan ibland uppfattas 
som en slags ungdomliga besserwisserfasoner, men jag tror det är viktigt 
att komma ihåg att som student har man, om man vill dela med sig till 
andra, inte mycket annat att komma med av värde än just de kunskaper 
man nyss erövrat. Man har inga pengar eller andra tillgångar, men man 
upplever sig ha teorier och kunskaper som, om folket bara kände till dem, 
skulle kunna befria det från onödigt lidande.  För 1790 års män kunde det 

                                       
1  Skrifter....s. 53 
 
2 Per Sörbom Läsning för Folket - Studier i tidig svensk folkbildningshistoria, Stockholm 
1972, s. 18 f. 
 
3 Ronny Ambjörnsson, ”Franska revolutionen i Uppsala” a.a. s. 28 
 
4 Skrifter s. 35 f 
 



27 

 

27 

röra sig om kunskaper om hur sjukdomar sprids, hur man får jorden att ge 
högre avkastning eller kunskaper som kan befria allmogen från all sköns 
vidskepelser och irrationella vanor. För senare generationer skulle det 
gälla andra typer av kunskaper, men genomgående är att man hyser en stor 
tilltro till de positiva effekter som skulle kunna åstadkommas om av 
förnuftet insedda principer får ersätta traditionella bruk och sedvänjor. 
 
Självfallet hängde tilltron till förnuftet bland konventsrörelsens medlem-
mar nära samman med upplysningstidens tänkande, men en långt driven 
rationalism återkommer också i senare vågor av studentradikalism. Denna 
får oftast ett starkt utopiskt inslag, vilket, som tidigare nämnts, kan för-
klaras med att studenterna har sitt verksamma liv framför sig. Gränsö-
verskridandet blir också ett överskridande av allt det som tas för givet när 
det gäller samhällets organisation och struktur. I varje utåtriktad fas,  kan 
man därför finna en rationell utopi. En dröm om en annorlunda, för-
nuftigare tingens ordning, även om vad som ansetts som det mest förnuf-
tiga varierat.  
 
Trots att det finns klart formulerade etiska krav inom konventsrörelsen så 
är det ändå tron på förnuftet som är mest markant, och den rationella 
utopi man möter hos 1790 års män, särskilt hos Forsell,  är drömmen om 
ett samhälle där alla kan läsa och skriva. Det är först när alla kan läsa la-
gen, som medborgarna kan få kännedom det ”contrakt” de ingått, och det är 
först då man kan förvänta sig att de skall följa lagen. Men ett läskunnigt 
folk skulle inte bara vara ett laglydigt folk utan hela landet skulle blomstra 
och Forsell målar upp bilden av bonden som kommer hem efter dagens 
möda för att läsa en skrift om bättre odlingsmetoder, för att sedan i 
praktisk handling omsätta sina nyvunna kunskaper dagen därpå. 
 
Att studenter på detta sätt kritiserar inte bara sin egen undervisning utan 
också  samhället i stort ses sällan med blida ögon varken av universiteten 
eller statsmakterna. Inte minst gällde detta konventsrörelsen där studen-
ternas agerande så snart efter mordet på Gustav III upplevdes som extra 
hotfullt från förmyndarregeringens sida. Det förekom dessutom oroligheter 
även vid de andra svenska universiteten, Lund och Åbo, under våren 1793 
vilket gjorde att man fruktade en jakobinsk sammansvärjning.1 Bara 
namnet ”konvent” påminde i allt för hög grad om det franska 
”nationalkonventet” och i slutet av april 1793, förbjöds studentsamman-
komsterna. Skriften, som hade tillkommit i all hast när man hade skäl att 
befara ett förbud, konfiskerades men studenterna var förvarnade och hann 
sprida ett stort antal innan ordern hann gå i verkställighet. 
 
Konventsrörelsens  saga blev alltså kort, bara några månader, men den 
radikala stämningen höll i sig till slutet på seklet även om den tvingades 
under jord.  En av de mer kända av dess yttringar är den s.k. Juntan, i vil-

                                       
1 Om oroligheterna i Lund se Carl Fehrman Lärdomens Lund, Stockholm 1984, s. 87. Även 
om de av förmyndarregeringen uppfattades som politiska manifestationer, så tycks de en-
bart varit en protest mot en lokal tilldragelse. 
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kens krets ingick en rad personer som senare skulle utöva ett icke obe-
tydligt inflytande på svensk politik och på universitetsväsendets utform-
ning.1 Men även om rörelsen var kortvarig i tiden tycks den dock ha fått en 
ansenlig uppslutning bland Uppsalas då ca 500 studenter. Enligt Grape 
skulle 200 studenter och 4 professorer ha ställt garanti för tryckningen av 
skriften.2 
 
En del av de idéer som diskuterades under dessa hektiska vårmånader 
1793, som folkbildningstanken och Montesquieus statslära, kom att föras 
vidare av några av studentradikalerna senare i livet.3 För det stora flertalet 
kom dock nog dessa ungdomliga hyllningar av Frihet, Jämlikhet och 
Upplysning att bli endast pikanta minnen och andra kom att i sin praktiska 
gärning inta direkt motsatta ståndpunkter. Baccus och Venus intog snart 
nog också sina gamla positioner i uppsalastudenternas hjärtan. Tra-
kasserierna av borgerskapet återupptogs och det sista stora slagsmålet 
mellan studenter och drängar utspelades så sent som 1840.4 Enligt Grape 
var emellertid övervinnandet av den provinsiella chauvinismen mellan 
nationerna något som kom att bli ett bestående bidrag från kon-
ventsrörelsen till kommande studentgenerationer. Även om det skulle 
dröja drygt ytterligare fyra decennier innan man bildade en enhetlig stu-
dentkår, så hade den mycket skarpa motsättningen mellan nationerna 
brutits ned. 
 
Anton Blanck har också i en liten artikel tagit upp konventsrörelsen och 
han betonar hur starkt 1840-talets radikalism hade varit beroende av den 
grund som lades av de radikala studenterna femtio år tidigare. Dessutom 
understryker också Blanck att konventsrörelsens företrädare stod för ”en 
ny tids uppfattning mot den gamla svenska landskapspartikularismen”. 
Den ”moderna nationella uppfattningen” formuleras i Sverige liksom på 
kontinenten av oppositionella grupper i den franska revolutionens köl-
vatten.5 Synpunkten blir extra intressant eftersom Blanck själv var aktiv i 

                                       
1 Sten Lindroth hävdar i  Uppsala Universitet 1477-1977, Stockholm, 1976 s. 176 f att ra-
dikalismens kulmen inträffade runt 1800. I Juntan ingick bl.a Benjamin Höijer, Hans Järta 
och G.A. Silverstolpe. Om Juntan se Olof Dixelius Den unge Järta; En studie över en litterär 
politiker, Uppsala, 1953. En bra framställning av det upphetsade stämningsläget i Uppsala 
vid denna tid finner man också i Göran B Nilssons underfundiga uppsats ”Musikprocessen 
1800” i Göran B Nilsson Musikprocessen och andra historiska processer, Stockholm, 1984 
och i Sven Nygren, Ur Uppsala studentkårs historia - från revolution till revo lt   Uppsala, 
1983 
 
2 Grape a.a. s.215 Även Ambjörnsson har stannat för siffran 200 som ett rimligt tal när det 
gäller antalet sympatisörer, även om det i samtiden figurerade betydligt högre siffror. 
 
3 Förutom den tidigare nämnde Forsell kom även G.A Silverstolpe att hårt engagera sig i att 
”sprida kunskap till folket”, och blev en ivrig  förkämpe  för bl.a. Pestalozzis pedagogiska 
idéer. 
 
4 Lindroth a.a.s.174 
 
5 Blanck diskuterar 1790-talets studentrörelse i samband med en recension av Otto Syl-
wans bok ”Fyrtiotalets student” i Forum  1915 nr 3, s.33. Blancks synpunkt formulerades 
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den ”kulturradikala” studentrörelsen kring sekelskiftet 1900. Han kan på 
så sätt ses som ett ytterligare exempel på det medvetna återknytande till 
tidigare radikala strömningar som man återfinner inom de olika vågorna av 
studentaktivism. 
 
Den ”moderna nationella uppfattningen” kom emellertid att förknippas 
med helt andra idéströmningar åren närmast efter sekelskiftet 1800.  I 
stället för franskt upplysningstänkande kom den att kopplas ihop med tysk 
romantik och konservativa, rojalistiska och romantiska idéer kom att 
dominera vid de svenska universiteten under de första decennierna av 
1800-talet. Även den konservativa reaktionen kan dock ses som en del i 
den utåtriktade fasen och som Gunnar Eriksson påpekat startade den 
svenska romantiska rörelsen som en studentrörelse och ”nästan hela den 
litterära genombrottsgenerationen av nyromantiker kom från Östgöta na-
tion i Uppsala”. Upprorsandan från 1790 talet levde där vidare men hade 
antagit en helt ny form.1 
 
Snart nog avklingade dock det politiska och utåtriktade intresset och stu-
denterna kom att sluta sig inåt. Universiteten genomsyrades av en kon-
servativ ideologi och i stället för opposition mot staten kom studenterna 
att bli staten och kungamaktens devota försvarare.2 I denna inåtvända fas 
blomstrade nationslivet och i Uppsala började man bygga egna nationshus. 
Detta skedde samtidigt som studerandeantalet ökade mycket snabbt. I 
Uppsala, som var störst, ökade man från 500 studenter år 1800 till 900 år 
1825.3 Detta kan vara värt att notera eftersom man i många sammanhang 
möter ett antagande om att studentradikalism skulle vara en direkt 
konsekvens av en snabb ökning av studerandeantalet.4 
 
I Lund där nationslivet aldrig haft samma karaktär som i Uppsala, bildades 
Akademiska Föreningen 1830.  Förebilden hämtades från Köpenhamn där 
studenterna 1820 hade gått samman och bildat Studenterforeningen. En 
väsentlig skillnad var dock att i Lund kom inte initiativet från studenterna 
själva, utan från en grupp äldre akademiska lärare med C.A. Agardh i 
spetsen. Föreningen fick också en annorlunda organisationsform än de 

                                                                                                                        
1915 och skall naturligtvis också ses i ljuset av den nationalistiska propaganda som då 
drevs av de konservativa studenterna. 
 
1 Gunnar Eriksson, ”Den svenska romantiken” i 17 uppsatser i svensk ide- och lärdoms-
historia, Uppsala 1980, s. 203 ff 
 
2 Karin Johannisson ger en kortfattad, men samtidigt  mycket träffsäker beskrivning av 
uppsalastudenternas agerande vid denna tid  i  Levande lärdom, Uppsala Universitet under 
fem sekler, Uppsala, 1989 s.70   
 
3 Lindroth a.a.  s. 159 
 
4 Detta antagande om en enkel relation mellan ökningstakt och radikalism har som regel 
gjorts utifrån en enkel analys av 1968-års vänstervåg över västvärldens universitet. Den 
hade mycket riktigt föregåtts av en mycket snabb ökning av studerandeantalet, men sett i 
ett större historiskt sammanhang håller denna teori alltså inte. 
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gamla nationerna. I stället för att avspegla ståndssamhällets struktur val-
des den bland samtidens liberaler så beundrade nya norska författningen 
till förebild.1  
 
Genom det sätt på vilket Akademiska Föreningen bildades så kom i Lund, 
till skillnad mot Studenterforeningen, både studenter och lärare att ingå i 
organisationen. Detta gjorde att man kom att behålla många av de 
”traditionalistiska dragen”, även om möjligheter fanns till en mer 
”gränsöverskridande” verksamhet. Föreningen köpte ett eget hus, och 
genom att man på så sätt fick en gemensam samlingslokal med utrymme 
för diskussioner, samt en läsesal med tillgång till tidningar och tidskrifter 
från olika håll, öppnades möjligheter till kontakter med en vidare krets 
utanför universitetsmiljön.2 
 
Tillkomsten av Akademiska Föreningen ledde också till en skillnad i stu-
dentlivet mellan Lund och Uppsala, som skulle vara av betydelse för fram-
tiden. I Uppsala träffades man och umgicks på de enskilda nationerna, 
vilket ledde till att nya idéer och strömningar hade svårt att nå ett ge-
nomslag i hela studentpopulationen.3 Den som ville agitera för en sak var 
så att säga tvungen att gå från nation till nation för att nå sina medstu-
denter. I Lund, däremot kom Akademiska Föreningen, särskilt sedan man 
1851 byggt sitt nya stora hus, att bli ett forum där en stor mängd studenter 
kunde samlas. Debatter och föredrag blev på så sätt en angelägenhet för 
hela studentpopulationen. Detta, tillsammans med det faktum att antalet 
studenter i Lund var betydligt mindre än i Uppsala, gjorde att lundas-
tudenterna - på gott och ont - blev betydligt mer ideologiskt lättrörliga.4 
 

Studentskandinavismen 
 
Samtidigt som de konservativt romantiska idealen tycktes ha etablerat sig 
för gott vid de akademiska lärosätena, började under 1830-talet emellertid 
en motrörelse växa sig stark bland studenterna. Återigen började man 

                                       
1 K. G. Ljunggren, ”Akademiska Föreningen 125 år” i Akademiska Föreningen i Lunds års-
skrift 1956, Lund 1956 s.9 
 
2 Om turerna kring bildandet och AF tidigare historia se P.K. Svensson, ”Akademiska För-
eningens historia” i Akademiska Föreningen, 1830-1911, Lund 1911 
 
3 Typiskt är att nyromantiken hade sitt fäste på en nation, Östergötlands, medan den var 
betydligt svagare företrädd på andra. Senare skull exempelvis Verdandi, åtminstone till en 
början, på samma sätt vara knuten till en nation. I det fallet var det Stockholms nation 
som de flesta medlemmarna kom ifrån. 
 
4 En som kraftigt betonar denna skillnads betydelse är Otto Sylwan i Fyrtiotalets student, 
Stockholm 1914. Han ser den som en förklaring till varför skandinavismen kom att få olika 
inriktning och genomslag i Uppsala och Lund, men jag tror att man kan se konsekvenserna 
av denna olikhet ännu i början av 50-talet. Skulle man samla alla studenter i Uppsala så 
var man inte utan lokal. Gillets festvåning användes exempelvis flitigt, men det 
huvudsakliga umgänget skedde ändå uppdelat nationsvis på ett helt annat sätt än i Lund. 
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orientera sig utåt i samhället och försöka påverka politiken och runt 1838 
kan vi tala om en ny utåtriktad fas i den svenska studentvärlden. Rörelsen 
har gått till historien under namnet ”studentskandinavismen”, även om 
”panskandinavism” kanske vore en riktigare benämning eftersom den i 
mycket var en parallell till de pangermanska strömningarna under samma 
period. Ett av skälen till dess framväxt var just de pangermanska idéernas 
genomslag bland den tysktalande befolkningsmajoriteten i de till Danmark 
hörande provinserna Schleswig och Holstein. Studentskandinavismen i 
sig, de olika storpolitiska turerna och intrigerna runt den finns ingen an-
ledning att gå in på i det här sammanhanget. Däremot fick rörelsen  en 
oerhörd betydelse för studenternas självuppfattning och många av de idéer 
och traditioner som då utformades har levt vidare in i vår tid, och det är de 
aspekterna som i första hand kommer att stå i fokus i det följande. 
 
Studentskandinavismen hade sin kulmen åren runt 1848, men man kan, 
som alltid när det gäller sådana här rörelser i studentvärlden, diskutera 
dess upprinnelse. Den danske idéhistorikern Svend Erik Stybe vill se den 
politisering av diskussionerna i Studenterforeningen som blev märkbar 
från 1832 som början på rörelsen.1 Även i detta fall var det frågan om 
yttrandefriheten som blev den tändande gnistan. Ledare för den nya rörel-
sen var Orla Lehmann, Carl Ploug och D G Monrad och de utgick i sin kri-
tik av det danska enväldet från en hegeliansk ståndpunkt. Det objektiva 
statsbegrepp som världsandens utveckling strävade mot var oförenligt med 
envälde och censur och en ny konstitution måste därför antas om inte 
staten genom utvecklingens gång skall komma i konflikt med sig själv.  
Som ett moment i denna tankegång ingick också kravet på att staten 
hängde samman med en nation i Herders mening, d.v.s. ett folk som talar 
samma språk och delar samma kulturella arv. I den meningen hörde de 
skandinaviska länderna betydligt intimare samman än det danska mo-
derlandet och dess tysktalande provinser i söder.  
 
Även den studentskandinavistiska rörelsen hade alltså i sitt inlednings-
skede ett starkt inslag av ”rationell utopism”, en utopism som också kom 
att inkludera drömmen om ett enat skandinaviskt rike. I Sverige, där He-
gels filosofi aldrig kom att få tillnärmelsevis samma betydelse som i Dan-
mark, var det detta senare led som kom att dominera även om det i Lund 
fanns en hel del företrädare för den hegelianska utopin.2  Skandinavismen 
kom också att få en betydligt mer aggressiv framtoning i Lund än i Uppsala 
genom att lundensarna mer helhjärtat anslöt sig till de politiska målen för 
                                       
1  Se bl.a. Svend Erik Stybe, Dansk Idehistorie - Andet bind, Köpenhamn 1981 s. 18 ff 
 
2  Om den heglianska, och då i första hand vänsterhegelianska, utopism som omfattades 
av ledande studentskandinavistister i Lund, t.ex. CVA Strandberg, se t.ex. Ronny Am-
björnsson, Det okända landet - Tre studier om svenska utopister, Stockholm 1981 s. 198 En 
annan aktiv studentskandinavist, som också betraktades som vänsterhegelian vid denna 
tidpunkt var Gustaf Ljunggren, sedermera professor i estetik. Se Karin Monies avhandling, 
Den etablerade vetenskapsmannen, Göteborg 1985. Monie påpekar också vänster-
hegelianismen som ett samband mellan 1840-talets 1880-talets studentradikalism. Om 
Strandberg och hans påverkan från framförallt Snellman och Arnold Ruges ”Hallische 
Jahrbücher” se Bernhard  Tarschys, Talis Qualis Studentpoeten  Stockholm 1949 s.218 ff 
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skandinavismen. Uppsaliensarna såg rörelsen däremot i huvudsak som ett 
uttryck för en känsla av ”andlig” samhörighet mellan nordens folk. 
 
Rörelsen var alltså från början en dansk angelägenhet, men den spreds till 
Sverige genom en rad informella möten mellan studenter från Lund och 
Köpenhamn 1838 och 1839. Träffarna växte ut till större möten och 1842 
reste 130 studenter från Lund över till Köpenhamn för en stor fest i 
Dyrehaven.1 Det första riktigt stora skandinaviska studentmötet hölls 
emellertid i Uppsala 1843. Närmare 200 studenter hade rest upp från Lund 
och Köpenhamn för att försöka få med även uppsaliensarna på allvar i 
rörelsen.2 Mötet var unikt inte bara för att det var ett skandinaviskt för-
brödringsmöte. Det var också första gången studenter från Lund och Upp-
sala träffades i stor skala.3 Tillställningen blev en hänryckande upplevelse 
med mängder av eldande tal om de skandinaviska folkens samhörighet, 
men också om studenternas speciella ansvar för att denna samhörighet 
skulle bli något mer än en vag känsla. 
 
Från att i början varit hegelianskt statscentrerad - behovet av en ny dansk 
konstitution och censurens avskaffande motiverades ju med att det var 
nödvändigt för statens fortbestånd, snarare än med hänvisning till med-
borgarnas intressen - kom studentskandinavismen  under 1840-talet att 
bli alltmer utpräglat liberal. I Sverige kom många, men inte alla, också att 
förena de skandinavistiska idéerna med krav på en representationsreform. 
Flera äldre liberaler tog dock avstånd från rörelsen och från konservativt 
håll motarbetades den effektivt. Studenternas uttalanden och 
proklamationer ogillades också av regeringarna i både Sverige och Dan-
mark, vilket ledde till att det planerade studentmötet i Köpenhamn 1844 
fick inställas. 
 
Ett drag i studentskandinavismen som bidrog till ”de äldres misstro” var 
den självsäkerhet med vilken dess företrädare uppträdde. Denna hängde i 
sin tur samman med spridningen av föreställningen att målet med uni-
versitetsundervisningen skall vara att studenterna skall engagera sig i en 
bildningsprocess snarare än att inpränta ett visst kvantum vetande. Vad 
bildningstanken närmare innebar skall jag ta upp i nästa avsnitt, men en 
viktig faktor när det gällde att stärka studenternas självkänsla var att i 
bildningstanken förutsattes att studenten var ett aktivt kunskapssökande 
subjekt, inte bara ett passivt objekt som skulle fyllas med kunskaper. I 
kampen för det nya bildningsidealet tog också studenterna del, och en av 

                                       
1 Fehrman a.a. s. 139 
 
2 De var inte inbjudna utan reste på eget bevåg. Den danska regeringen hade sökt stoppa 
de danska studenterna från att resa men de hade trotsigt gett sig av ändå. Av dem som var 
med uppfattades mötet därför som en medveten utmaning mot regimerna i både Sverige 
och Danmark. Se Bernhard  Tarschys a.a. s. 261 
 
3 Enligt Sylwan var detta att det skapades former för utbyte av tankar mellan studenter vid 
de båda svenska statsuniversiteten en av de viktigaste effekterna av skandinavismen. Se 
Sylwan a.a. s. 200 
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dem som dundrade hårdast mot det gamla systemet där ”universitetet är 
en schola” och ”vetandet är en lexa” var den finske hegelianen Johan 
Wilhelm Snellman, som åren runt 1840 vistades i Sverige.1 Snellman 
krävde att den förhärskande ”läxläsningen” skulle ersättas med att stu-
denterna fritt fick söka kunskap. En sådan förändring låg också i statens 
intresse för endast genom att själv ta ansvar för sina studier skulle 
studenterna kunna utveckla den ansvarskänsla som var nödvändig för att 
kunna sköta ett framtida ämbete på bästa sätt. Men en nödvändig 
förutsättning för det är att studenten verkligen ges en frihet att ”sjelf 
afgöra, sjelf döma, både i vetande och handling”, och på så sätt gradvis 
uppöva ett verkligt ”sjelfmedvetande”.2 Även i denna utåtriktade fas möter 
vi alltså en hård kritik mot den högre undervisningen och dess former. 
Också idén om det nödvändiga i att sprida kunskap åt folket återkommer. I 
den Studentskandinavistiska rörelsen var det folkhögskolan som sågs som 
den nya kanal genom vilken kunskapen skulle kunna göras tillgänglig 
också för gemene man. Det är också i första hand genom skandinavistiska 
studenter som den ursprungligen danska folkhögskoleidén sprids till Sve-
rige.  
 
Alla bildningsidéer till trots, det var ändå som politisk rörelse som Skan-
dinavismen blev känd. Den konkreta politiska handlingen var dock inte det 
som utmärkte studentskandinavismen. Till skillnad från sina kontinentala 
bröder, som ofta spelade en viktig och handgripligt militant roll i 1848 års 
revolutionsvåg, nöjde sig de skandinaviska studenterna med att hålla tal, 
sjunga sånger och recitera dikter.3 Vid studentmötet i Köpenhamn 1845 lär 
det exempelvis ha hållits 247 tal.4 Talen, liksom sångerna och dikterna, 
var fyllda av en retorik, som i våra dagar kan te sig enbart bombastisk, men 
som i samtiden dock kunde uppfattas som mycket provokativ. Till detta 
kom sången och dikten som nya uttrycksmedel vilka tillmättes stor bety-
delse även om de, liksom de flesta av talen, kanske lika mycket syftade till 
att stärka de egna leden, som att sprida rörelsens bärande idéer till en 
vidare krets.5  
 
                                       
1  Johan Wilhelm Snellman  Om det akademiska Studium Stockholm, 1840 s. 11. För en 
utförligare diskussion av Snellmans skrift och en inplacering i ett större sammanhang se 
Nils  Runeby "Ett otidigt och okärt främmande : om den lärde, studenten, universitetet och 
vår utbildningstradition" Lychnos, 1988 
 
2 Snellman s. 26. 
 
3 Om studenternas  medverkan med vapen i hand vid 1848 års revolutioner, särskilt då i 
Wien, Berlin och Munchen finns en rikhaltig litteratur. För en kortfattad översikt och in-
troduktion till problematiken se Edith H Altbach,  ”Vanguard of Revolt: Students and Poli-
tics in Central Europe, 1815-1848” i  S M Lipset/P G Altbach (eds.) Students in Revolt, Bos-
ton 1969. 
 
4 Sylwan a.a. s. 227  
 
5 Om den väldiga betydelse studentsången tillmättes under 1800-talet se Leif Jonssons av-
handling  Ljusets riddarvakt; 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, 
Uppsala, 1990.  
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Ett genomgående drag i studentskandinavismen är att studenterna försö-
ker formulera en specifik studentidentitet. Att vara student var inte bara 
en genomgångsfas, något som måste klaras av innan man kunde gå ut i 
”det verkliga livet”. I stället ges rollen som student ett egenvärde vilket 
manifesteras på olika sätt. Det är exempelvis i samband med student-
mötena som studentmössan lanseras som en gemensam symbol. Tidigare 
hade studenterna som regel burit hög hatt, men nu införde man en mössa 
som genom sin folkliga form markerade ett avsteg från tidigare manér. För 
första gången börjar det också i alla de tre skandinaviska länderna dyka 
upp speciella studentledare och studentpoeter. En av de mest fram-
trädande studentledarna på den svenska sidan var skalden C V A Strand-
berg, som under signaturen Talis Qualis gick till storms mot det han av-
skydde mest; konservatism och passivitet. Det kan framstå som en histo-
riens ironi att den dikt av hans produktion som är mest känd idag är tex-
ten till Kungssången. Den var ingalunda skriven för att hylla vilken person 
som helst med kunglig titel, utan skrevs för en speciell person, nämligen 
Oscar I och den vittnar om den enorma tilltro till det ”systemskifte” man 
väntade sig när han blev regent.1 
 
Oscar I:s trontillträde 1844 innebar också en viss förändring. Han var be-
tydligt mer positivt inställd till skandinavismen och 1845 kunde återigen 
ett stort studentmöte hållas i Köpenhamn med över 1400 deltagare. För 
första gången deltar också norska studenter. Samtidigt börjar studenterna 
bli mer öppet aggressiva i tonen och då speciellt mot Ryssland som de 
svenska studenterna såg som Skandinaviens huvudfiende.2 Vid mötet 
framträdde den vid det här laget politiskt väletablerade Orla Lehmann med 
ett tal som väckte enormt starka känslor. Talet avslutades med att han tog 
en ed av deltagarna i vilket de lovade att sätta i pant ”Deres Mandoms 
Ære och Deres Sjels Fred” på att hålla samman till de hade ”frelst vort 
Fædreland”. Och detta ”Fædreland” var inget mindre än ett enat 
Skandinavien.3 Nu blev det inte så, men Orla Lehmann kom att bli en av 
de drivande under kampanjen mot enväldet 1848, och hade också en be-
tydande roll vid utformandet av 1849 års nya danska författning. 
 

De första socialistiska studenterna 
 

                                       
1 Sången sjöngs första gången i Lund vid en akademisk fest med anledning av trontillträ-
det. Strandberg som var vänsterhegelian brukade också spela Marseljäsen vid sina fram-
trädanden, och hade tidigare hotats med relegering för republikanism enl. Fehrman a.a. s. 
139. För en utförligare beskrivning av Strandbergs ”furstehat” och hans tro på en förän-
dring med Oscar I se Tarschys a.a. s. 256 
 
2 Lindroth a.a. s. 179  
 
3 Lehmann blev efteråt åttalad för att ha fällt orden ”mitt fosterland, det treeniga Norden”, 
vilket visar hur provokativt statsmakterna, särskilt i Danmark,  upplevde skandinavismen 
till en början. När han senare blev frikänd slogs det upp stort i Sverige av Aftonbladet. Se 
Sylwan a.a. s. 228 
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Revolutionsåret 1848 kom också att ge ett visst genljud i Sverige och stu-
denterna var bland de första att reagera. I Lund samlades man i Lundagård 
och hyllade budskapet om den franska revolutionen. I Uppsala marsche-
rade studenterna, enligt Ragnerstam, genom gatorna sjungande Marseljä-
sen, och från att i början bara ha varit ett sextiotal strömmade alltmer folk 
till och till slut var det 500 - 600 personer som deltog. Revolutionssexor 
avhölls på krogarna och upproriska proklamationer sattes upp i staden, 
men då den andra dagens revolutionsyra hotade att urarta i gatuupplopp 
ingrep äldre studenter och manade till besinning varefter det hela rann ut i 
sanden.1  
 
Revolutionsyran gick fort över. Några få radikala studenter hade dock sökt 
kontakt med den, främst av Cabet inspirerade och kristet färgade, socia-
listiska rörelse som fanns i Stockholm. 1847 hade tre uppresta lundastu-
denter, Fredrik Borg, Nils Persson-Nordin och Carl Wilhelm Bergman blivit 
antagna som medlemmar i Skandinaviska Sällskapet i huvudstaden.2 
”Skandinaviska sällskap” fanns i ett flertal större städer i Europa, och var i 
många fall täckorganisationer för hemliga socialistiska sammanslutningar. 
Detta gällde även Skandinaviska Sällskapet i Stockholm vilket kan 
betraktas som den första socialistiska organisationen i Sverige.3 Där kom 
de tre lundastudenterna att nära samarbeta med Per Götrek, en annan 
akademiker med avbrutna studier som sökt sig till den tidiga 
arbetarrörelsen.4 Borg hade nära  kontakter med Marcus Thrane i Norge 
och han försökte att få över Thrane till Stockholm för att sprida sina idéer 
här. Thrane fick dock vända i Karlstad sedan han nekats pass, men en 
arbetarförening kom ändå till stånd i Stockholm på Borgs initiativ.5 Denna, 

                                       
1  Bunny Ragnerstam Arbetare i rörelse. Första bandet, Stockholm 1986, s. 143 f.  Enligt 
Sven G Svenson skulle studenterna också burit ”röda fanor”, vilket i så fall skulle varit för-
sta gången som man kunde tala om ”vita mössor under röda fanor”. Se Sven G Svenson 
a.a. s. 82 Sylwan är dock mer skeptisk till dessa uppgifter som ursprungligen härör från tid-
ningarna Uppsala och Aftonbladet. Enligt en annan samtida källa, tidningen Correspon-
denten, skulle det enbart ha rört sig om ett 60-tal studenter som tagit tillfället i akt att de-
monstrera sitt missnöje mot ett par konservativa professorer. Sylwan a.a. s.243. Vilken 
uppgift som är korrekt är svårt att avgöra eftersom tidningen Uppsala hade anledning att 
uppförstora händelsen, medan Correspondenten å andra sidan hade skäl att tona ned 
den. I det här sammanhanget är dock frågan om det exakta antalet utan betydelse. 
 
2 Erik Gamby har i flera skrifter behandlat de socialistiska rörelserna i mitten av 1800-talet. 
Om skandinaviska Sällskapet se  exempelvis Erik  Gamby, ”Hantverkskommunismen i 
Sverige 1845-1851” i Vikström, L (red.) Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, 
vetenskap och politik, Stockholm, 1983. För en inplacering i ett större sammanhang se  
också Torkel Jansson Adertonhundratalets associationer, Uppsala 1985 s. 191 ff 
 
3 Skandinaviska Sällskapet  var exempelvis anslutet till ”De rättfärdigas förbund” i London, 
och skickade regelbundna rapporter dit 1847-48 enligt  Erik Gamby a.a. s. 19 ff 
 
4  Götrek  studerade ett par år i Lund och flyttade sedan till Uppsala, men någon examen 
tog han aldrig. Att studierna avbröts  innan examen av exempelvis ekonomiska skäl var 
dock mycket vanligt i samtiden. 
 
5 Om Borgs kontakter med Thrane se Gerhard Magnusson, Socialdemokratien i Sverige - 
Första delen, Stockholm 1920, s.35 
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den första arbetarföreningen i Sverige, blev visserligen kortlivad, men den 
var ändå viktig som förebild för andra liknande föreningar senare. Borg och 
Persson-Nordin försökte också påverka det förslag till 
representationsreform som diskuterades åren runt 1850 bl.a. genom sin 
nystartade tidning ”Reform” med mottot ”Vad är penningen? - Allt. Vad bör 
den bliva? - Intet. Vad är arbetet? - Intet. Vad bör det bliva? - Allt.”1  
 
I ”Reform” krävdes att alla män oavsett inkomst skulle få rösträtt om inte 
representationsreformen skulle förfuskas. Men inte bara de arbetande 
männens ställning i samhället ville man stärka. För Fredrik Borg var också 
kvinnans underordnade ställning i samhället något ont och han krävde att 
även kvinnorna skulle ges rätt till utbildning, rätt till att bestämma över 
sitt arbete, rätt att bestämma över sin person och sina handlingar och rätt 
att delta i stiftandet av de lagar hon måste lyda. Fredrik Borg skulle senare 
komma att överge sin ungdoms socialism, vilket kanske inte är så märkligt 
eftersom han hotats med dödsstraff för en del uttalanden han gjort vilka 
kunde tolkas som hädelse.2. Han skulle emellertid som riksdagsman för 
lantmannapartiet fortsätta att kämpa för rösträttsreformer, och han väckte 
också den första motionen om rösträtt för kvinnor 1884.3 
 
Redan från arbetarrörelsens trevande start i Sverige på 1840-talet finns 
alltså studenter och akademiker med som allierade. Bland det som man i 
Skandinaviska Sällskapet hade att diskutera och ta ställning till var Det 
Kommunistiska Manifestet, som översattes och utgavs i en första svensk 
version redan 1848. I det kunde de studenter och akademiker som sökt sig 
till arbetarrörelsen finna en passus som gav dem stöd för sitt handlande. 
En passus som för övrigt också senare tiders socialistiska studenter ofta 
skulle återkomma till:  
 

In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung 
nähert, nimmt der Auflösungsprozeß innerhalb der herrschenden 
Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft, einer so 
heftigen, so grellen Charakter an, daß ein kleiner Teil der 
herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutio-
nären Klasse anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in ihren 
Händen trägt. Wie daher früher ein Teil des Adels zur Bourgoisie 
überging, so geht jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat 
über, und namentlich ein Teil der Bourgeoisideologen, welche 

                                       
1 Här citerat efter Yvonne Hirdman Vi bygger landet; Den svenska arbetarrörelsens historia 
från Per Götrek till Olof Palme, Stockholm, 1988 s. 24. 
 
2  Borg åtalades för att vid ett offentligt föredrag  om D F Strauss ’ och Ludwig Feurbachs 
religionsuppfattning  i maj 1850 ha spritt ”hädiska läror”  och den allmäne åklagaren yr-
kade på ”lifvets förlust”. Åtalet fick efter en lång  process läggas ned i brist på bevis, men 
händelsen - detta att man så sent som i mitten av 1800-talet kunde hotas med döden för 
något man sagt - skulle senare komma att åberopas av åttiotalsradikaler som Anton 
Nyström. Se Kjell Jonsson Vid vetandes gräns; Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och 
metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920, Lund 1987 s. 100 
 
3  Se  A Werin,”F T Borg” Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm 1925 
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zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen 
Bewegung sich hinaufgearbeitet haben.1 

 
Detta att studenter och akademiker har funnits med i arbetarrörelsens le-
dande skikt redan från start är något som vållat bekymmer när det gäller 
arbetarrörelsens egen historieskrivning. Arbetarklassens frigörelse borde 
ju vara arbetarklassens eget verk, och är den det inte nu så borde det 
åtminstone ha funnits en tid då arbetarrörelsen var ”ren” och helt ledd av 
arbetarna själva.2  
 

Ljusets riddarvakt - en ny studentidentitet 
 
När det gällde studenterna under den andra utåtriktade fasen var Berg-
mans, Borgs och Persson-Nordins kontakter med den tidiga arbetarrörel-
sen ett undantag som inte lämnade några bestående spår efter sig. Av be-
tydligt större vikt för framtiden var den nya självbild som växte fram bland 
studenterna i samband med den studentskandinaviska rörelsen. Ett viktigt 
inslag i den retorik som odlades på de stora studentmötena var, som 
tidigare nämnts,  att studenterna utmålade sig själva som en grupp med 
en speciell uppgift i samhället. Deras position som en del av ”de lärdas 
samfund”, samtidigt som de var unga och obundna gav dem ett speciellt 
ansvar som väktare av nationens framtida öde.3  Denna tankegång har 

                                       
1 Här citerat efter en facsimilutgåva av 1848 års manifest Karl Marx, Friedrich Engels Ma-
nifest der Kommunistischen Partei, Berlin, 1968. I  Sven-Eric Liedmans översättning låter 
det så här: 
 

I de tider slutligen , då klasskampen närmar sig avgörandet, antar upplösnings-
processen inom den härskande klassen, inom hela det gamla samhället, en så 
häftig, så skarp karaktär att en liten del av den härskande klassen lösgör sig 
från denna och ansluter sig till den revolutionära klassen, den klass som bär 
framtiden i sina händer. Liksom därför tidigare en del av adeln övergick till 
bourgeoisin, så övergår nu en del av bourgeoisin till proletariatet, och i synner-
het en del av bourgeoisins ideologer, vilka arbetat sig upp till en teoretisk för-
ståelse av hela den historiska utvecklingen.  Karl Marx & Friedrich  Engels, 
Kommunistiska Manifestet,  Stockholm, 1986 s.24 

 
2  Inte minst gäller detta en författare som Bunny Ragnerstam, vilken som motto för sin 
historik över den tidiga arbetarrörelsen just valt marxcitatet ”Arbetarklassens frigörelse 
måste vara arbetarklassens eget verk”.  Å ena sidan måste han medge att den 
vänsterhegelianskt influerade C W Bergman är en av de få som offentligt framträdde som 
försvarare av socialismen, men å andra sidan var ju Bergman liksom Borg och Persson-
Nordin ”studentradikaler” och ”studentradikal” är en term som Ragnerstam i 
postsextiotalistisk anda genomgående använder pejorativt. Att en av dessa 
”studentradikaler” skulle vara initiativtagare till den första arbetarföreningen bryter också 
mot det förväntade, och den lösning på dilemmat som Ragnerstam tyr sig till är att betrakta 
dem som liberala infiltratörer.  Bunny Ragnerstam Arbetare i rörelse I s. 115 ff och 255 ff. 
 
3 Framväxten av denna tankegång har behandlats utförligt av Nils Runeby, ”Ett otidigt och 
okärt främmande; Om den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition” 
Lychnos, Uppsala 1988. Se också Nils Runeby, ”Student Ideologies and Cultural Radicalism” 
i Cho.S/Runeby.N Traditional Thought and Ideological Change, Stockholm, 1988 
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kommit att förknippas med en av de mest kända studentsångerna från 
denna tid, vilken börjar: 
 

Stå stark, du ljusets riddarvakt, 
kring dina fosterländska fanor, 
Och drag åstad med sångens glada makt, 
Med mod på skilda banor! 1 

 
Föreställningen om studenten som ljusets riddarvakt med inte bara rätt 
utan också plikt att göra sin stämma hörd så fort något inträffade i sam-
hället som stred mot sanning och rätt, bröt radikalt mot tidigare före-
ställningar om studenternas förhållande till politiken och samhället. Tidi-
gare hade man, särskilt i traditionalistiska organisationer, odlat bilden av 
den sorglöse studenten, fri från ansvar för annat än sina studier och 
ännu inte vuxen. Dess ideal brukade ofta uttryckas i den latinska senten-
sen: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus (låt oss alltså vara glada medan 
vi är unga).2 Studentåren betraktades, inom ramen för föreställningen om 
”den sorglöse studenten”, som den sista fristen innan man skulle inträda i 
en ansvarsfull ställning i samhället. Liksom den medeltida karnevalen var 
en sista orgiastisk fest dagarna före fastan, så kom studentåren att ses 
som en sista möjlighet att ”leva ut” och ägna sig åt en ”devot hyllning av 
Baccus och Venus” innan man inträdde i det stora allvaret. Både de aka-
demiska lärarna och universitetsstädernas högsta företrädare för ord-
ningsmakten hade ju också själva en gång varit studenter och kunde med 
ett visst faderligt överseende betrakta studenternas sätt att roa sig. Så 
länge studierna inte blev alltför eftersatta så tolererades en livsföring och 
beteenden som inte skulle tolererats om det gällt andra grupper i samhäl-
let. 
 
Att studenterna inte betraktades som vuxna manifesterades bl.a. i den 
gamla regeln om in loco parentis, d.v.s. när studenten vistades vid univer-
sitetet så inträdde de akademiska lärarna i föräldrarnas ställe. Till detta 
kom att studenterna stod under den akademiska jurisdiktionen och even-
tuella brott på universitetsorten var en fråga för konsistoriet och inte för 
civil domstol. Under hela första halvan av 1800-talet förs en intensiv de-
batt om den akademiska särjurisdiktionen och med de nya universitets-
statuter som kom 1852 försvinner konsistoriets domsrätt över lärarna. 
Särjurisdiktionen över studenterna togs emellertid inte bort som många 

                                       
1 Sången heter egentligen ”Fansång” och är skriven av Johan Nybom. Här citerad efter 
hans Samlade dikter IV, 1848, s. 96. Musiken skrevs av Gunnar Wennerberg och en be-
skrivning av dess tillkomst finns i Sven G Svenson, Gunnar Wennerberg, Stockholm 1987 
s.92 f. Den var heller inte den enda sången eller dikten på detta tema som tillkom vid 
denna tid, utan man kan nästan tala om en hel ”genre” av sånger som drev tesen om 
studenternas speciella anvar som ljusbringare och väktare av ”Det Sanna, Det Rätta och 
Det Sköna”. Detta tema utreds grundligt av Leif Jonsson a.a. s. 159 ff 
 
2 Frasen är också inledningsorden till en känd tysk studentsång från slutet av 1700-talet 
av vilken sedan dess varit vanlig som snapsvisa även i svenska studentsammanhang. Sät-
herbergs och Prins Gustavs ”Sjung om studentens lyckliga dar” var en direkt anspelning på 
denna sångtradition. Se Leif Jonsson a.a. s. 184 
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önskat. Även om regeln om in loco parentis aldrig tycks ha tagits på samma 
allvar i Sverige som i de anglosaxiska länderna med sin strikta övervakning 
av studenternas livsföring under dygnets alla timmar, så fanns den även 
här. Men, som sagt, toleransen var stor så länge man inte bröt mot de mer 
fundamentala reglerna. Ett sådant regelbrott, som de stu-
dentskandinaviska aktivisterna onekligen gjorde sig skyldiga till, var att 
blanda sig i politik och samhälleliga angelägenheter innan man ansågs 
mogen för det. Rörelsen betraktades därför med mycket stor misstro på 
många håll, men bilden kom att kompliceras genom att studenternas 
”regelbrott” kom att sanktioneras uppifrån. 
 
Visserligen hade konventsrörelsen talat om kunskap som förpliktigande 
privilegium och tagit upp politiska frågor till debatt, men deras ton är 
försiktig och underdånig. Hos 1840-talets radikaler möter vi en helt annan 
självsäkerhet i framtoningen. För att studenternas anspråk på att vara 
ljusets riddarvakt och inta en särställning i samhället skulle bli något an-
nat än löst tal fordrades emellertid att man mötte gensvar. Ett sådant 
gensvar fick man i och med att Oscar I beslöt att använda sig av student-
opinionen för inrikespolitiska syften. Delegaterna vi det stora studentmö-
tet i Uppsala 1856 blev exempelvis av Oscar I inbjudna till en stor middag 
på Drottningholm. Vid detta tillfälle höll kungen ett tal riktat speciellt till 
studenterna i vilket han anknöt till de skandinavistiska idéerna. Han er-
bjöd också Danmark ett skandinaviskt försvarsförbund och på allvar dis-
kuterades planer på en allmän nordisk union under ledning av den sven-
ska dynastin. För ett ögonblick såg det ut som om det den studentskandi-
naviska rörelsen kämpat för i tal och skrift skulle bli verklighet. 
 
Detta att studenternas anspråk på detta sätt legaliserades från högsta ort 
blev viktigt för studenternas självuppfattning och beteckningen ”ljusets 
riddarvakt” kommer sedan att gå igen i olika sammanhang. Vi möter den 
under sekelskiftets studentradikalism, likaväl som under 1930-talets po-
lariserade studentrörelse.1 Samma tankegång, även om termerna är andra, 
kan också återfinnas i studentrevolten 1968, och de teorier om stu-
denternas speciella ansvar som fick näring genom läsandet av Marcuse. 
Många gånger har också beteckningen tagits till utgångspunkt för betrak-
telser över studenternas beteenden och ställningstaganden i olika dags-
aktuella frågor. Antingen som ett ideal som svikits - de som borde vara 
”ljusets riddarvakt” visar sig i stället gå mörkrets ärenden - eller som 
grund för ett ifrågasättande av studenternas självbild - de som gör anspråk 
på att vara ”ljusets riddarvakt” klarar inte av att leva upp till sina anspråk. 
 
Den äldre föreställningen om ”den sorglöse studenten” dog emellertid inte 
ut, utan de båda föreställningarna kom att leva kvar sida vid sida. Mitten 
av 1800-talet var ju den klassiska studentromantikens epok. Det var 
kvartettsången kring punchborden, de nattliga serenadernas och glun-

                                       
1 I Clartékretsar använder man exempelvis ofta detta epitet som utgångspunkt för betrak-
telser över de nationella studenternas ageranden. Se t.ex. Clarté nr 5 1931 och James Rös-
sels artikelserie i Clarté nr 9 och 11/12 1936 samt nr 2 1937. 
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tarnas tid. Samtidigt tillkommer de första studentspexen som en parodi på 
de av borgerskapet så uppskattade italienska operorna, men också som en 
självironisk grimas åt mycket av den överlastade och bombastiska retorik 
som odlats av studentkollegor i skandinavistiska sammanhang.1 Ungefär 
samtidigt som ”Stå stark du ljusets riddarvakt” fick även föreställningen 
om ”den sorglöse studenten” sitt musikaliska uttryck i prins Gustavs och 
Herman Sätherbergs ”Sjung om studentens lyckliga dar”.2 Även om de båda 
sångerna utan problem kan samsas på studentsångarrepertoaren, så har 
de fundamentalt olika uppfattningar de ger uttryck för inte sällan lett till 
djupa konflikter inom studentvärlden. Under hela 1900-talet har funnits en 
ständig spänning mellan dem, som i enlighet med föreställningen om 
studentens specifika ansvar som ”ljusets riddarvakt” sett det som 
studenternas plikt att protestera och göra uttalanden i diverse frågor, och 
dem som lika energiskt hävdat att studenter inte skall bland sig i annat än 
vad som direkt angår dem i egenskap av studenter.  
 
På sätt och vis är det betecknande att striden mellan de båda föreställ-
ningarna om studentens roll och eventuella ansvar främst har kommit att 
föras i studentkårerna eftersom dessa är ett barn av 1840-talets studen-
trörelse. Nära förbunden med den nationalliberala strömning som kom att 
dominera denna andra utåtriktade fas är också den s.k. associationstan-
ken.3 Man skulle bilda självständiga sammanslutningar - associationer - 
med en självvald ledning och där röstningen baserades på principen ”en 
man, en röst”. Alltså något helt annat än de gamla nationerna med sin 
graderade rösträtt och sin inspektor som kunde utöva en censurerande 
funktion. Målet för 1840-talets uppsaliensiska studentradikaler var  att 
kunna skapa en egen självständig association - en studentförening lik-
nande den i Köpenhamn. I Lund fanns ju redan Akademiska föreningen 
och även i Kristiania fanns en studentförening av liknande slag.   
 
Viktigt var också att en sådan förening gav utryck för tanken att studen-
terna oavsett vilket ämne de studerade och från vilket landskap de kom 
utgjorde en enhet - en kår. Flera försök gjordes och 1846 fick man till 
stånd en fungerande studentförening efter danskt mönster med ett stort 
antal medlemmar, men projektet havererade på att man fick nationernas 
företrädare emot sig och det hela insomnade slutligt 1852. 
 
I stället var det ett initiativ från kuratorskonventets ordförande, som iro-
niskt nog var den annars konservative Gunnar Wennerberg, som ledde till 
bildandet av Uppsala Studentkår 1849. Den direkta orsaken var att stu-
denterna i samband med 1848 års dansk-tyska krig ville ge en sym-

                                       
1 Åtminstone tolkar Lars Hansen spexets uppkomst så i Hansen L, Grundin R, Schäder G 
Studentspex eller Stockholms Universitets spexhistoria under Etthundra år  Stockholm 1983 
 
2 Se Leif Jonsson a.a. s. 184 
 
3 Om ”associationsandans” betydelse vid försöken att bilda en enhetlig studentorganisa-
tion se Sylwan a.a. s 232. Sandardverket om associationstanken och dess genomslag är an-
nars Torkel Jansson Adertonhundratalets associationer, Uppsala 1985 
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patiyttring för sina danska kollegor. Man samlades därför till en allmän 
studentsammankomst och avfattade en skrivelse som undertecknades 
”Uppsala Studentcorps”. Bland de mer formellt lagda upplevdes det dock 
som problematiskt om ett allmänt studentmöte kunde göra ett sådant ut-
talande i namn av alla Uppsalas studenter och Wennerberg föreslog därför 
bildandet av ”en laglig form för de sammankomster och beslut, som ej 
rörde Nationerna som sådana, utan som samfälld Corps.”1 
 
Den för alla studenter gemensamma organisation som på detta sätt till-
kom var visserligen självständig och saknade inspektor, men den var i 
praktiken endast ett samarbetsorgan för nationerna. I stället för den 
gränsöverskridande organisation som föresvävat radikalerna fick man en 
studentkår som i huvudsak fullgjorde representativa funktioner och fun-
gerade som en överbyggnad på en traditionalistisk bas. Detsamma gällde 
för Lund där en studentkår bildats vid sidan om, men nära lierad med, 
Akademiska Föreningen 1867. I och med att kårerna var uppbyggda av 
nationer och medlemskap i nationerna var obligatoriskt fick man också ett 
obligatoriskt medlemskap i kårerna. När de nya högskolorna inrättades i 
Stockholm och Göteborg i slutet av 1800-talet var nationstanken 
överspelad. Vid dem, liksom vid de fackhögskolor som växte fram under 
1800-talet, gick man som nybliven student direkt in i en ”elevkår” och i 
dessa var det traditionalistiska inslaget inte lika starkt. 
 
Som tidigare nämnts, kunde det i slutet av 1840-talet och början av 1850-
talet se ut som om studentskandinavismen var på väg att uppnå det stor-
politiska mål man kämpat för - ett enat Skandinavien. Man uppträdde med 
en väldig självkänsla, en självkänsla som man i Lund kan se konkret 
manifesterad i Akademiska Föreningens stora hus, vilket uppfördes 1851 
och fick formen av en massiv tegelborg med stora torn och tunga ekportar. 
Planerna på en gemensam dynasti liksom idén om ett skandinaviskt 
försvarsförbund föll emellertid, och sedan kom besvikelserna slag i slag. 
Visserligen fortsatte man att hålla stora skandinaviska studentmöten, 
men den ursprungliga glöden var borta. De liberala idéerna fick också allt 
svårare att göra sig hörda i den akademiska världen i och med Bo-
strömianismens och statsidealismens alltmer utpräglade hegemoni vid de 
svenska universiteten. Det slutliga nederlaget för de idéer som skandina-
visterna kämpat för blev den Preussiska erövringen av Schlesvig-Holstein 
1864. Några få studenter anmälde sig som frivilliga i Danmarks armé, men 
i stort sett visade det sig att de löften som avgivits med ”Deres Mandoms 
Ære och Deres Sjels Fred” som insats inte var något värda.2 

                                       
1 Här citerat efter Sven Nygren, Ur Uppsala studentkårs historia - från revolution till revolt  
Uppsala 1983 s.15. Man nöjde sig inte enbart med att göra sympatiuttalanden. Man 
samlade också in pengar för Danmarks sak och 15 studenter utrustades och skickades till 
den danska fronten. 
 
2 Inalles anmälde sig 429 svenskar i som frivilliga i Danmark 1864 men av dessa var de allra 
flesta yrkesmilitärer. Av de som stupade var bara ett par studenter enl. H-A Hanson For 
Nordens Frihed. Svenskerne, Nordmaendene & Finnerne i vore Sönderjydske krige, 
Danmarkssamfundet 1919 s. 20 och 42 ff 
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Misslyckandet följdes av en stor bitterhet och resignation, och studenter-
nas radikalitet och engagemang i politiken levde bara vidare i minnet på 
dem som en gång var med. Betecknande är att när det 1865 i Lund fö-
reslogs att studenterna skulle ordna en fest för att fira den nya represen-
tationsreformen, så organiserades en massiv kampanj emot förslaget. En 
av ledarna för denna motkampanj var en 24-årig teologistuderande vid 
namn Gottfrid Billing och han kommer att återkomma lite längre fram i 
framställningen. Kampanjen lyckades och det blev ingen fest, vilket väckte 
stor uppmärksamhet i den liberala pressen. En av dem som tog upp 
episoden i en betraktelse var O.P. Sturzen-Becker, själv en av de mest 
aktiva i den skandinavistiska rörelsen och nära lierad med Fredrik Borg. 
Han ironiserade över att dessa studenter som en gång kämpat för fram-
stegsidéerna nu uppträdde som dess fiender. Artikeln hade rubriken ”Unga 
Gubbar”, vilket blev en ironisk beteckning på lundastudenterna. En 
beteckning till vilken det finns anledning att återkomma.1 
 

                                       
1 Om lundastudenternas reaktion på representationsreformen och Sturzen-Beckers kom-
mentar se Fehrman a.a. s. 143 f. Att det var med en medveten anspelning på detta öknamn 
som man valde namnet Den Unge Gubben på den radikala studentförening vilken kommer 
att skildras längre fram, framgår av en av grundarnas, Paul Rosenius' memoarer Mitt gamla 
Lund  Lund 1952, s. 26 
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Två universitetsideal 
 
Nära förbundet med synen på studentens roll och ansvar är synen på vad 
som universiteten ytterst är till för och hur detta mål i så fall kan uppfyl-
las på bästa sätt. Sedan de första universitetens tillkomst på 1200-talet 
kan man urskilja ett flertal sådana ideal vilka dominerat tänkandet under 
olika perioder. Ideal som olika aktörer säger sig vilja uppfylla men - och 
därför menar jag att man bör tala om ideal - som man i den praktiska 
verksamheten med sina intressemotsättningar och existerande strukturer 
sällan lyckas genomföra fullständigt. Under den tidsperiod som den här 
studien omfattar kan man se hur två sådana ideal står mot varandra. Dels 
ett äldre ideal, som jag skulle vilja beteckna som ett traderingsideal, och 
dels ett bildningsideal som bryter fram i början av 1800-talet. Båda dessa 
ideal existerade sedan sida vid sida och inget lyckades helt uttränga det 
andra, även om det under en period i början på detta sekel verkade som om 
bildningsidealet slutligt hade segrat.1  
 
Studenternas självbild har också formats i spänningen mellan trade-
ringsidealet och bildningsidealet. Likaså har omvärldens uppfattning om 
studenter och deras eventuella rätt och skyldighet att agera och delta i 
politik och samhälle i hög grad påverkats av ställningstaganden i förhål-
lande till dessa två ideal. Bildningsidealet, och särskilt den utformning det 
givits av Wilhelm von Humboldt, kom också att spela en stor roll för 
sekelskiftets radikala studenter. För att rätt kunna förstå några av de bä-
rande idéerna i den tredje utåtriktade fasen i studentvärlden är det därför 
nödvändigt att precisera dessa två universitetsideal samt några av de 
förändringar bildningsbegreppet genomgick under 1800-talets lopp. 
 

Traderingsidealet 
 
Det äldre sätt att se på högre utbildning, som bildningsidealet växer fram 
som en reaktion emot, har jag valt att kalla ett traderingsideal, eftersom 
den högre utbildningens huvudfunktion tänkes vara att förmedla en given 
kunskap till studenterna.2 De unga män som skulle ut i antingen kyrkans 
eller statens tjänst skulle där förses med de ”rätta kunskaperna” för 

                                       
1 Traderingsidealet visade sig dock vara seglivat och med den stora högskolereformen 1977 
kan man, enligt min mening, säga att traderingsidealet återigen blivit i det närmaste alle-
narådande. När det gäller frågor som människosyn, kunskapssyn, tankar om hur lärande 
går till och vad resultatet av genomgången högre utbildning tänkes bli har reformen 1977 i 
allt väsentligt inneburit en återgång till föreställningar från mitten av 1700-talet. Till detta 
hoppas jag dock kunna återkomma i annat sammanhang. 
 
2  Märkligt nog finns det ingen allmänt brukad term för det ideal som bar upp t.ex. 1700-ta-
lets syn på högre utbildning. När det gäller lägre utbildningsformer brukas  beteckningen 
”förmedlingspedagogik” för ett snarlikt synsätt. 
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framtiden. Lärande ses i detta ideal som en överföringsprocess och stu-
denten som ett i huvudsak passivt objekt. 
 
En konsekvens av att kunskapen ses som något givet, ett ting som kan 
förmedlas genom tradering, blir att ”producerandet” av denna kunskap ses 
som en verksamhet för sig. I traderingsidealet betonas därför att uni-
versiteten i huvudsak skall syssla med undervisning, och det var också vad 
som formellt förväntades vid exempelvis 1700-talets universitet. I den mån 
någon akademisk lärare ville ägna sig åt forskning fick han göra det som 
privatperson vid sidan om sitt ämbete.1  
 
Nära förbundet med traderingsidealet var också ett encyklopediskt kun-
skapsideal i vilket ambitionen var att studenten när han lämnade univer-
sitetet skulle veta allt som var värt att veta. Filosofie kandidatexamen var 
exempelvis under 1700-talet en samlad examen i vilken man, förutom två 
skriftliga latinprov, skulle klara ett muntligt förhör i fakultetens samtliga 
ämnen med respektive professorer som examinatorer.2 I takt med att an-
talet ämnen som studenten förväntas behärska ökar, infördes under 1800-
talet ”förtentamina” i varje ämne för sig och den samlade sluttentamen 
blev en ren formalitet, men idealet - att veta allt som var värt att veta - var 
den samma. 
 
Det helt dominerande sättet att tradera den nödvändiga kunskapen var 
föreläsningsformen. Professorn föreläste som regel fyra dagar i veckan, och 
till det kom privata föreläsningar mot betalning hållna både av professorer 
och oavlönade docenter. Meningen med föreläsningarna var att lära sig, i 
betydelsen memorera in, vad en auktoritet inom ämnet hade sagt. I en del 
fall fanns emellertid ingen accepterad auktoritet eller så ville professorn 
själv sammanfatta eller formulera den ”rätta” och nödvändiga kunskapen 
inom ämnet. Då fick anteckningar från professorns mycket noggrant 
utarbetade föreläsningsserie utgöra underlaget för det som skulle 
memoreras in. Gick man ej på föreläsningarna fick man försöka få reda på 
vad som sagts på annat sätt, och handel med föreläsningsanteckningar 
kunde ibland bli en lukrativ sysselsättning för studenter. 
 
Eftersom man i traderingsidealet ser högre utbildning som en förmedling 
av kunskaper, blir frågan om vilka kunskaper som skall förmedlas central. 
Många av striderna vid universiteten gällde därför frågan om vilken förfat-
tare som borde betraktas som auktoriteten inom ett visst område och om 
en bok borde ersättas med en annan.3 

                                       
1  Sten Lindroth, Svensk Lärdomshistoria - Frihetstiden  Stockholm,1989 s.26 
 
2 Om hur sådana här examensdagar kunde gå till se exempelvis Gösta Johannesson, 
Lunds Universitets Historia Del II   Stockholm 1982, s. 277 f 
 
3  Teologerna hade av hävd ansett sig vara förpliktade att ingripa mot att olämpliga tankar 
fördes vidare men under frihetstiden börjar också ”riksens maktägande ständer” i allt högre 
grad intressera sig för vad som lärdes ut. Särskilt gällde det företrädare för hattpartiet som, 
enligt Lindroth, var måna om att ”genomsyra universitetet med rättrogna politiska 
tänkesätt”. Se Sten Lindroth a.a.  s.24 
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Men det gällde inte enbart att veta ”det rätta”. Man måste också kunna 
försvara ”det rätta” gentemot eventuella tvivlare och stor möda läggs ned 
på att bibringa studenterna färdigheten att försvara uppställda teser. Dis-
putationsövningar var ett ständigt återkommande inslag i studenternas 
vardag och de förekom inte bara i samband med universitetets egen verk-
samhet utan även på nationerna. Huvudvikten vid disputationerna lades, 
ända fram till universitetsreformen 1852, vid den skicklighet respondenten 
uppvisade i försvarandet av de teser som han fått sig förelagda medan 
själva innehållet i det som försvarades kom i andra hand.1  
 
En av effekterna av det encyklopediska kunskapsideal som omfattades un-
der 1700-talet, och ännu en bit in på 1800-talet, var att studenternas 
studietid blev allt längre om de verkligen gick in för att avlägga examen på 
det sätt som var tänkt.2 Professorernas föreläsningsserier blev allt längre i 
takt med att det tillkom nya forskningsrön, som det ansågs nödvändigt att 
studenten kände till. En ständig följetong under hela 1700-talet och första 
halvan av 1800-talet är därför om, och i så fall hur, man skulle kunna korta 
ned studietidens längd. En linje förordade att man helt enkelt skulle ge 
upp tanken på att studenten skulle lära sig allt som var värt att veta och i 
stället specialisera sig på enbart de kunskapsområden som direkt tänktes 
komma till användning inom hans framtida yrkesbana.  
  
Det radikalaste greppet i denna riktning försökte hattpartiet ta i samband 
med att man föreslog en genomgripande universitetsreform 1750. Enligt 
detta förslag skulle den gamla fakultetsindelningen ersättas av en två-
stegsmodell där alla studenter först läste några gemensamma ämnen som 
logik, metafysik, etik och latin i en fundamentalfakultet för att sedan välja 
mellan fyra olika yrkesinriktade linjer var och en med sin egen fakultet. 
Vidare skulle universitetens roll som rena yrkesutbildningsanstalter yt-
terligare accentueras genom att den vetenskapliga forskning som trots allt 
förekom överflyttades till Vetenskapsakademin. Samtidigt med reformen av 
fakultetssystemet tänkte man sig också att studentnationerna skulle 
läggas ned och ersättas av fakultetsföreningar.3 
 

                                                                                                                        
 
1 Vid doktorsdisputationer var det exempelvis brukligt att professorn skrivit den avhandling 
och formulerat de teser som respondenten skulle försvara. Krav att respondenten själv 
skall ha skrivit sin avhandling kom inte förrän med de nya statuterna 1852. 
 
2 Hade exempelvis en student i mitten av 1700-talet bestämt sig att följa de föreläsningsse-
rier som teologiska fakulteten i Lund angav som nödvändiga för att erhålla en teol. kand. 
examen skulle han få hålla på i över 10 år. Enbart föreläsningsserien om nya testamentets 
exegetik tog 4 år. Ytterst få var dock så ambitiösa. I stället läste man in andras kompendier, 
chansade eller avbröt studierna i förtid. Johannesson a.a. s.238 
 
3 Om hattarnas förslag till universitetsreform se exempelvis Sten Lindroth a.a.  s. 25 f. 
Lindroth har också i olika sammanhang påpekat de slående likheterna mellan detta re-
formförslag och universitetsreformen 1977. 
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Förslaget mötte emellertid mycket starkt motstånd från universiteten och 
det kom aldrig att genomföras. Inte minst protesterade man emot tanken 
på att helt ta bort den vetenskapliga forskningen från universiteten sam-
tidigt som vetenskapen, särskilt i Uppsala, var inne i en sällsynt blomst-
ringsperiod. Däremot lyckades hattarna med några delreformer såsom 
införande av en särskilda civilexamina, skräddarsydda för dem som ämnade 
söka tjänst i olika ämbetsverk och kollegier, med enbart några få 
matnyttiga ämnen att tentera i. Dessa kom dock aldrig att fungera särskilt 
bra och försvann med tiden. 
 
Hattarnas reformprogram bröt mot det gamla traderingsidealet så till vida, 
att de var beredda att släppa på det encyklopediska kunskapsidealet till 
förmån för en specialisering och därmed en förkortning av studietiden. I 
grunden utgick reformförslaget emellertid från traderingsidealets sätt att 
se på högre utbildning. Det var fortfarande frågan om att tradera ”de rätta” 
och de nödvändiga kunskaperna till studenterna. Skillnaden låg i att det 
var andra saker man ansåg ”rätta” och nödvändiga. För att skilja de båda 
varianterna åt kan det vara rimligt att beteckna dem ett encyklopediskt 
traderingsideal respektive ett yrkesspecialiserat traderingsideal.  
 
Ibland har man talat om hattarnas universitetsideal som ett utilistiskt 
ideal, eftersom man så starkt betonade nyttan, och det kan kanske vara en 
riktig term om man bara kommer ihåg att även tidigare och senare uni-
versitetsideal har utgått från att studierna skall vara nyttiga för samhället. 
Däremot var det andra saker som ansågs nyttiga i ortodoxins 1600-tal 
jämfört med merkantilismens 1700-tal eller det framväxande borgerliga 
samhällets 1800-tal. Sedan är det en annan sak att senare generationer 
kan ha svårt att se vari det nyttiga skulle bestå, och därför upplever den 
akademiska undervisningen som en verksamheten bedriven för sin egen 
skull eller som ett fanatiskt bevakande av ”den eller den quidditeten, hva-
raf ingen dödelig skördar minsta sällhet”, som konventsrörelsens studen-
ter uttryckte saken. 
 
 

Bildningsidealet 
 
Detta att synen på vad som är nyttigt kan växla markant över tiden är vik-
tigt att ha i minnet när man kommer in på det universitetsideal som lan-
seras som en direkt motbild till traderingsidealet i början av 1800-talet. 
Bildningsidealets syn på vad som är nyttigt för samhället skiljer sig så 
radikalt från våra dagars syn att man ofta möter påståenden om att avsak-
naden av nyttomotiv skulle vara det som kännetecknar bildningsidealet. 
Jag tror emellertid att detta är ett synsätt som leder tankarna fel. Det 
fanns en nyttotanke, men för att för att komma åt den är det nödvändigt 
att ta i beaktande bildningsbegreppets filosofiska rötter. 
 
Ordet ”bildning” brukar förknippas med Herder och den tyska upplysningen 
vid 1700-talets slut. Albert Wifstrand har dock visat att det har sitt 
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ursprung i liknande begrepp mycket tidigare.1 Han ser det som en över-
sättning till tyskan av det franska ”former” som i sin tur kommer från det 
latinska ”formare”. Ursprungligen hade det en mer specifik betydelse som 
att forma smaken, omdömet etc. inom exempelvis den s.k. för-
mögenhetspsykologin i Wolffs och Kants efterföljd. Under början av 1800-
talet börjar det användas utan sina bestämningar. Det blir då en fråga om 
att forma hela människan till något högre, mer förädlat. Ibland liknas 
bildningsprocessen vid krukmakarens omvandling av en lerklump till något 
vackert och ädelt. Men det finns också en annan metafor för bildning som 
antyder att det är fråga om en helt annan process. Företrädare för detta 
sätt att se på bildning hämtar inte sina liknelser från krukmakarens 
verkstad utan från jordbrukets område. Bildningsprocessen skildras i 
termer av odling och växande - och  ett växande som man inte kan kon-
trollera annat än genom att ge det så goda betingelser som möjligt. Lika 
lite som bonden kan tvinga säden att gro och växa kan läraren tvinga fram 
en bildningsprocess enligt detta synsätt. Det blir då inte en fråga om att 
forma omdömet eller människan efter någon viss mall, utan att skapa så-
dana betingelser att varje individ får en möjlighet att utveckla sina poten-
tiella resurser. Detta sätt att resonera förutsätter ett antagande om att 
människan är dynamisk och utvecklingsbar till sin natur. Det hänger också 
samman med den speciella utvecklingstanke, som framförallt formulerades 
av Herder, i vilket utveckling sågs som realiserande av inneboende 
möjligheter.  
 
En som utgick från växtmetaforen, och som betytt mycket för att ge bild-
ningstanken en teoretisk utformning, var den tyske språkvetaren och ut-
bildningspolitikern Wilhelm von Humboldt. Speciellt gällde det vad som i 
samtiden kallades ”den högre bildningen”. Det bildningsuniversitet han 
skisserade, och fick möjlighet att genomföra i och med inrättandet av 
Berlinuniversitetet 1810, innehöll en innovation som kom att bli av av-
görande betydelse för den framtida utvecklingen. I detta förutsattes näm-
ligen forskning som en självklar och absolut nödvändig del i universitetens 
verksamhet. Den betraktades inte längre som en sidoverksamhet som 
professorerna kunde bedriva på sin lediga tid, utan som själva kärnan i 
universitetssystemet. Detta att bildningstanken är förutsättningen för det 
moderna forskningsuniversitetet är värt att understryka, eftersom man 
ibland kan stöta på tankegångar i vilka bildning ställs mot forskning.2  
 
Till skillnad mot traderingsidealet låg inte längre tyngdpunkten i univer-
sitetens verksamhet i att bevara och tradera en given kunskapsmängd 

                                       
1 Albert Wifstrand ”Bildning - ett begrepps historia” Lychnos 1946-1947 
 
2  För en genomgång av Humboldts idéer på det här området se Manfred Riedel, ”Wilhelm 
von Humboldts Begrundung der Einheit von Forschung und Lehre als Leitidee der Universi-
tät” i Zeitschrift fur Pädagogik 14 Beiheft Historische Pädagogik 1977. Ett exempel på stäl-
landet av bildning emot forskning kan man finna i Lennart Svensson Från bildning till ut-
bildning del 1 och 3   Göteborg 1978 resp 1980. Gentemot detta sätt att hantera bildnings-
begreppet har, enligt min mening med rätta, riktats mycket stark kritik bl.a av Thorsten 
Nybom, i ”Till frågan om vetenskapen som ideologi”, Scandia 1982 
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utan i ett systematiskt sökande efter ny kunskap. Hos Humboldt, som var 
starkt influerad av Kant, var detta förknippat med den filosofiska över-
tygelsen att vi aldrig kan komma fram till ”tinget i sig” d.v.s. vi kan aldrig 
nå den slutliga Sanningen. Däremot måste vi ständigt söka att nå så nära 
Sanningen som möjligt, väl medvetna om att detta är en process utan slut. 
Denna ”ödmjuka” inställning till kunskapen måste universitetet bibringa 
studenterna genom att bjuda in dem att ta del av forskningsprocessen. 
Undervisning och forskning måste därför höra ihop, och rent praktiskt 
skulle de förenas genom att aktiva forskare valdes till lärare. Av detta 
följde att endast forskningsmeriter skulle tas i beaktande vid tillsättning 
av akademiska tjänster. 
 
I detta sökande efter sanning är frihet en nödvändig betingelse och ”frihet” 
är liksom ”självständig personlighetsdaning”, nyckelbegrepp för Humboldt.1 
I hans utbildningsideal bör graden av frihet för den studerande öka med 
åldern. På lägre nivåer är ett visst mått av tvång och struktur nödvändigt, 
men när den studerande nått universitetsnivå måste han ges möjligheter 
att följa ”sin egen bildningsväg”.2 Själva bildningsprocessen tänktes ske 
genom samtal samt läsning och reflexion över böcker. Den handlade  om 
att tillägna sig kunskap, men inte i den bemärkelse som vi ofta ger 
begreppet kunskap idag. Målet var inte att memorera ett antal 
faktapåståenden eller begrepp utan att nå insikter. Bildningen växer fram 
ur ett växelspel mellan insikter och självreflexion och är en process som 
följer sin egen inre dynamik. Denna tanke om den inifråndrivna 
processen, som hängde samman med växtmetaforen, är viktig att 
observera eftersom det i hög grad var kring denna fråga som debatten kom 
att röra sig under 1880-talets våg av studentradikalism. En konsekvens av 
denna tanke är att bildningsprocessen inte går att styra genom direktiv 
utifrån. För att de högre vetenskapliga institutionerna verkligen skulle 
kunna fullfölja sin uppgift fordrades därför både ”Lehrfreiheit” och 
”Lernfreiheit” d.v.s. den akademiske läraren måste få full frihet att själv 
utforma sin undervisning och studenten full frihet att själv välja vad han 
eller hon ville studera. 
 
En annan viktig sida av idén om universiteten som en plats för fritt san-
ningsökande är att universiteten måste vara autonoma. Skall vetenskapen 
utvecklas så måste den få följa sin egen dynamik och varje yttre inbland-
ning kan enbart bli ett hinder för vetenskapens växt. Statens roll bör, en-
ligt detta ideal, vara att se till att vissa yttre villkor för universitetens 

                                       
1  Om denna sida hos Humboldt se  W H Bruford The german tradition of selfcultivation, 
Cambridge, 1975 s. 16 ff 
 
2  Genom att så mycket av forskningen kring bildningens vara eller inte vara i Sverige har 
kommit att koncentreras kring de ideal som genomsyrat läroverken och kampen om latin-
väldet har Humboldt, enligt min mening felaktigt, kommit att betraktas som en ensidig 
”nyhumanist”.  När det gällde denna nivå förespråkade han givna ämnen och strukturer, 
medan vuxna människors bildning skulle vara fri. Det märkliga har skett under 1900-talet 
att man så att säga har vänt på Humboldts trappa och förespråkar stor frihet för små barn  i 
deras kunskapssökande men minimal  frihet för vuxna studenter.  
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verksamhet uppfylls som inrättande av bibliotek, laboratorier, arbetsloka-
ler, lön så forskarna kan leva o.s.v. Om den sedan lämnar universiteten 
ifred så kommer staten att bli ”belönad för vad den inte gör”, som Ben-
jamin Höijer uttryckte saken.1 Det var bara om, och endast om, forsk-
ningen fick vara fri från yttre inblandning och enbart styrdes av inom-
vetenskapliga kriterier som den i längden kunde bli till nytta för samhället, 
eftersom sökandet efter Sanningen måste vara absolut kompromisslöst 
och inte väja för något. Den kompromisslösa attityden förde emellertid 
med sig en annan konsekvens. Ensamhet blev frihetens pris och san-
ningssökande blir med nödvändighet ett individuellt projekt. 
 
Bildningstanken fick ett snabbt genomslag i den svenska debatten och det 
livliga intresset för de nya idéerna från Tyskland måste ses i relation till 
de samtida förhållandena vid universiteten. Den innebar exempelvis en 
helt annan grund för argumentering om universitetens autonomi än tra-
deringsidealets hänvisningar till universitetens traditionella privilegier 
som skråorganisationer. Till detta kom att bildningsidealet var bättre 
lämpat för det borgerliga samhälle som höll på att växa fram. Traderings-
idealets sätt att lära ut korrekta åsikter och handlingsmönster hade läm-
pat sig bra för ett relativt statiskt samhälle, men fungerade dåligt i ett 
samhälle med snabba förändringar. Ett problem som framskymtar hos ex-
empelvis Erik Gustaf Geijer är hur samhället skulle kunna få de nya grup-
per av funktionärer och ämbetsmän som växte fram i hans samtid att se 
längre än till sin egen vinning och att sätta sig över sina egna egoistiska 
intressen. Den lösning han anvisar är ett universitetsväsende som syftar 
till insikter och formandet av karaktärsstarka personligheter snarare än 
tradering av kunskaper och färdigheter.2 Målet var det samma - att få lojala 
ämbetsmän - men i stället för att koncentrera sig på utbildningens in-
nehåll flyttades intresset till danandet av personer med ett gott omdöme. 
Det var i detta som samhällsnyttan låg. Samhället skulle i längden vara 
mer betjänt av personer som ställda inför ett givet problem hade utvecklat 
sin omdömesförmåga och lärt sig att se samband mellan det partikulära 
och det universella så att de själva kunde bilda sig en åsikt, än av 
personer som korrekt kunde återge vad en auktoritet inom området hade 
sagt. 
 
I Sverige, liksom på andra håll, tog man emellertid bara upp delar av det 
program för den högre utbildningen som Humboldt skisserade. Bild-
ningsidéerna kom också att kompromissas ihop med äldre föreställningar 
                                       
1 Se Nils Runeby ”Ett otidigt och okärt främmande; Om den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition”, 
Lychnos,1988 
 
2 Åtminstone vill jag tolka hans tankegångar i ”Om det offentliga läroverket” så. Den tex-
ten från 1813 finns bl.a i E G Geijer Samlade skrifter  1 s. 293 ff utgivna av John Land-
quist,1923. Geijer talar om att målet är ”sedlighet” men eftersom det ordet har fått en så 
underlig klang genom att förknippas med sexualmoral, sedlighetspoliser o.dyl. leder det lätt 
tankarna fel. Som ungefärlig översättning till dagens språkbruk har jag valt 
”karaktärsstyrka” och ”gott omdöme”, men det täcker inte helt den etiska aspekten. De in-
sikter som han ansåg vara nödvändigast var insikter om ”statens väsen” vilka skulle ge 
ämbetsmannen möjlighet att sätta in sitt eget agerande i ett större sammanhang. 
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om hur den högre utbildningen borde vara organiserad. När de nya uni-
versitetsstatuterna utformades 1852 hade man tagit fasta på kravet på 
”Lehrfreiheit” liksom på kravet om att endast forskningsmeriter skulle 
utgöra grund för tillsättningsärenden inom den akademiska världen. Om 
undervisningen heter det exempelvis: 

 
Föreläsningarna böra afse lärjungarnas sjelfständiga vetenskap-
liga utveckling, och ej sluta sig inom gränser af vissa examens-
fordringar eller därefter beräknade lärokurser. I öfrigt stående 
varje lärare fritt att så inrätta sina föredrag och sin undervisning, 
som han med afseende å ämnets beskaffenhet och för ut-
bredande af sann upplysning ändamålsenligast finner.1 

 
Tydligare än så kan väl tanken på ”Lehrfreiheit” inte formuleras. Här är det 
inte heller fråga om föreläsningsserier som utgjorde en ”lärokurs” utan 
tvärtom framstår en sådan uppläggning som ett brott mot statuterna. 
Däremot tog man vid formulerandet av de nya statuterna 1852 inte upp den 
andra nödvändiga betingelsen för bildning som Humboldt angivit, nämligen 
rätten för studenten att själv välja vad han eller hon ville läsa. Någon 
”Lernfreiheit” tänkte man sig inte, utan ett antal ämnen angavs som 
obligatoriska i de akademiska examina. Denna ”halvmesyr” mellan ett 
bildningsideal och traderingsidealets övervakande av studenternas lärande 
kommer jag i fortsättningen att kalla det patriarkaliska bildningsi-
dealet. Termen ”patriarkalisk” är då inte använd i den moderna feminis-
tiska betydelsen, utan syftar på den tidigare nämnda regeln om in loco 
parentis, d.v.s. att den akademiske läraren ansågs ikläda sig faderns roll 
som tuktare och förmanare i och med att studenten skrevs in vid univer-
sitetet. Det patriarkaliska bildningsidealet delar den humboldtska före-
ställningen om att studier och reflektion utvecklar personligheten men 
saknar tilltron till bildningsprocessens egen inre dynamik. Därför måste 
”de lärde”, de redan bildade. med faderlig omsorg leda studenterna på ”den 
rätta vägen”. Detta stympade bildningsideal kom att ifrågasättas i slutet av 
1800-talet av dem som pläderade för det jag vill kalla det radikala själv-
bildningsidealet. De kom att förfäkta nödvändigheten av frihet inte bara 
för de akademiska lärarna utan även för studenterna, men mer därom 
längre fram.2 
 
Även om bildningstanken i sin ”patriarkaliska form” accepterades vad 
gällde den högre utbildningen, så kom det att stå strid kring frågan om 
dess eventuella tillämpning på lägre nivåer under hela 1800-talet. En fråga 
som tidigt ställdes var om alla människor kunde antas vara bildbara, och i 
så fall, om det var lämpligt att alla fick möjlighet att bilda sig. Ett vanligt 
argument, främst från konservativt håll emot en sådan tanke var att 

                                       
1 Paragraf 124 i 1852 års universitetsstatuter. Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten 
i Upsala och Lund, Lund 1869 s.50 
 
2 ”Radikal” är då brukat i betydelsen, ”gå till roten”, d.v.s. en konsekvent uppföljning av de 
betingelser för bildning som fanns i de tidiga tankarna hos exempelvis von Humboldt. 
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hänvisa till faran för ”halvbildning”. Om människor endast fick nosa på 
kunskapens källor, men inte fick tid och möjlighet att dyka djupare, så 
skulle de kunna bli farliga för samhället genom att börja ställa anspråk och 
lägga sig i debatter utan att för den skull ha det goda omdöme som en 
djupare bildning antogs föra med sig.1 I stället borde varje klass få en 
”uppfostran” som svarade mot dess plats i samhället. Denna ”klassbild-
ningstanke” innebar att folkets breda lager skulle bibringas lämpliga delar 
av bibeln och katekesen, medan de som ”bar upp” samhället skulle ges 
möjlighet till bildning på helt andra premisser.  
 
I den samtida debatten förekommer också argumentet att staten vid sina 
universitet enbart skulle svara för utbildning av personer som senare 
skulle träda i statlig tjänst antingen på det andliga eller världsliga områ-
det. Om exempelvis de privata näringsidkarna önskade ge sina söner en 
gedigen utbildning så må de göra det - men då i egen regi. Att finansiera en 
sådan utbildning på skattebetalarnas bekostnad ansågs inte försvarbart.2 
Denna tankegång, som inte har så mycket med universitetsideal som med 
frågan om statens ansvarsområde att skaffa, blandas ofta ihop med den 
rena klassbildningstanken i vilken staten svarade för varje klass särskilda 
utbildning. Som så ofta i sådana här sammanhang kom utvecklingen under 
1800-talet att leda till en kompromiss vilket gjorde att både privata och 
statliga utbildningar tillskapades för de grupper som inte ämnade söka sig 
till statlig tjänst i framtiden. Vid universiteten dominerade dock 
inriktningen på statstjänst helt bland de studerande även om ingen med 
annan inriktning utestängdes. I huvudsak var det dock klassbild-
ningslinjens tankegångar som gick igen i parallellskolesystemet med en 
lång och gedigen ”bildningsgång” för ett litet fåtal, och en rudimentär 
folkskola för resten av befolkningen. Folkskoleundervisningen utgick inga-
lunda från några bildningsideal utan baserades på tradering och mekanisk 
inlärning i luthersk anda. Mot detta synsätt, där ”bildning” sågs som en 
angelägenhet endast för några få, kom både liberaler och socialister att 
opponera sig även om det skedde utifrån delvis olika utgångspunkter. 
 
”Bildning” blev något av ett ”modeord” under 1800-talets gång, och kom att 
bli alltmer synonymt med utbildning över huvud taget. I den allmänna 
debatten kom det att tillföras en rad bibetydelser och bestämningar som 
ibland inte hade något gemensamt med den ursprungliga betydelsen. En 
sådan är föreställningen om bildning som ”hut och hyfsning”. Bildning 
reduceras till yttre kännetecken, en slags etikett eller klassmärke, som 
kunde fungera för att särskilja individer och klasser från varandra. I dessa 
sammanhang talade man som regel om bildning som ett ting, något som 

                                       
1 Om rädslan för halvbildning se Nils Runeby ”Varken fågel eller fisk, om den farliga halv-
bildningen” i Vetenskapens träd. Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, Stockholm, 
1974 
 
2 Så resonerar exempelvis Geijer i sin kritik mot att speciella läroverk för borgerskapet in-
rättas i ”Om det offentliga läroverket” a.a. 
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kan förvärvas och ägas.1 Denna betydelseglidning bort från betraktandet av 
bildning som en process som inte hade något självklart slut utan tänktes 
fortsätta hela livet, ligger i en förskjutning av perspektivet från bildningen 
som sådan till dess yttre manifestationer. Den utgår från tanken att de 
under bildningsprocessen vunna insikterna förväntades påverka hela 
personligheten, inte bara intellektuellt  utan i lika hög grad moraliskt och 
känslomässigt. De förväntades också påverka sättet att handla och bete 
sig i olika situationer. En bildad person borde därför gå att känna igen på 
sitt beteende och kunde man bara lära sig dessa igenkänningstecken så 
kunde man uppträda som om man var bildad. För många, särskilt inom 
borgarklassen, verkar det också ha varit viktigare att ”uppträda på ett 
bildat sätt” än att på allvar engagera sig i en bildningsprocess. 
 
En liknande variant är bildning i betydelsen ”allmänbildning”. Ordet kom 
att användas i två betydelser. Dels i motsats till klassbildningstanken med 
betydelsen ”bildning för alla” och dels, vilket var vanligast, i betydelsen 
”att ha kunskaper som sträckte sig över ett mycket vitt fält”. I det senare 
fallet är det inte så mycket fråga om bildning, som om en variant på det 
gamla idealet om nyttan och önskvärdheten i att besitta en encyklopedisk 
kunskap. De som förfäktade detta ideal talade också ofta om nödvändighe-
ten av en ”reell bildning” till skillnad mot en ”formell bildning”. De 
framhöll att en stor bredd på kunskapen var nödvändig om man skulle 
kunna tala om ”en bildad person”, och kritiserade dem som lade större vikt 
lades vid hur man studerade än vad man studerade. På så sätt kom man 
att återinföra mycket av traderingsidealets tankegångar och värderingar i 
debatten men förklädda i bildningstankens vokabulär. Det var också vanligt 
att man anknöt till den gamla tanken på att det skulle gå att fastställa en 
”kanon” av kunskaper som alla borde tillägna sig. Det har med rätta 
anmärkts att ”allmänbildning” i denna betydelse naturligt kom att bli 
liktydig med den dominerande klassens ideala självförståelse.2 
 
En bred kunskapsbas kunde naturligtvis bidra till en persons bildning, 
därom var nog alla ense. Skillnaden låg i om de ansåg den vara den enda 
vägen till bildning. Under 1800-talets lopp kan man se flera olika förslag på 
vilken som är den enda, eller självklara vägen till bildning. Filosofi ansågs 
av många som ”bildningsämnet par preferens”, andra betonade läsningen 
av klassisk litteratur eller att kungsvägen gick genom en god förtrogenhet 
med grekisk och romersk kultur. Vissa ämnen, som exempelvis studiet av 
latin, ansågs medföra en skärpning av den intellektuella förmågan och 
därmed bidra till utvecklingen av det man ansåg vara den viktigaste sidan 
av personligheten. Just denna s.k. ”formalbildning”, som latinet ansågs 

                                       
1  Hur borgarklassen i en svensk småstad använder bildningsbegreppet, och sättet att se 
det som något man ”kan ha” och hur det kan användas för att särskilja olika 
samhällsklasser från varandra skildras på ett belysande sätt av Roger Qvarsell  i Kulturmiljö 
och idéspridning,, Stockholm 1988 
 
2 För en intressant diskussion om olika utformningar av bildningstanken se Herwig Blan-
kertz Didaktikens teorier och modeller   Stockholm 1987, s. 32 ff 
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bidra till, var ett av huvudargumenten hos dem som kämpade för dess 
existens inom skolsystemet. 
 
Den bildningsväg som tänktes gå över klassikerna, med studiet av latin 
som ett viktigt inslag, har ibland identifierats med bildningstanken som 
sådan och man har satt likhetstecken mellan bildning och nyhumanism. 
Detta är enligt mitt synsätt dock en förenkling som leder tankarna fel och 
gör mycket av den samtida debatten obegriplig.1 Visserligen hade bild-
ningsidealet för den högre utbildningen, när den formulerades i slutet av 
1700-talet, utformats i den speciella form av upplysningstänkande som 
uppstod i Tyskland och i vilken nyhumanismen var ett viktigt inslag. Vik-
tigare var dock den tidigare nämnda föreställningen om tillvaron som fylld 
av potentiella, ännu inte realiserade möjligheter. Till detta kom 
upplysningstidens mer generella tilltro till det mänskliga förnuftets möj-
ligheter och tron på individens förmåga att handla på egen hand utan gu-
domlig vägledning. Nyhumanismen var alltså bara ett, om än viktigt, inslag 
i det intellektuella klimat i vilket bildningstanken formulerades.  
 
Till detta kommer, att en klassifikation av olika utbildningsideal utifrån 
innehållet i de ämnen som rekommenderades för studium, innebär att 
man utgår från traderingsidealets premisser vilket gör att man inte fångar 
in den centrala skillnaden mellan de båda idealen. Latin och klassisk ro-
mersk vältalighet hade ju varit centrala inslag också i 1700-talets univer-
sitet. I stället för att fråga vad som rekommenderades för läsning bör man 
enligt mitt förmenande fråga efter vad studierna förväntades leda till och 
vilka betingelser man ansåg vara nödvändiga för att detta mål skall kunna 
nås. 
 
Mot de olika försöken att låsa bildningstanken vid vissa yttre kriterier eller 
vid vissa standardiserade bildningsvägar restes kritik från olika håll. 
Naturvetare kunde hävda matematiken och de naturvetenskapliga studi-
erna som en viktig väg till bildning.2 Andra, som Hans Larsson, vände sig 
emot ”allmänbildnings tanken” och hävdade att bildning nås bäst genom 
fördjupning på ett begränsat område förutsatt att denna fördjupning sattes 
i relation till helheten. Att se det hela i delen var viktigare än att behärska 
en mängd lösryckta kunskapsfragment. Bildningstanken kunde alltså 
betraktas som väl förenlig både med specialisering och med natur-
vetenskap. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag markera redan 

                                       
1  Claes Ahlund har på ett utmärkt sätt visat svagheterna i de gängse hopkopplingarna 
mellan konservatism-nyhumanism-bildning respektive liberalism-utilism-”realbildning”. När 
det gällde exempelvis de diskussioner om universiteten som finns i den flora av  uni-
versitetsromaner som kom kring 1880-talet, så är det helt andra mönster som framträder, 
och bildningstanken kopplas  oftare  ihop med liberalism och protest mot  det det 
konservativa universitetseföreträdarna liksom med ett  intresse för naturvetenskap. Se 
Claes Ahlund Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890, Uppsala, 1990 s. 219 
 
2  Här kunde de hämta argument  från  bl.a. Herbert Spencer, vilken hävdade att studier i 
naturvetenskap var överlägset språkstudier som väg till bildning. Spencers idéer spreds 
snabbt i Sverige i början av 1880-talet. För dess betydelse i den samtida debatten se Claes 
Ahlund a.a. s. 212 ff  
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här, att när jag i fortsättningen talar om ”bildning” kommer jag att använda 
termen om tankar som återknyter till begreppets ursprung som beteckning 
på en process vilken tänktes leda till en utveckling av personligheten 
oavsett hur denna utveckling nås.  
 
Tanken att människan skulle kunna utveckla sin personlighet har i efter-
hand kommit att förknippas uteslutande med liberala tankegångar. Detta 
var emellertid inte självklart under 1800-talet. Även hos den unge Marx 
finner vi tanken att människan är dynamisk och utvecklingsbar även om en 
sådan utveckling hindras av produktionsförhållandena under kapitalismen. 
I annat sammanhang nämner han att i väntan på att kapitalismen störtats 
måste man tvinga borgarklassen till eftergifter i bildningsfrågan. Liknande 
tankar finns även hos Engels för vilken möjligheten till ”bildning” inte fick 
förbli borgarklassens privilegium. I den strid som i Tyskland fördes mellan 
dem som talade om vikten av att ”erövra den borgerliga kulturen” och dem 
som menade att arbetarklassen måste ställa sig utanför denna, kan man 
tolka Engels ståndpunkt som ett ställningstagande för ”erövrarlinjen”.1 
Frågan var inte bildningens vara eller inte vara, utan vem som skulle bilda 
vem. 

 
Det måste dock understrykas att det fanns en stor skillnad mellan ideal 
och verklighet i den akademiska världen. Hänvisningarna till Humboldt 
blev ofta en läpparnas bekännelse samtidigt som den dagliga verksamhe-
ten vid universiteten i mångt och mycket utformades efter traderingsidea-
lets principer. En stor skillnad fanns också mellan universitetens fria fa-
kulteter och de mer snävt yrkesinriktade utbildningarna. För den som läste 
medicin var det aldrig fråga om, ens i teorin, att få lägga upp studierna 
utifrån ”en egen inre dynamik” utan man fick snällt försöka memorera in 
de termer, teorier och rekommendationer som de akademiska lärarna 
ansåg korrekta. En viktig sida av bildningsidealet tog man emellertid fasta 
på även vid dessa institutioner, nämligen att undervisningen kopplades 
nära ihop med forskningen och att aktiva forskare också fungerade som 
lärare. 
 
 
 

                                       
1 För en summarisk genomgång av den tyska debatten se: Dietfrid Krause-Vilmar, ”Die zeit-
genössische marxistische Diskussion der ”Überfullung akademischer Berufe am Ende des 
19.Jahrhunderts” i  Zeitschrift fur Pädagogik, 14 Beiheft  1977 
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Kulturradikalismens epok 
  
Ett av de spår som studentskandinavismen lämnat efter sig i Lund var att 
studentkåren varje år ordnade en nordisk fest till Tegnérs ära.  I samband 
med Tegnérfesten i Lund unionsupplösningens år 1905 inträffade en hän-
delse som genom sin starkt symbolladdade karaktär kom att etsa sig fast i 
minnet på dem som var med. Detta år hade man som talare till festen 
inbjudit Verner von Heidenstam men hans tal var ingalunda en hyllning av 
tanken om Nordens enhet. Tvärtom började hans tal med ”Skandinavismen 
är en ruin och året 1905 kommer att ljuda i historien som klockklämt-
ningar över en död”1 Talet utvecklades sedan till att bli en uppgörelse med 
norrmännens agereande och den skandinaviska tanken. Det var nu en 
gång för alla dags att vakna upp från de naiva 1840-tals drömmarna. 
 
Efter det grandiosa anförandets slut inträffade dock det märkliga att en 
person i publiken begärde ordet och klev fram till talarstolen för att hålla 
ett motinlägg i vilken skandinavismen försvarades och den norska håll-
ningen förklarades inte bara begriplig utan som den enda rimliga i den 
rådande situationen. Personen i fråga, som på detta sätt dristade sig att 
ifrågasätta den store skaldens omdöme, var professorn i nationalekonomi 
Knut Wicksell - den som kanske mer än någon annan  i Sverige förkropps-
ligade kulturradikalismen som livshållning och tanketradition. Själva 
handlingssättet, att begära genmäle t.o.m. på ett stort högtidstal hållet av 
en av våra mest aktade författare, liksom den smått naiva tron att han 
skulle få till stånd en sansad debatt efteråt, är typiskt inte bara för 
Wicksell utan för hela den generation av studentradikaler som vi skall 
behandla i detta kapitel. 
 
Nu fick emellertid inte Wicksell hållas särskilt länge med sitt ”oförskämda 
tilltag”. Publiken försökte stoppa honom genom buanden men han 
fortsatte lugnt att hålla sitt i förväg planerade motanförande. Eftersom han 
läste innantill ur ett manus kom någon på idén att få stopp på honom 
genom att släcka ljuset i salen. Det hjälpte för en stund, tills en grupp av 
de radikala studenter som tillhörde föreningen D.Y G. fick tag i ett par 
kandelabrar och i skenet från dessas stearinljus kunde Wicksell fortsätta. 
Då utbröt en fullständigt tumult i salen. Flera ”nationellt sinnade” 
studenter försökte blåsa ut ljusen allt medan de radikala, samtidigt som 
de försökte avvärja attackerna, stämde upp ”Stå stark du ljusets riddar-
vakt”. Det hela slutade med att den övriga publiken avtågade och kvar på 
scenen fanns bara en snopen Knut Wicksell som bara fått hålla inled-
ningen av sitt motinlägg och hans tilltufsade stödtrupper bland de radikala 
studenterna. 
 

                                       
1 Enligt Aron Westerlund som ger en mycket livfull skildring av mötet i memoarskissen ”Till 
flydda tider...” i Under Lundagårds kronor del 3   Lund, 1955 
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Knut Wicksell gav emellertid inte upp så lätt. Han lät publicera sitt tänkta 
anförande i tidningen Arbetet under rubriken ”Talet som icke fick hållas”. 
De radikala studenterna i D.Y.G. lät också inköpa en stor upplaga av John 
Stuart Mill ”Om friheten”, vilken utgivits i Verdandis skriftserie, att dela ut 
gratis bland sina studentkollegor. De beslöt också att på egen hand föra 
traditionen med nordiska fester vidare och kalla den danske filosofen 
Harald Høffding som huvudtalare till en manifestation som skulle visa att 
den skandinaviska tanken var i allra högsta grad levande, även om den na-
tionellt sinnade studentmajoriteten hade övergivit den. Till Knut Wicksell, 
D.Y.G, Verdandi och Harald Høffding skall jag återkomma, men det kan re-
dan nu vara värt att fästa uppmärksamheten på det faktum att det är i den 
socialdemokratiska tidningen Arbetet som Wicksell väljer att publicera sitt 
anförande. Den våg av radikalism som från 1880-talet och ett par decennier 
framåt går över studentvärlden och som vanligtvis betecknas som åt-
tiotalsradikalism eller kulturradikalism är nämligen nära förknippad med 
arbetarrörelsens framväxt och socialdemokratins konstituerande som dess 
främsta politiska uttryck. Förbindelsen dem emellan är dock inte helt 
okomplicerad och den kom också att innefatta intressanta ställningstagan-
den till bildningstanken och synen på människans natur, vilket jag hoppas 
kunna belysa i detta kapitel. Först måste vi emellertid försöka bestämma 
vad som bör innefattas i begreppet kulturradikalism. 

 

1880-talet och kulturradikalismen 
 
Efter studentskandinavismens definitiva fiasko 1864 gjordes visserligen 
vissa tappra försök att hålla liv i de stora studentmötena och att försöka 
finna en ny, mer ödmjuk roll för studenterna att spela i samhället, men de 
fick föga gehör.1 Istället har 1870-talet betecknats som ”punch-decenniet” 
framför andra i den svenska studentvärlden. Denna inåtvända fas inträffar 
under en period då studerandeantalet återigen ökar snabbt efter att ha le-
gat i stort sett stilla under perioden 1825 - 1860.2 Samtidigt som den stora 
stillheten dominerar studentvärlden tillkommer emellertid två litterära 
verk vilka skulle komma att få stor betydelse för den tredje utåtriktade fas 
som vi kan börja skönja konturerna av runt 1880. Det första var Ibsens 
drama ”Brand” som kom ut 1866, och som, åtminstone delvis, kan ses som 
en reaktion mot undfallenheten hos de nordiska ”brödrafolken” i samband 
med det dansk-tyska kriget 1864.3 ”Brand” med sin kallelseproblematik, 

                                       
1 Se Nils Runeby, ”Vagabonden, specialisten och folkens banerförare” i Nybom, T (red) Uni-
versitet och samhälle,  Stockholm 1989 
 
2 Från 1825 till 1860 är antalet studerande i Uppsala runt 900 enligt Sten Lindroth 
Uppsala Universitet 1477-1977,   Stockholm, 1976 s. 159 
 
3 Kopplingen till 1864 görs bl.a. av Hans Lindström i Lennart Breitholtz, (red) Västerlandets 
litteraturhistoria II, Stockholm 1969 s.452 
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sin plädering för helgjutenhet och kompromisslöshet skulle bli en mycket 
viktig bok för den tredje vågens  studentradikaler, och dess betydelse för 
formande av den egna ståndpunkten återkommer ständigt i 
memoarlitteraturen. Det andra var den föreläsningsserie som Georg 
Brandes påbörjade 1871 med den oskyldiga titeln ”Hovedstrømninger i det 
19de århundredes litteratur”, vilken snabbt började komma ut i bokform.1 
Med sitt genomgående frihetspatos och totala uppgörelse med kristen 
idealism och konservativ romantik, parat med kravet på att ”sätta problem 
under debatt”  inledde den ett skeende som Brandes själv nog knappast 
hade anat konsekvenserna av. 
 
Nu skall dock med en gång sägas att denna tredje utåtriktade fas i stu-
dentvärlden var en mer utpräglad minoritetsrörelse än någon av de tidi-
gare. Konventsrörelsen hade visserligen bara berört ett universitet men 
samlat en ansenlig del av studenterna därstädes och studentskandinavis-
men kunde också räkna med massiv uppslutning även om engagemanget 
kanske inte var så djupt. Den våg som startar på 1880-talet rörde emel-
lertid enbart en mycket liten minoritet studenter, men en högljudd mino-
ritet, som i ”Brands” anda var beredda att driva sina frågor till sin yttersta 
konsekvens. 
 
Till skillnad mot studentskandinaverna hade man inget gemensamt stor-
politiskt program att samlas kring. I stället utgjordes den förenande län-
ken av ett speciellt förhållningssätt till omvärlden. Ett förhållningssätt 
som brukar betecknas med termen kulturradikalism.2 Detta är dock en 
senare tids terminologi och beteckningen ”kulturradikal” börjar inte an-
vändas i allmänna sammanhang förrän på tjugotalet. Själva kallade man 
sig bara ”radikaler” eller ”frisinnade”, men eftersom kulturradikalism är en 
beteckning som blivit accepterad kommer jag att använda den även på åt-
tiotalsradikalismen i fortsättningen.3 Termen ”frisinnad” har dessutom 
kommit att få en helt annan innebörd med tiden, så att använda den 
skulle enbart skapa förvirring. 
 
Kulturradikalismen slår igenom i hela Skandinavien ungefär samtidigt, 
även om Sverige ligger lite efter de övriga länderna. I Danmark var, förutom 

                                       
1 Som Gunnar Ahlström påpekat i sin avhandling Georg Brandes Hovedstrømninger  Lund 
1937 så var Brandes starkt influerad av vänsterhegelianska idéer från 1840-talet, och på så 
sätt förs en del av de idéer som eldat 1840-talets studentradikala generation vidare till 
1880-talets kulturradikaler. 
 
2  Leif Longum har starkt betonat att kulturradikalismen var mer en fråga om ”tenkemåte” 
än om ett politiskt program och jag tror han har rätt i detta, även om jag hellre vill tala om 
ett förhållningssätt i stället för tänkesätt. I vissa fall, som när det gällde Wicksell, påverkade 
det hela personen på ett sådant sätt att man också kan tala om kulturradikalismen som en 
livshållning. Leif Longum, Drömmen om det frie menneske, Oslo 1988 
 
3  Riktigt när begreppet ”kulturradikal” slår igenom har varit svårt att fastställa. Det blir 
inte allmänt förrän under tjugotalet då det i huvudsak verkar ha  använts rent pejorativt. 
Enligt SAOB dateras första belägg till 1910 och användes då om ”den kulturradikala krets, 
som grupperade sig i glödande ”livstro” kring Ellen Key” SAOB Band 15 spalt K3178. 
 



56 

56 

Georg Brandes, hans bror Edvard Brandes och den unge filosofen Harald 
Høffding bland de ledande.  De fungerade dock i mycket som generaler utan 
armé. I Norge kan man däremot tala om en tydligare skolbildning. Förutom 
Ibsen, som i sin fortsatta produktion problematiserade och kommenterade 
svagheterna det kulturradikala idealet, så kan man till den kulturradikala 
80-talsgenerationen räkna bl.a. Arne Garborg, Alexander Kielland, Gunnar 
Heiberg, Hans Jæger, Amalie Skram, Christian Krogh, J.E. Sars  m.fl. I 
Sverige brukar motsvarande strömning förknippas med den litterära 
åttiotalismen med den unge August Strindberg som centralgestalt omgiven 
av namn som Gustaf af Geijerstam, Ola Hansson, Axel Lundegård, Tor 
Hedberg, Victoria Benedictsson m.fl. 
 
Den rent litteraturhistoriska sidan av det moderna genombrottet är emel-
lertid väl behandlad i andra sammanhang, så jag skall i det följande för-
söka begränsa mig till den del som rör studenterna. En sådan avgränsning 
kan naturligtvis diskuteras, men jag finner den ändå nödvändig att göra i 
det här sammanhanget. Det finns också ett par särdrag som klart skiljer 
den kulturradikala studentrörelsen från den litterära ”åttiotalismen”. Först 
och främst gäller det dess utsträckning i tiden. Medan den litterära 
”åttiotalismen” i stort sett kan avgränsas just till 1880-talet, för att sedan 
avlösas av helt andra ideologiska och estetiska ideal så var det kulturradi-
kala förhållningssättet i högsta grad livskraftigt i vissa studentkretsar till 
en bit in på det nya seklet. Särskilt gällde det bland naturvetarna vilka, 
åtminstone i Sverige, utgjorde kärntruppen i den kulturradikala studen-
trörelsen. 
 
En annan viktig skillnad var att medan de skönlitterära författarna odlade 
en långt driven individualism, som ledde till att de snart kom att gå mycket 
skilda vägar, så är denna sida betydligt mindre utpräglad bland studen-
terna.1 De lyckades också skapa bestående organisationer, vilka i alla de 
skandinaviska länderna kom att spela en viktig roll i samhällsdebatten 
kring sekelskiftet. I Sverige först och främst genom Verdandi, men viktigast 
om man ser till hela Skandinavien, var onekligen Studentersamfundet i 
Köpenhamn. Det hade bildats 1882 som en utbrytning av de radikala stu-
denterna ur den gamla Studenterforeningen vilken kommit att bli alltmer 
konservativ och traditionalistisk. 
 
Den radikala studentrörelse som börjar på 1880-talet ingår också i ett 
större sammanhang, för även om kulturradikalismen som vi känner den var 
en skandinavisk rörelse kan man se den som en utlöpare av en strömning 
på kontinenten kring mitten av 1800-talet, vilken av Franklin Baumer har 
kallats ”The New Enlightenment”. Efter att ha citerat John Stuart Mills 
självbiografi och den värld av idéer som Mill såg som sin inspirationskälla 
säger Baumer: 

                                       
1 Per Arne Tjäder har t.o.m. gjort individualismen till huvuddrag i åttiotalsrörelsen i sin av-
handling Det unga Sverige - Åttiotalsrörelse och genombrottsepok, Lund 1982. Om detta 
stämmer på författargenerationen skall jag låta vara osagt, men det stämmer enligt min 
mening inte på studentrörelsen. 
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I have called this world /of ideas/ the New Enlightenment be-
cause of its similarity, in mood and general intent, if not always 
in doctrine, to the Old Enlightenment of the eighteenth century. 
Its chief proponents were the English Utilitarians and Radicals to 
whom Mill refers, the French Positivists, the Young Hegelians of 
Germany, and assorted ”realists”, scientists, liberals, and socia-
lists everywhere in Europe. 1 

 
Det är en brokig blandning och de kom aldrig att utgöra någon enhetlig 
rörelse på samma sätt som kulturradikalismen i Skandinavien. Ändå me-
nar Baumer att man kan se vissa gemensamma drag som gör att man kan 
placera dem i samma kategori. De skiljer sig i många avseenden från den 
”gamla” upplysningstidens tänkande. Industrialismen och naturvetenska-
pernas snabba framsteg hade lett till att man på ett helt annat sätt beto-
nade förändringar och utveckling men: 

 
In brief, the New Enlightenment, taken as a whole, exhibits 
many of the same general traits as the Old Enlightenment: the 
same aversion from the supernatural and from metaphysics; the 
same emphasis on science and ”free thought” (in the sense of 
criticism of the religious tradition); the same optimism about 
human nature and history. The New Enlightenment, like the Old, 
was at  its core realistic rather than romantic, despite borrowings 
from the Romantic Movement.2 

 
Baumers ståndpunkter och sammanförande av utilitarister, positivister 
och unghegelianer under samma hatt kan naturligtvis diskuteras. Ett rätt 
betydande utbyte mellan olika intellektuella fanns dock i form av en livlig 
korrespondens. Här kan Harald Høffding tjäna som ett typexempel. Han 
hade läst för Hippolyte Taine i Paris och brevväxlade med Mill och Spencer 
i England. Han var dessutom god vän med Tönnies i Tyskland och träffade i 
Schweiz Werner Sombart som intresserade honom för den sociala frågan. 
Också i USA hade han kontakter, främst med  psykologen William James. I 
en och samma person förenades på så sätt tankegångar från positivism, 
liberalism, marxistiskt influerad sociologi och amerikansk psykologi och 
pragmatism.3 Høffding behöll inte de impulser han på så sätt fick för sig 
själv, utan förde dem vidare och var en ofta sedd gäst även hos svenska 
radikala studenter. Han var, enligt Ernst Wigforss, ”fönstret ut till den 
samtida filosofiska världen”4 

                                       
1 Franklin L Baumer Modern European Thought, New York 1977 s. 302 
 
2  Baumer a.a. s. 304  
 
3 Tom Bryder, ”Harald Høffding och den moderna statskunskapens vetenskapssyn”, Stats-
vetenskaplig tidskrift nr 4 1984 
 
4 Ernst Wigforss, Minnen 1  s 229. Även i annan litteratur t.ex. Svante Nordin, Den Boström-
ska skolan och den svenska idealismens fall   Lund, 1981, framkommer att Høffding var en 
viktig idéspridare i samtiden. 
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Den kulturradikala studentrörelsen hämtade idéer från flera olika, och 
ibland oförenliga källor, vilket kan ge den ett motsägelsefullt och splittrat 
intryck.  Ändå menar jag att man kan urskilja vissa drag och världsbildsan-
taganden vilka alla, i högre eller mindre grad, ingår i det kulturradikala 
förhållningssättet till omvärlden.  De  utgör dock inget politiskt program, 
men kom att bli viktiga när det gällde ställningstagande till samhälleliga 
frågor. För de kulturradikala studenterna ville onekligen förändra det sam-
hälle de levde i - även i denna tredje utåtriktade fas finner vi en rationell 
utopi - men de ville kanske i än högre grad förändra den samhälleliga mo-
ralen. Vi kan därför tala om att den rationella utopin kompletterades med 
en etisk utopi. Det var drömmen om ett samhälle i vilken öppenhet och 
ärlighet skulle ersätta förljugenhet och hyckleri. Att likt pastor Brand våga 
stå för det man trodde på helt och fullt och inte dagtinga med sitt samvete 
eller böja sig för det som ansågs passande för att på så sätt komma lättare 
fram i livet, var det etiska livsideal de unga kulturradikalerna strävade ef-
ter. Även om många av dem inte alltid klarade att leva upp till detta ideal, 
så ledde det till att kampen mot de officiella lögner och den dubbelmoral, 
som man upplevde som naturliga inslag i den samtida borgerliga livsstilen, 
kom att föras med en sällsynt hätskhet och envishet.1 Johan Fjord Jensen 
vill i första hand se 1880-talets kulturradikalism just som ett massivt 
angrepp på den borgerliga viktorianska moralsynen inifrån borgerligheten 
själv.2 Mot viktorianismens sexuella skenmoral ställdes krav på ärlighet 
och ”fri kärlek”. Mot den patriarkaliska familjeläran ställdes krav på kvin-
nans rätt till ett individuellt liv innanför och utanför äktenskapet. Mot för-
äldraegoism och föräldratyranni ställdes kravet på barnets rätt till fri per-
sonlig utveckling. 
 
Även om kulturradikalismen i mycket var en reaktion mot den idealism 
som vuxit fram ur romantiken, så kom den i sig själv att innesluta en del 
tankegångar från denna. Hit hör exempelvis en provokativ attityd - idén 
om upproret som något gott i sig. Denna attityd kunde ibland framstå en-
bart som en ”lust att reta borgarna” utan några djupare avsikter. Parat med 
den nästan fanatiska sanningslidelsen kunde det emellertid också förenas 
med en variant på föreställningen om studenten som ”ljusets riddarvakt” i 
rollen som den fristående kritikern. Studenten blir då den hänsynslöse 
avslöjaren, vars hänsynslöshet kan motiveras med att han ännu är fri från 
försörjningsbörda och ämbetsmanaansvar. Följande uttalande från en 
grupp radikala studenter i Uppsala 1881 är betecknande för denna 
inställning: 

                                                                                                                        
 
1 Jon Elster har skrivit om uppslagsordet ”Kulturradikalisme” i Pax Lexikon och han 
betonar särskilt kombinationen av en intellektuell hållning med ett moraliskt engagemang 
på gränsen till moralism. Han härleder också kulturradikalismens rötter till 
upplysningstiden. ”Voltaire var den første kulturradikaler”. Till riktningen räknar han också 
unghegelianer som Bruno Bauer. 
 
2 Johan Fjord Jensen ”Kultur-radikalisme” i Jensen, E. V. (red) Ny-radikalismen : en 
antologi,  Köpenhamn, 1965. 
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 /Vi lovar att/ städse utslunga en ljudande protest mot den hum-
bug, som nu frodas på alla områden. Hvar vi än må finna den, un-
der kronan och purpurn, under mitran och kåpan, under den guld-
smidde uniformen, under den långa kappan och de tveklufne 
kragarne, under den gyllene rektorskedjan, i katedern, i festernas 
jubel, öfverallt skola vi oförfärat rycka masken af humbugen och 
stämpla den vid dess rätta namn. 1 

 
I den äldre bilden av studenterna som ”ljusets riddarvakt” var de det i 
egenskap av kollektiv medan rollen som fristående kritiker är ett enskilt 
uppdrag. Delvis hängde detta samman med det etiska idealet om en kom-
promisslös personlighet, men också med en individualistisk 
grundinställning. Även om individualismen inte var lika stark i 
studentkretsar som bland 80-tals författarna, så var det ändå individen 
man utgick från i sina resonemang. Det var individen som skulle ta ansvar 
för sitt liv och det var individen som själv skulle bilda sig en åsikt i olika 
frågor. Man hyste också en stor tilltro till den enskilde individens förmåga 
att påverka samhället. Speciellt då den påverkan som låg i att avslöja och 
riva ned sådant som stod hindrande i vägen för utvecklingen. Det finns ett 
destruktivt drag i kulturradikalismen, men det var en ”destruktion med 
ädla motiv” baserad på känslan av att man måste rensa ut det gamla och 
förlegade för att det nya livskraftiga skulle kunna spira. En känsla som 
kanske bäst sammanfattas i Strindbergs klassiska: ”Här rivs för att få luft 
och ljus...”. 
 
Även om omgivningen kanske mest fäste sig vid det kritiska, destruktiva 
draget i kulturradikalismen, så är det viktigt att komma ihåg att för dem 
som var inne i rörelsen så var detta inte det väsentliga, utan enbart ett 
nödvändigt första steg. Einar Sjövall har sammanfattat sin upplevelse av 
att vara aktiv student vid den tiden på ett sätt som jag tror beskriver stäm-
ningen ganska bra: 
 

 Det centrala var det nya, som man ville sätta i stället för det för-
brukade gamla, och man eldades härvid av en ljus framtidstro, ett 
hopp om fritt tankeliv och social rättvisa, om rättrådighet och 
solidaritet, om lycka och fredlig samlevnad i världen.2 

 
Som ytterligare ett genomgående drag i kulturradikalismen kan man se 
denna självklart ljusa framtidstro och människosyn. Humanismens tro på 
”den möjliga människan” förenades med upplysningstidens tilltro till för-

                                       
1 Uttalandet finns i en liten tillfällighetstidning som gavs ut i samband med Hjalmar Bran-
tings myndighetsdag av hans närmaste vänkrets. Dess första och sista sida finns återgivna i 
Nils Beyer, Den unge Hjalmar Branting, Stockholm 1985  s. 98 f. Beyer ser den som ett 
studentikost skämt med grova överdrifter och därmed inte värd att tas på allvar, men jag vill 
nog ge den en högre dignitet, som uttryck för en inte ovanlig självbild bland radikala 
studenter vid denna tid. 
 
2  Einar Sjövall ”Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman”  Libertas  1945 nr 2 s.7 
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nuftet till en optimistisk och dynamisk människosyn. Människan var 
kanske inte i dagsläget alltid god och rättrådig, men om hon befrias från 
alla hindrande traditioner och fördomar och i stället ges möjlighet till bild-
ning och rätt att fritt utveckla sin personlighet, så kommer hon också att 
inse det rätta. Eller som en författare i Arbetet uttryckte saken: 
 

Ett socialdemokratiskt samhälle kommer att bestå av bildade och 
intelligenta individer, människor, hvilka veta hvad rätt och orätt 
är, och deras uppväckta hederskänsla skall nog förbjuda dem att 
begå en orätt handling.1 

 
Kampen mot humbugen och förljugenheten riktade särskilt in sig på dem 
som framträdde som uttolkare av verkligheten för människorna. Inte minst 
gällde det dem som hävdade att verkligheten enbart var ett sken, en blek 
avbild av en högre verklighet som endast kunde förstås genom intel-
lektuella åskådning eller spekulativ filosofi. Ett huvuddrag i kulturradika-
lismen var därför pläderandet för en antimetafysisk världsåskådning 
baserad på naturvetenskapliga teorier i stället för filosofiska system eller 
religiösa dogmer. Utifrån denna världsåskådning kom man att hamna i 
stark motsatsställning till den etablerade kyrkan, och ”fritänkeri” var ett 
genomgående drag. I Sverige kom kulturradikalismens framträdande också 
att sammanfalla med den boströmianska filosofins sammanbrott. 
Boströmianismen hade ju gjort anspråk på att ha utrett och klargjort alla 
svåra och tvistiga problem mellan himmel och jord. Med hjälp av 
boströmianismens system av absolut vissa, spekulativa satser kunde man 
förstå både själens, samhällslivets och naturens under, vilket fick till följd 
att naturvetenskap betraktades som stående på en lägre nivå eller rent av 
överflödig.2 För kulturradikalerna var det i stället denna typ av filosofi som 
var överflödig. 
 
Mot Boströms kunskapsteoretiskt strikt rationalistiska och idealistiska 
syn kom kulturradikalerna att i stället hävda en strikt empiristisk kun-
skapsteori där de metoder som tillämpades inom naturvetenskapen sågs 
som mönsterbildande. I stället för att betraktas som något underordnat 
den spekulativa filosofin sattes den empiriska naturvetenskapen i centrum 
och stor tilltro hystes också till att med dess metoder finna nya och frukt-
bringande sätt att förstå samhället och människans natur.3Hjalmar  Det 

                                       
1 Arbetet  9/11 1898. Artikeln är undertecknad A.D-m och behandlar ”Dryckenskapen och 
socialdemokratien”. Den går ut på att den rimliga linjen i rusdrycksfrågan är att förändra 
det samhälle som orsakar missbruket i stället för att kräva förbud. 
 
2 Åtminstone upplevde samtida naturforskare som Gustaf Retzius situationen så enligt 
Tore Frängsmyr i Svärmaren i vetenskapens hus,  Lund 1977, s.105. Om kulturradikalismens 
framväxt och relation till boströmianismen se också Svante Nordin Den Boströmska skolan 
och den svenska idealismens fall , Lund,1981  
 
3 En aspekt på denna tankegång var hyllandet av läkaren som bärare av den nya tidens 
ideal. En typisk representant för detta synsätt var Hjalmar Öhrvall, den ledande mannen 
inom studentföreningen Verdandi se exempelvis Kjell Jonsons uppsats med den lika långa 
som upplysande titeln: ”En nybadad renrasig svensk på ett blankpolerat furugolv i ett hus 
utan löss i ett genomskinligt samhälle där vetenskapen ser till att fabrikerna tillverkar 
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innebar även att man fäste en helt annan tilltro till allas möjligheter att 
själva söka sig fram till en ”hållbar åskådning”, som det hette. Mot den 
traditionella synen att inlärning är det samma som kunskapsöverföring 
från en auktoritet, vars ”system” det gällde att memorera in på samma sätt 
som man lärt sig katekesen, ställdes tanken på att inlärning var en fråga 
om aktiv kunskapsinhämtning.1 Den som ville lära sig något själv måste 
söka sig fram, pröva och eventuellt förkasta eller behålla det han tagit till 
sig.  
 
Denna syn på kunskapen och det sätt man tillägnar sig den leder till att 
”strävan efter att sprida kunskap till folket” får en helt annan  karaktär än 
i de tidigare skildrade utåtriktade faserna. På ett helt annat sätt än tidi-
gare lyfts debatten fram som ett medel att nå kunskap och kravet på att 
”de lärde skall bryta isoleringen” kopplas till att de skall delta i samhälls-
debatten. Att debatt och diskussion tillmättes en sådan betydelse hängde 
samman med att tron på den möjliga människan kopplades ihop med olika 
tolkningar av Darwins utvecklingslära till vad man kan kalla en evolu-
tionsoptimistisk samhällsuppfattning. I denna spelade John Stuart 
Mills tankegångar om yttrandefriheten en viktig roll. Om olika tankar och 
idéer fritt finge mötas i en öppen debatt, så skulle enligt lagen om ”the 
survival of the fittest” den förnuftigaste segra. På så sätt skulle ett 
förnuftigare samhälle kunna skapas. Men för att det goda samhället skulle 
kunna förverkligas fordrades dock att alla gavs möjlighet att deltaga i 
debatten och i de samhälleliga besluten. Tanke- och yttrandefrihet liksom 
allmän och lika rösträtt var därför självklara krav sett ur detta perspektiv. 
Via J S Mill fick man också kännedom om en annan, och betydligt tidigare, 
tänkare som också tagit upp frihetens problem och satt den i relation till 
lärande och bildning, nämligen Wilhelm von Humboldt.2 Tankefrihet, 
yttrandefrihet, allmän rösträtt, lärofrihet och självbildning kunde på så 
sätt kopplas samman till ett sammanhängande helt. 
 
Denna evolutionsoptimistiska samhällsuppfattning och idén om den fria 
debatten som en väg mot ett förnuftigare samhälle kan sägas utgöra kärn-
punkten i kulturradikalismens rationella utopi. Även om den kan tyckas 
harmoniera väl med den etiska utopin om ett öppet och ärligt samhälle så 
finns det potentiella spänningar mellan de båda utopierna. En som tidigt 
såg de inneboende motsättningarna var Ibsen. I ”En folkefiende” låter han 

                                                                                                                        
foträta skor och ingen är så dum att han på fotboll glor”  I framtidens tjänst; ur folkhemmets 
idéhistoria   Stockholm, 1986 För en allmän och träffsäker framställning av 80-tals-
radikalernas vetenskapstro se Kjell Jonssons avhandling Vid vetandes gräns; om skiljelinjen 
mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920, Lund 1987 kapitel 7 
 
1 Sättet att betrakta lärande som en kunskapsöverföring var en av de mest seglivade 
resterna av det gamla traderingsidealet som levde kvar. Även hos många som använde sig 
av bildningstankens vokabulär kan man skönja denna föreställning. 
 
2 Humboldt och hans teorier nämns på flera ställen i J S Mills On Liberty och Mill har även 
i sin självbiografi långa referenser till Humboldt. Bernt Gustavsson har också tagit upp 
Humboldts betydelse för Mill se Bernt Gustavsson Bildningens väg. tre bildningsideal i 
svensk arbetarrörelse 1880-1930   Stockholm 1991 s. 73 f 
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exempelvis doktor Stockman -  den benhårde sanningsägaren utan hänsyn 
till kompromissande och ekonomiska realiteter - få symbolisera det 
kulturradikala kravet på absolut sanning kosta vad det kosta vill. Men när 
massan inte vill lyssna på Stockmans sanningar kommer han i konflikt 
med de demokratiska idealen och när den fria debatten visar sig ta en an-
nan vändning än han tänkt sig tvingas han välja mellan sina ideal. Det val 
Stockman gör är att stå fast vid den etiska utopin - sanningsägaren - men 
överge den rationella - tron på den öppna debatten som väg till ett bättre 
samhälle. Istället fylls han av förakt för ”massan” och intar en öppet elitis-
tisk attityd.1 Denna möjliga utveckling av motsättningen mellan de båda 
utopierna som Ibsen belyser i sitt drama skulle också senare bli en 
realitet. T.o.m. den store Brandes skulle ju med tiden utvecklas till en 
extrem elitist. Ett annat möjligt val i den situation som Stockman ställs 
inför vore att överge den etiska utopin för att i stället hålla fast vid den 
rationella. I stället för att säga sanningen ligger man lågt och böjer sig för 
opinionen mer eller mindre övertygad om att utvecklingens gång till sist 
skall gör att även ”massan” inser det rätta. En form av avvaktande 
pragmatism kan alltså också vara en konsekvens av den inbyggda konflikt 
som finns mellan etisk och rationell utopi i kulturradikalismen. 
 

                                       
1 För en utförligare diskussion om denna problematik se t.ex. Leif Longum a.a.  s 37 
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Branting och synen på bildning inom 
socialdemokratin 
 
Som tidigare antytts kom den kulturradikala tanketraditionen att på ett, 
enligt min mening, avgörande sätt påverka den framväxande arbetarrörel-
sen och socialdemokratin. En viktig länk som förenar de båda parallella 
strömningarna var de unga radikala intellektuella som sökte sig till 
arbetarrörelsen. Män som Bengt Lidforss, C.N. Carleson, Axel Danielsson 
och inte minst Hjalmar Branting. Visserligen har vi sett hur studentradika-
ler som F T Borg, C W Bergman och Persson-Nordin finns med redan i den 
svenska arbetarrörelsens första fas på 1840-talet men det är först med 
Branting och hans generation som kontakterna blir varaktiga. Branting och 
hans konflikter med August Palm illustrerar också det komplexa och 
motsägelsefulla förhållande till bildningsfrågan och till den högre 
utbildningen som finns inom svensk socialdemokrati.  
 
När Branting kom till Uppsala 1877 kunde universitetsmiljön ingalunda 
beskrivas som radikal. Tvärtom har flera författare skildrat den som 
oerhört trist och inskränkt.1 Sitt första möte med radikala studenter skul-
le därför den unge professorssonen komma att göra utomlands. Brantings 
huvudintresse var astronomi och han hade redan under gymnasieåren varit 
flitig gäst vid Stockholms Observatorium. 1878 får han av dess 
föreståndare en serie rekommendationsbrev så att han kan bege sig ut på 
en längre resa mellan olika europeiska observatorier. I S:t Petersburg kom 
han på så sätt att sammanträffa med en grupp radikala socialistiska stu-
denter. Nils Beyer, som gått igenom Brantings brevväxling konstaterar: 
 

Man kan förmoda att mötet  med den ryska intelligentian blev av 
betydelse för den unge Hjalmar Brantings politiska orientering. 
Han fick lära känna studenter av en helt annan typ än slöfockar-
na där hemma i Uppsala studenter, som var lidelsefullt engagera-
de i en stor social frihetskamp, för vilken de var beredda att offra 
sina liv. 2 

 
Åttiotalet hade dock inte hunnit bli mer än ett par månader gammalt förrän 
det skulle bli en viss rörelse bland studenterna även i det trista Uppsala. I 
februari 1880 höll nämligen en student vid namn Knut Wicksell ett 

                                       
1 se exempelvis Gustaf af Geijerstams studentroman Erik Grane eller Strindbergs Från 
Fjärdingen och Svartbäcken.  Enligt Claes Ahlund var kritik mot universitetens inskränkthet 
ett genomgående tema inte bara i svenska, utan också i övriga skandinaviska 
studentromaner från denna tid. Se Claes Ahlund Den skandinaviska universitetsromanen 
1877-1890, Uppsala, 1990, speciellt s. 179 ff 
 
2 Nils Beyer Den unge Hjalmar Branting, Stockholm 1985, s.68 Branting tycks ha fått kon-
takt med ryska nihilistiska studenter, inte i Pulkova, utan på resan därifrån till Berlin en-
ligt Jan Bolander ”Branting och de ryska revolutionärerna” i Jan Lindhagen (red) Bilden av 
Branting, Stockholm 1975 
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föredrag som ledde till ett våldsamt rabalder.1 Föredraget som var betitlat 
"Hvilka äro de allmänaste orsakerna till dryckenskapslasten och huru 
kunna de undanröjas" innehöll inte de i sådana sammanhang vanliga 
fraserna om lågtstående och förslappade naturer, utan Wicksell pekade 
istället på den utbredda fattigdomen som orsak. Att söka tröst i flaskan, 
om man lever under miserabla omständigheter, med en stor barnkull i ett 
kyffe som knappt kan kallas bostad, var inte att förundra sig över. Fattig-
domen förorsakades i sin tur av att det fanns för många munnar att mätta. 
Lösningen på dilemmat ansåg Wicksell endast fanns i att den snabba 
folkökningen hejdades. Därför borde läkarna ge föräldrar kunskaper om 
preventiva metoder för att man skulle kunna komma ned till ett genom-
snitt på två till tre barn per familj. Detta pläderande för nymalthusianska 
teorier blev inte uppskattat av den konservativa professorskåren och före-
draget renderade Wicksell en s.k. rektorsvarning. Bland studenterna togs 
det emellertid emot på ett helt annat sätt. Framförallt tycks man ha fäst 
sig vid Wicksells mod att våga stå för sin åsikt och offentligt tala om före-
teelser som det annars viskades om smyg. 
 
Branting, som då var tillbaka i Uppsala efter en tids tjänstgöring vid 
Stockholms Observatorium, började umgås regelbundet med en grupp 
studenter som gripits av de kulturradikala idéerna. Till gruppen hörde 
förutom Branting bröderna Per och Karl Staaff, Karl Ljungstedt, Harald 
Sohlman m.fl. och man kallade sig själva för "Nihilisterna". Enligt en sam-
tida studiekamrat skall de i hög grad ha svärmat för den ryska nihilismen, 
därav namnet.2 Någon egentlig förening utgjorde de inte, snarare ett 
kotteri som då de träffades livligt diskuterade olika politiska, moraliska 
och religiösa frågor vid sidan av det vanliga studentikosa festandet. I den 
tidigare citerade tillfällighetstidning som utgavs i samband med Brantings 
myndighetsdag 1881 beskriver man sig som ultraradikaler och republikaner 
som vill verka för allmän rösträtt, tvåkammarsystemets ersättande med en 
enkammarriksdag, upphävande av "den kolossalt orättvisa kommunala 
röstskalan", en väsentligt förbättrad folkundervisning, förenklad 
rättskipning m.m. Det är också i detta sammanhang man avger det tidigare 
citerade löftet att med alla medel bekämpa humbugen och förljugenheten 
var den än visar sig.3 
 
Kampen mot humbugen och förljugenheten sköt främst in sig på 
teologerna. I samband med att Viktor Lennstrand ämnade hålla föredrag för 
studenterna i Uppsala utbröt en debatt på insändarsidan i tidningen 
Upsala. I den deltog också den unge Branting, som under pseudonymen 
"Gallilaei" gick till angrepp mot teologernas försök att hindra det fria ordet 
och deras föraktfulla attityd mot den moderna vetenskapen: 
                                       
1 Om händelsen se Torsten Gårdlund  Knut Wicksell rebell i det nya riket  Stockholm, 1956 
s.  49 ff 
 
2 Enligt Zeth Höglund, Hjalmar Branting och hans liv och gärning   Stockholm 1934, s.101 
 
3 Det var i denna tidning som man lovade att ”städse utslunga en ljudande protest mot 
den humbug, som nu frodas på alla områden”  som nämnts i föregående avsnitt sid. 58. 
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Det är betecknande nog, att "fri tanke" i det teologiska språket är 
ett smädeord. Med hvad ögon den moderna forskningen föröfrigt 
betraktas i det teologiska lägret, kan man finna deraf, att det 
varit på modet, att den teologiska vetenskapens målsmän i sina 
föredrag på ett föraktligt sätt omnämna t.ex. darwinismen, som 
dock gjort en så betydelsefull insats i den nutida forskningen och 
gifvit en oerhörd impuls åt den moderna naturvetenskapen.1 

 
De tidigare deltagarna i insändardebatten hade i huvudsak rört sig kring 
vad som skall menas med tankefrihet och det riktiga i att plädera för vissa 
åsikter. Branting lade i stället tonvikten vid rätten att få bedriva fri 
forskning. Teologernas bundenhet vid dogmer och årtusengamla kyrko-
mötesbeslut gjorde att man kunde ifrågasätta teologins vetenskaplighet 
överhuvudtaget. Gentemot denna auktoritetstro ville den unge Branting 
ställa upp ett annat ideal: 
 

Den fria forskningen deremot är fri från hvarje obehörig, yttre 
auktoritet, andra personers maktspråk och söker uteslutande och 
obekymrat om konsequenserna sanningen. 2 

 
Men det stannade för Brantings del inte vid insändarskriverier. I 
Stockholm hade den programmatiske positivisten och läkaren Anton 
Nyström 1880 startat Stockholms Arbetarinstitut. Nyström var ivrigt 
sysselsatt med att introducera Aguste Comtes tänkande i Sverige, och 
liksom denne såg han arbetarna som de som måste vinnas för den nya 
filosofin. Överklassen och borgarklassen var alltför starkt bundna till det 
teologiska tänkandet för att kunna gå i bräschen för de nya tankarna, men 
arbetarna stod för något oförstört, något som hörde framtiden till.3 Där-
emot hade Comte inget till övers för några tankar om en social utjämning 
eller arbetarklassens delaktighet i de samhälleliga besluten. I hans ideal-
värld härskade en strikt hierarki med de intellektuella, de som med natur-
vetenskapliga metoder blottlagt de samhälleliga lagarna, som de som också 
skulle styra samhället. Men för att alla skulle inse det självklara i denna 
ordning fordrades att samhällsmedborgarna var insatta i de nya 
naturvetenskapliga metoderna och de man skulle börja med att vinna för 
sin sak var alltså arbetarna. Det är i detta perspektiv man får se Nyströms 
Arbetarinstitut. Ibland ser man beteckningen "filantropisk bildningsverk-
samhet" på den typ av arbetarinstitut som Nyström startade, men jag tror 

                                       
1 Tidningen Upsala 5/4 1881. Insändaren är undertecknad Gallilaei, men av Beyers efter-
forskningar att döma var det Branting som hade skrivit den.  Beyer stöder sig bl.a. på ett 
brev från Branting till Karl Staaff. Se Beyer a.a. s. 92 
 
2 Upsala 5/4 1881 
 
3  Comtes syn på proletariatet som de intellektuellas hävstång till makten framgår klart 
bl.a. i Auguste Comte Om positivismen  Göteborg 1979 sid. 69 ff 
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detta är en vilseledande beteckning.1 Det var inte fråga om någon filantro-
pi, utan snarare ett sätt att utnyttja arbetarklassen som en hävstång för 
de radikala förändringar av samhället som en liten grupp positivistiskt 
färgade intellektuella önskade sig. Positivismen var ett alternativ till 
socialismen, och Nyström markerade klart att han på intet vis ville se ett 
störtande av kapitalismen, utan tvärtom ett system med goda kapitalister 
som insåg att systemets framtid var beroende av om de gick arbetarna till 
mötes. "Kommunismens spöke" var för Nyström ett ständigt hot, och hans 
Arbetarinstitut skulle vara ett medel mot att kommunistiska tankegångar 
skulle kunna slå rot bland svenska arbetare. 
 
Av Comtes författarskap togs hans tidigare mer vetenskapsteoretiska skrif-
ter väl upp av liberala kretsar. Däremot hade man ytterst svårt att förlika 
sig med de senare skrifterna, i vilka han också ville ersätta den kristna 
religionsutövningen med en ny "positivistisk religion" där man dyrkade 
mänskligheten i stället för Gud. Anton Nyström tog emellertid helhjärtat 
till sig även denna del av Comtes lära och han startade ett positivistiskt 
samfund och gav ut en positivistisk andaktsbok.2 
 
I november 1881 avslog Stockholms stadsfullmäktige en ansökan om ett 
bidrag på 3000 kr för att driva arbetarinstitutet, med motiveringen att 
Nyströms religiösa inställning gjorde honom olämplig som arbetarnas lära-
re. I den situationen gick Hjalmar Branting in och lovade att personligen 
betala de 3000 kronorna på villkor att undervisningen "förblifver full-
ständigt konfessionslös och endast meddelar den fria forskningens resul-
tat". Branting, som nyss hade fått ärva en stor summa pengar, var alltså 
villig att själv stå för en stor del av institutets drift under ett år, men med 
den klara markeringen att Nyströms religionsfilosofiska agerande skulle 
hållas åtskilt från de populärvetenskapliga föreläsningarna.3 
 
Nihilistgänget hade vid den här tiden organiserat sig lite mer formellt i en 
klubb som kallades Radikala Klubben.4 Den som fungerade som ledare 
utåt var Karl Staaff, som till skillnad från Branting samvetsgrant skötte 
sina studier  och dessutom agerade i både nations- och kårsammanhang. 

                                       
1 Termen "filantropisk bildningsverksamhet" myntades av Gunnar Hirdman, åtminstone 
om man får tro honom själv. Mot detta ställde han "autonom" bildningsverksamhet som 
skulle vara det som kännetecknade idéerna bakom ABFs tillkomst. Se uppsatsen 
"Tankarna från 1912 " i Hirdman, G Synpunkter och meningar Stockholm, 1948 
 
2  Tore Frängsmyr har i flera sammanhang tagit upp Comtes teorier och Anton Nyströms 
förhållande till dem. Se t.ex "Den unge Anton Nyström och positivismen" i Lychnos 
1963/64 och Framsteg eller förfall, Stockholm, 1980 s.166 ff.  
 
3

 Här citerat efter Beyer a.a.  s.101. Branting kände Nyström väl sedan tidigare, och enligt Z 
Höglunds biografi skulle Branting och Staaff tidigare engagerat sig i intriger för att få Ny-
ström till ordförande i den liberala Reformklubben. Liknande arbetarinstitut inrättades 
senare på ett tjugotal orter i landet. 
 
4 Ibland möter man också beteckningen ”Repulikanska klubben” se Sten Sjöberg 
”Republikanen” i Jan Lindhagen (red) Bilden av Branting, Stockholm 1975 
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För Branting gick däremot studierna sämre. Han gick på föreläsningar i 
matematik och fysik, men innan han på allvar skulle kunna få ägna sig åt 
naturvetenskapliga studier var han tvungen att tentera i ett par obligato-
riska ämnen, bl.a. latin. Motivationen att fördjupa sig i dessa saknades 
emellertid och Branting lämnar Uppsala i slutet av vårterminen 1882 för en 
amanuenstjänst vid Stockholms Observatorium. I en liten självbiografisk 
skiss i Arbetet sju år senare ser han tillbaka på sin studenttid: 

 
Knut Wicksells ny-malthusianska föredrag hösten 1880 gjorde 
källossningen, och så länge Verdandi lefver med anda som nu äro 
tiderna icke till lags för dem, som ha stagnation och dödens 
stillhet till ideal. Studentpolitik är ju skräp på sitt sätt den lilla 
röda anstrykningen går så fort af de flesta, när de väl hunnit 
"stadga" sig till "män i staten" - men så länge det räcker, medför 
det dock intressen, håg för verklig allmänbildning, och det talas 
om annat än - ja, än det som har högsätet i studentkretsarne 
utan politik.1 

 
I den "verkliga allmänbildning" som studentpolitik skulle kunna ge spelade 
den moderna nordiska litteraturen en stor roll. Branting betonar Brandes 
stora betydelse, men det var också andra tänkare som påverkade de unga 
radikalerna. I en bevarad förteckning över de böcker Branting hade i sitt 
bibliotek finns förutom fackböcker i astronomi och matematik också ett 
stort antal böcker av mer allmänpolitisk karaktär. Här finns liberaler som 
John Stuart Mill och Herbert Spencer representerade, men också 
socialister som Ferdinand Lassalle, Wilhelm Liebknecht, Guesde m.fl. 
 
Även Karl Marx' "Das Kapital" ingår i förteckningen, liksom ett par verk av 
Aguste Comte i översättning av Anton Nyström.2 Förteckningen är daterad 
till 1879 och biblioteket hade onekligen ett förvånande omfång för att 
tillhöra en nittonårig student i den tidens Uppsala. Enligt den tidigare 
nämnda självbiografiska skissen var också kontakten med socialistisk 
litteratur och "en gång väckta intressen för samhällsfrågor" det som gjorde 
att han efter en kort tid valde att satsa på journalistiken i stället för på en 
framtid inom vetenskapen.3 Brantings förhållande till arbetarklassen var 
dock till en början mer i linje med Comtes syn än Marx'. Arbetarklassen 
stod för något oförstört och något som hade framtiden för sig. Det var med 
den man skulle liera sig om man skulle kunna nå någon framgång med 

                                       
1  Arbetet   10/8 1889 
 
2 Förteckningen finns  bland  ”bevarade papper från studietiden” i Hjalmar Brantings arkiv , 
ARAB 
 
3 Det har ibland i äreminnenen över Branting  antytts att han skulle lämnat Uppsala för 
att försvara de fattigas och förtrycktas sak o.s.v, men orsaken var enligt Beyer snarare att 
studierna inte gick något vidare. "Han lyckades inte ens på de åtta terminer han låg vid 
universitetet att ta en en filosofie kandidatexamen trots sin lysande begåvning." Nils Beyer 
a.a.  s.108 
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"frihetskampen" och när han beskriver motsättningarna på tidningen 
Tidens redaktion heter det: 
 

Vi andra hörde ju ursprungligen allra närmast till hvad man kallat 
"den radikala intelligensen", men som denna meningsgrupp i det 
svenska kulturlandet nära nog kan räknas på fingrarne, var det 
naturligt att vi mer och mer skulle dragas åt det enda håll der 
sympati och tillräcklig fördomsfrihet var att påräkna, till 
städernas arbetareklass, framför allt gifvetvis hufvudstadens. 
Arbetarefrågan måste allt mer träda i förgrunden i samma mån 
den insigten banade sig väg, att endast arbetareklassen kunde bli 
bärare för en verklig energisk frihetsrörelse. Men i och med 
denna insigt var också den abstrakta frihetsidealismen en 
öfvervunnen ståndpunkt, det kom sund realism, kött och blod, i 
gamla frihetsidealer, som nu knötos till en makt i verklighetens 
verld: arbetarklassen, som fastän genom strid måste gå fram mot 
herraväldet i samhället, hvilket ensamt den håller uppe. 1 

 
För många av Brantings radikala medstudenter kom kontakten med 
verkligheten utanför universitetsvärlden att leda till att "den lilla röda 
anstrykningen" försvann, men för honom kom det enligt hans egen själv-
uppfattning att leda till "den konsekventa radikalismens naturliga öfver-
gång i socialism" under mitten av åttiotalet. Det skedde samtidigt som 
striden mellan liberaler och socialister om kontrollen över de nybildade 
fackföreningarna och arbetarsammanslutningarna kulminerade åren 1885-
86. I den striden tvingades Branting ta ställning, även om det skedde med 
en viss försiktighet. I striden mellan socialister och liberaler kom en stor 
del av motsättningarna, åtminstone utåt, att manifesteras i uppgörelsen 
om "magfrågan" mellan Anton Nyström och August Palm.  
 
I samband med att Palm varit i Stockholm och propagerat för socialismen 
1881, så hade Nyström blivit invald i den kommitté som skulle dra upp 
riktlinjerna för den fortsatta socialistiska verksamheten i Stockholm. Så 
fort Palm lämnat staden hade emellertid Nyström gått till angrepp mot 
Palms idéer som han menade förvandlade "arbetarfrågan" till en "magfråga" 
istället för en "kulturfråga", och han lyckades få med sig de övriga i 
kommittéen på att förklara "socialismen för långa tider qväfd i Sverige". 2 
Direkt efter det att Palm 1885 flyttat till Stockholm så beslöt han att ta 
upp striden med Nyström om just "magfrågan", som Palm fann vara ett ut-
tryck som täckte precis det saken gällde. Den viktigaste frågan att ta itu 
med var just frågan om mat för dagen och en skälig ersättning för det 
arbete som kapitalisterna tillskansar sig mervärdet utav. Att som Nyström 
sätta arbetarnas bildning främst var att betrakta som ett hån mot arbeta-
ren och att "lemna honom andlig ersättning för materiella skador".3 Att 

                                       
1  Arbetet 10/8 1889 
 
2 Enligt referat i Figaro 18/1 1886 
 
3  se Socialdemokraten 12/3 1886 
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"magfrågan" kom före "bildningsfrågan" blev den linje som segrade i den 
tidiga socialdemokratiska  rörelsen i Sverige.  
 
I striden mellan Nyström och Palm kom Branting att uppträda som något 
av en medlare, som åtminstone hade Nyströms förtroende, och även om 
positivismen i den form som Nyström ville se den förlorade, så kom dess 
vetenskapsideal att leva vidare inom socialdemokratin. Comtes ideal om 
att samla kunskap för att kunna förutse, och för att därmed också kunna 
planera och påverka skeendet, kom att finnas med som en förutsättning 
för de idéer som senare skulle ligga till grund för vad som kommit att 
kallas ”den sociala ingenjörskonsten”, men mer därom längre fram. 
 
För Branting var dock "bildningsfrågan" fortsatt viktig, vilket kan märkas i 
avslutningen av den tidigare nämnda självbiografiska skissen i Arbetet, där 
Branting redogör för sina önskemål om tidningen Socialdemokratens 
fortsatta utveckling: 
 

Men ännu i denna stund är tyvärr icke arbetarrörelsen stark nog 
att kunna  bära upp ett organ, som förutom sin rent social-
ekonomiska och politiska afdelning äfven kan göra tjenst som 
bärare till folket af äkta kultur, som kan följa den fortgående 
andliga utvecklingen, belysa litteratur och konst, popularisera 
vetenskapen: som med ett ord kan i alla riktningar representera 
ett parti, som berömmer sig af att vilja lyfta menskligheten till ett 
högre utvecklingsstadium, icke blott att vilja lösa "magfrågan", 
hur nödvändigt detta än är som förutsättning för allt annat. Eja, 
vore vi snart der, att vår press äfven i denna riktning kunde 
fullständigas! 1 

 
För Branting var det väsentligt att göra arbetarna delaktiga av det som 
tidigare enbart varit borgarklassens privilegium, som diskussioner om 
konst, litteratur och vetenskap. Det gällde att "erövra" den borgerliga 
kulturens landvinningar och föra dem vidare. På samma sätt som arbetar-
klassen skulle erövra produktionsmedlen och de materiella värden borgar-
klassen tills vidare besatt skulle man erövra deras kulturella värden. 
Kultur ses i detta sammanhang, vilket för övrigt var det vanliga synsättet 
runt sekelskiftet, som en slags kapital som vissa grupper hade tillskansat 
sig kontrollen av och andra var utestängda från. Detta är ett fundamentalt 
annorlunda synsätt än den antropologiska användning av ordet kultur som 
numera dominerar debatten, vilket gör att en del sentida analyser som 
utgår från att man med termen kultur menade samma sak vid denna tid 
som nu enligt min mening hamnar fullständigt galet.2 Att det vid denna tid 

                                                                                                                        
 
1  Arbetet 10/8 1889 
 
2 Ett exempel på ett enligt min mening okritiskt och ohistoriskt brukande av kultur-
begreppet är Gustavsson, Rydquist, Lundgren, Mera ljus! Socialdemokratisk kultursyn fram 
till andra världskriget  Stockholm, 1979  Något mer reflekterad är Stefan Bomans 
framställning i Arbetarkultur och kultiverade arbetare,  Stockholm, 1985, men även han har, 
enligt min uppfattning missat det centrala i erövrartanken. Han blandar dessutom ihop 
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skulle föreslås att man skulle "slå vakt om arbetarklassens kultur" vore i 
det närmaste lika osannolikt som att det skulle förts en diskussion om 
hur man skulle kunna slå vakt om arbetarnas fabriker. Däremot kunde 
man tala om respekt för arbetarnas sedvänjor. 
 
Branting kan ses som representant för en strömning inom arbetarrörelsen 
som jag skulle vilja kalla för den högre bildningens företrädare. Eröv-
ringen av borgerskapets kulturella kapital måste enligt dem ske parallellt 
med att arbetarklassen får kontrollen över det materiella kapitalet och ett 
höjande av folkets andliga nivå genom bildning måste gå hand i hand med 
kampen för socialismen, om kampen skall lyckas. Att vidga tillträdet till 
högre utbildning och se till att även arbetarklassens barn får en möjlighet 
att läsa vidare ses i detta perspektiv som angelägna uppgifter. Likaså att 
de kulturella värden som skapas inom universitet och högskolor inte får 
förbli ett fåtals angelägenheter utan sprids vidare ut till en större allmän-
het. Samtidigt är man som regel angelägen om att slå vakt om universite-
tens autonomi och att forskningen måste få vara fri utan någon yttre in-
blandning eftersom dess frihet ses som en nödvändig betingelse för att det 
skapas något att sprida vidare. 
 
Brantings linje var emellertid inte självklar för den tidiga arbetarrörelsen. I 
själva "bildningstanken" ligger ju ett antagande om att människan i sitt 
ursprung är outvecklad, men att hon kan utvecklas och förädlas genom 
studier. I samtida litteratur skildrades också "de obildade arbetarna" som 
råa och ociviliserade och därmed oförmögna att delta i de samhälleliga 
besluten. För en framväxande  arbetarrörelse med ambitionen att genom 
allmän och lika rösträtt bli delaktig i, ja till och med ta över statens 
styrelse, kunde sådana uttalanden uppfattas som en grov provokation. Det 
var en provokation som kunde mötas på två sätt. Antingen förkastade man 
hela bildningstanken som sådan och underkände föreställningen om 
människan som utvecklingsbar, eller så accepterade man bildningsidealet 
och då var frågan på vilket sätt arbetarklassen bäst skulle kunna nå den 
nödvändiga bildningen. Om man kan se Branting som företrädare för det 
senare alternativet så kan August Palm ses om en företrädare för dem som 
förkastade bildningstanken som sådan. Palm betraktade sig i stället som 
rousseauan.1 Vid en debatt mellan Palm och Nyström så hade Nyström 
förklarat Rousseau för en galning. Detta föranledde Palm att publicera en 
lång hyllningsartikel till Rousseau i Socialdemokraten, i vilken också en 
förklaring ges till varför Nyström hade talat illa om denne store förebild: 
 

                                                                                                                        
riktningar bland studenterna som ville ha klassförsoning, som föreningen Studenter och 
Arbetare, och de som stod för en motsatt ståndpunkt som t.ex. Laboremus, vilket gör att 
hela den distinktion han laborerar med mellan Studenter gentemot Arbetare blir minst 
sagt konstig . 
 
1  Enligt Arne Helldén i "Socialdemokrati och bildning" i Grosin (red) Kultur, skola, ut-
veckling Stockholm 1985. Helldéns uppsats är tvivelaktig i många stycken, men i det här 
fallet tyder det mesta på att han har rätt även om ”rousseauan” kanske är att överdriva. 
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Det var nämligen mot de lärda charlatanerna som kokettera med 
"vetenskapliga", obegripliga termer och som, när massorna ropa 
efter mat, kasta åt dem beniga filosofiska dogmer att gnaga på 
(när jag beddes mat gåfven i mig skorpioner!) det var mot dem, 
som Rousseau först vände sig med sin sanningstalande 
eldstunga. 1 

 
Artikeln fortsätter sedan med en redogörelse för hur Rousseau i sitt svar 
på akademins prisfråga hade visat hur vetenskap och kultur är till fördärv 
för människorna, och för Rousseaus tankar om folkstyret. I slutklämmen 
kommer författaren tillbaka till Anton Nyström: 
 

Detta skrevs för snart 150 år sedan. Hvad sägas om dylika 
"galenskaper?". Månne icke deras fel är att de innehålla alldeles 
för mycket sunt förnuft för vissa hjernor? 

 
I dessa tankegångar, som Palm ingalunda var ensam om, kan vi se ett 
antagande om att människan föds med ett visst mått sunt förnuft, som 
kan grumlas av alltför mycket boklig bildning. Palm var också full av förakt 
för "intelligensarna", som han kallade dem som sökte sig till socialdemo-
kratin av teoretiska skäl snarare än av klasskänsla. Genom sin utbildning 
tillhörde de borgarklassen, eftersom utbildningssystemet endast repro-
ducerade den härskande klassens värderingar och världsbild. I en kom-
mentar till Fridtjuv Bergs valmanifest och hans "bottenskoleförslag" beto-
nas exempelvis att "han är ej vår man, af skäl som bör ligga klara för alla 
partivänner. Vi erkänna nämligen ingen särskild bildningsfråga". Vidare 
heter det: 
 

Det nuvarande samhället hvilar på religiös vantro och föråldrade 
begrepp. Låter därför staten folket få lära något blir det dylik 
parodi på bildning, och det se vi hellre folket i saknad af. 2 

 
Det är alltså bättre med ingen "bildning" alls än med en "bildning" inom 
det nuvarande borgerliga samhällets ram. Utbildningen och då särskilt den 
högre utbildningen ses som en del av den ideologiska överbyggnaden i 
samhället, först efter det att den ekonomiska basen förändrats kan man ta 
itu med eventuella bildningsfrågor. Då kommer emellertid enligt samma 
artikel dessa frågor att lösa sig av sig själva. För studenter hade Palm bara 
förakt. I ett kåseri med anledning av en större festlighet i Uppsala talar 
han genomgående om dem som "parasiter" och "snyltdjur på 
samhällskroppen" vars utbildning bekostas av dem som står för "det 
produktiva arbetet" i samhället.3 
 

                                       
1   Socialdemokraten 12/2 1886 
 
2  Socialdemokraten 12/3 1886. 
 
3 Socialdemokraten 4/12 1885. 
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Att det utifrån ett sådant perspektiv skulle bli svårt att förlika sig med att  
"bildade" överklassöner som Branting och Sterky fick ett allt större 
inflytande över hans tidning "Socialdemokraten" är inte svårt att förstå, 
och som bekant kom det rätt snart till en brytning mellan kretsen kring 
Palm och kretsen kring Sterky.1 I den striden blev det Palm som till sist 
fick stryka på foten, men hans sätt att se på bildning och akademiker har 
även det levt vidare inom socialdemokratin, och Palm var endast en tidig 
företrädare för en gruppering inom arbetarrörelsen som jag skulle vilja 
kalla för akademikerföraktarna.  Utifrån deras perspektiv är vidgat tillträ-
de till högre studier inget att sträva efter. Tvärtom förknippas ett sådant 
med en utarmning av arbetarklassen på dess begåvningar. Likaså finns 
utifrån akademikerföraktarnas perspektiv ingen anledning att låta univer-
sitet och högskolor utgöra något autonomt område fritt från yttre inbland-
ning. Talet om autonomi och forskningens frihet uppfattas istället ofta 
som ett förtäckt försök till vaktslående om en av de sista resterna av 
privilegiesamhället. 
 
En sak som komplicerar det hela är, att medan den högre bildningens 
företrädare inom socialdemokratin ofta är mycket verbala och gärna yttrar 
sig på partikongresser och i tidskrifter, så är akademikerföraktarna tysta i 
större offentliga sammanhang.2 Det gör att en genomläsning av exempelvis 
kongressprotokoll och socialdemokrtatiska tidskrifter kan ge ett bedrägligt 
intryck av att de skulle vara en obetylig minoritet. Även om man sällan 
artikulerar sin ståndpunkt har akademikerföraktarna inte varit utan 
betydelse i socialdemokratiska ställningtaganden till den högre 
utbildningen, inte minst genom möjligheten att stjälpa eller hota med att 
stjälpa förslag vid omröstningar. Frågan om deras mer eller mindre 
indirekta betydelse får vi dock tills vidare lämna därhän. Det kan räcka 
med att konstatera att en motsättning i synen på högre utbildning mellan 
de jag kallat den högre bildningens företrädare och akademikerföraktarna 
har funnits i SAP alltsedan partiets första år, och den tycks aldrig ha blivit 
riktigt löst även om, som vi skall se längre fram i texten, försök har gjorts 
att finna någon slags lösning. 
 

                                       
1 Fredrik Sterky hade tagit studentexamen, men p.g.a. att fadern kommit på ekonomiskt 
obestånd hade han inte fått möjlighet att läsa vidare utan börjat vid posten. Han var alltså 
ingen student, men räknades av Palm till ”intelligensarna” tillsammans med A.F. Åkerberg, 
Atterdag Wermelin och Axel Lundberg. Sterky har ofta framställts som en man av 
överklassbakgrund, men det var i så fall en deklasserad överklass enligt Sten Sjöberg Fre-
drik Sterky,  Stockholm, 1949. I sina memoarer ger August Palm faktiskt en mycket positiv 
bild av Sterky, även om han medger att de haft sina kontroverser. Samtidigt framgår hans 
mycket stora ”misstänksamhet” mot folk från ”den så kallade bättre klassen” som sökt sig 
till arbetarrörelsen. Se August Palm Ur en agitators lif  Stockholm , 1905 s. 172 
  
2 Därmed inte sagt att denna riktning helt saknat skrivande och välartikulerade före-
språkare. En av de mest framträdande akademikerföraktarna och anti-intellektualisterna 
var länge Gösta Söderlund i Dala-Demokraten som inte minst i samband med 
studentrevolten i slutet av sextiotalet gick till våldsamma angrepp mot de intellektuella. 
Hans egen uppfattning av detta ”gyllene patrask” framgår bl.a. av Gösta Söderlund  
Redaktör (s)  Stockholm, 1973 s. 68 ff 
 



73 

 

73 

 

Verdandi och den fria tanken 
 
Tidigare har jag talat om den tredje utåtriktade fasen bland svenska stu-
denter i allmänna ordalag. Det kan nu vara dags att bli lite mer konkret 
och ta upp några viktiga händelser under denna period. Av störst betydelse 
för framtiden var kanske tillkomsten av de första ”politiska” studentföre-
ningarna, av vilka Verdandi utan tvekan var den mest inflytelserika i 
samtiden. Verdandis tillblivelse har visserligen skildrats tidigare, men den 
kan ändå vara värd att rekapitulera i korta drag, eftersom Verdandi har 
varit mönsterbildande för flera sentida studentföreningar vad gäller sättet 
att arbeta. Den är också ett uttalat exempel på den typ av student-
föreningar som jag i anslutning till Pinners distinktion kallat för gräns-
överskridande. 
 
I riksdagen hade K.P. Arnoldsson 1882 motionerat om att man skulle ha 
rätt att gå ur svenska kyrkan utan att för den skull gå in i något nytt tros-
samfund. I Uppsala föreslog de unga radikalerna, med Karl Staaff i spet-
sen, att ett allmänt studentmöte skulle sammankallas, för att uttrycka sitt 
stöd för idén. När kåren tvekade trycktes ett flygblad upp i vilket man 
vände sig direkt till studenterna, med ett påpekande att studentkåren ti-
digare hade kunnat uttrycka sitt stöd för en stor idé. Det framgick också av 
studentkårens stadga att detta sätt att som ”kår” uttrycka en mening var 
tänkt att ingå i studentkårens uppgifter. Striden om ”samvetsfrihet” var en 
typisk sådan fråga där studenterna borde ta ställning enligt uppropet, och 
vidare heter det: 
 

Om vi studenter nu skulle intaga vår plats i den striden? Om vi 
skulle visa, att sammanslutningen till studentkår hade ett annat 
syfte än högtiders firande och festers glam?1 

 
Aktionen misslyckades, men aktiviteterna runt den ledde till att kontakter 
knöts mellan likasinnade studenter vid olika nationer. Det vanliga i 
Uppsala var ju annars att man hade det mesta utbytet av idéer med 
studenter som tillhörde samma nation, och ordnades det debatter skedde 
det som regel i nationsregi. Frågan om religionsfrihet var dock svår att ta 
upp i nationssammanhang med sina övervakande inspektorer och därför 
väcktes tanken på att man skulle skaffa ett forum där alla frågor skulle 
kunna tas upp till fri debatt utan inblandning från den akademiska 
lärarkåren. På hösten 1882 sammanslöt sig därför 25 studenter till en 
förening som fick namnet Verdandi. Den avsåg att vara, som man uttryckte 
det i stadgarna, ”ett föreningsband mellan studenter vid Uppsala universi-

                                       
1 Flygbladet ”Ett ord till Upsala studenter”. Flygbladet var undertecknat L. F. men det var 
Karl Staaff som stod bakom det. Flygbladet återfinns i Hjalmar Brantings bevarade papper 
från studietiden i Hjalmar Brantings arkiv   ARAB. Branting var mycket aktiv kring försöken 
att få till stånd ett kåruttalande i frågan. Att Branting sedan bevarat uppropet tyder på att 
han fäst stor vikt vid det, eftersom denna del av arkivet annars är hårt gallrad. 
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tet, hvilka omfatta tanke- och yttrandefrihetens grundsatser samt hysa 
intresse för allmänt mänskliga och samhälleliga frågor.”1 
 
Bland stiftarna märks medlemmarna i ”nihilistgänget”, men också Knut 
Wicksell, även om han aldrig kom att vara särskilt aktiv i det inre före-
ningslivet. Han höll däremot regelbundet föredrag och deltog ofta i debat-
ter, liksom Branting, som då och då reste upp till Uppsala för att vara med 
vid Verdandis sammankomster. De första åren fungerade man i huvudsak 
som en sluten diskussionsklubb med en form för sammankomsterna som 
kom att bli stilbildande. En medlem hade förberett en allmän inledning 
kring någon fråga som man ansåg nödvändig att få belyst t.ex. dödsstraffet, 
ståndsskillnadernas överbryggande, kvinnans likställdhet med mannen, 
nykterhetsfrågan, republik eller monarki, o.s.v. Därefter var ordet fritt och 
tanken var att helt olika ståndpunkter skulle få komma till tals. 
 
Från början hade det varit en stor spännvidd mellan åsikterna i föreningen, 
men rätt snart hade de mest avvikande lämnat Verdandi och man kom att 
tycka alltmer lika. För att få bättre fart på diskussionen beslöt man 1887 
att anordna en offentlig debatt. Sju år hade gått sedan Wicksells beryktade 
föredrag och skrifter för och emot hans ståndpunkter hade publicerats. 
Man beslöt därför att under rubriken ”Hvilka är de viktigaste önskemålen i 
sedlighetsfrågan” bjuda in Knut Wicksell och hans mest kända 
motståndare professor Rudin och lektor Personne. Utan särskild inbjudan 
hade också Hinke Bergegren rest upp till Uppsala för att ta del i 
diskussionen. Debatten ledde till en rejäl skandal. Särskilt Hinke 
Bergegrens inlägg om att ett regelbundet och  sunt sexualliv är nödvändigt 
för människorna var för magstarkt för ”den kristna moralens väktare” i 
Uppsala.2 Ordföranden Mauritz Hellberg borde ha klubbat av hans och 
andra liknande inlägg, hävdade universitetets rektor Carl Yngve Sahlin. 
Hela Verdandis styrelse blev kallad inför mindre konsistoriet. Att man för-
svarade sig med att ett nedtystande av någon åsikt stred mot föreningens 
grundprincip om tanke- och yttrandefrihet hjälpte inte. Snarare tvärtom, 
hela styrelsen ådömdes varning. Några fick dessutom sin rätt till akade-
miska stipendier indragna ett till två år, och vissa professorer använde 
också sina privata kontakter till att se till att även andra typer av lån och 
stipendier drogs in. Inte bara styrelsemedlemmar utan även andra med-
lemmar drabbades av dessa ekonomiska trakasserier. Dessutom kom man 
att använda medlemskap i föreningen Verdandi som diskvalificerande 
egenskap i olika tillsättningsärenden de kommande åren.3 Verdandisterna 
                                       
1  Ur paragraf 1 i föreningen Verdandis första stadgar, återgivna i Otto von Zweigbergk, Stu-
dentföreningen Verdandi 1882 -1892, Uppsala, 1892. 
 
2 ”Den stora sedlighetsdebatten” har skildrats i flera sammanhang, se exempelvis Hartman 
och Egnell ”Verdandi 1882-1932” och Mauritz Hellberg ”Sedlighetsdiskussionen 1887”. 
Båda uppsatserna ingår i Valfrid Spångberg, Verdandi genom 50 år, Stockholm 1932. 
 
3 Enligt von Zweigbergk, som själv var medlem i styrelsen då, var några i mindre konsistoriet 
särskilt ute efter att pricka Hjalmar Öhrvall, och man kom sedan att åberopa hans med-
lemskap som skäl för att han inte längre skulle få upprätthålla sin laboratorsbefattning, 
trots att ingen annan lämplig sökande fanns. 
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gav sig emellertid inte utan överklagade varningen till universitets-
kanslern. På våren året därpå ådrog man sig ånyo rektorns och 
konsistoriets ogillande i och med att man gjorde ett sympatiuttalande för 
Branting som hade blivit dömd för hädelse.1 Den här gången kallades 
samtliga föreningens medlemmar till en uppläxning inför rektor Sahlin, 
som bl.a. hävdade: 
 

Det har vid flere tillfällen blifvit sagdt, att Eder förening inom sig 
erbjuder tillfälle till fri diskussion med ytterst ringa inskränk-
ningar. Diskussion kan och bör innehålla en på föregående 
forskning och pröfning grundad utredning af de frågor, som utgöra 
hennes föremål, men i de flesta fall är sådan utredning endast en 
del af diskussionen. Till denna del kommer vanligen en annan, 
som består av af öfvertalning och lockelse samt af uppmaning och 
eggelse, och i större omfattning och med fastare planmässighet 
utförd kan denna andra beståndsdel blifva ett hufvudelement i en 
ensidig partiledning och i en häftig partihetsning. Denna 
öfvervägande praktiska sida i den fria diskussionen är alltid 
förenad med stort ansvar. Ansvaret växer, då frågor som sed-
lighet, samhälle och religion behandlas, och ökas äfven, då åhö-
rarne är unga och oerfarne. 2 

 
I striden mellan Verdandi och rektor Sahlin, och hela den akademiska kår 
som han hade bakom sig, kan man se en kollision mellan två olika sätt att 
se på bildning och kunskap. Båda grupperingarna anknöt till tanken på att 
människan är bildbar, d.v.s. kan utvecklas och förädlas genom studier. 
Däremot skilde de sig åt radikalt i synen på hur den processen gick till. 
Sahlins synsätt anknöt i allra högsta grad till vad jag tidigare betecknat 
”ett patriarkaliskt bildningsideal” medan Verdandisterna utgick från ”ett 
radikalt självbildningsideal”. Typiskt för det radikala självbildningsidealet 
var att man förutsatte att varje individ  själv var i stånd att, som det 
brukade heta, ”bilda sig en hållbar åskådning” utifrån en allsidigt förd 
diskussion. Kunskap bygger på en aktiv inhämtning och sovring utav fakta 
och utsagor, och den som är ansvarig i den processen är individen själv. 
Bildningsprocessen ses som en självbildningsprocess. Sahlin å sin sida 
talade mycket om ansvar, och det är uppenbart att han, vilket var vanligt i 
det patriarkaliska bildningsidealet, förutsatte att ansvaret för bildningen 
låg hos den som är satt att vara lärare eller förkunnare av något slag. 
Särskilt viktigt är detta ansvar om det finns ungdom, kvinnor, outbildade 
eller andra särskilt lätt förledda bland åhörarna.3 Det var inte fråga om att 

                                       
1 Att en studentförening i Uppsala uttalat sitt stöd för Branting liksom de 50 kr man samlat 
in till böterna tycks ha ansetts viktigt i den samtida socialdemokratin. Se t.ex. Gerhard 
Magnusson Socialdemokratien i Sverige - Första delen  Stockholm, 1920 s. 123 f 
 
2 Återgivet efter von Zweigbergk a.a. s.118 
 
3 Just detta att det funnits kvinnor med vid diskussionen åberopades särskilt som exempel 
på ansvarslöshet hos arrangörerna i samband med  sedlighetsdebatten.  En av de när-
varande damerna, professorskan Ann Margret Holmgren, utsattes också för en veritabel 
personförföljelse. Eftersom hon inte demonstrativt rest sig upp och lämnat lokalen hade 
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tänka fritt, utan om att tänka rätt, och vad som kom att tänkas antogs 
bero på den som hade ordet i sin makt. Och makten över ordet var det 
akademiska etablissemanget inte berett att släppa ifrån sig i första taget. 
Det var de som ingick i detta som avgjorde vilka tankar som var rätta. 
Visserligen kunde man sins emellan strida kring olika frågor, men det 
ankom inte på några studenter att blanda sig i de striderna, allra minst 
någon upprest socialistagitator från Stockholm. För att understryka detta 
synsätt kom det också att huggas i sten över ingången till det nya uni-
versitetshuset i den beryktade sentensen ”Att tänka fritt är stort, men 
tänka rätt är större.” 
 
Verdandi fortsatte trots de komplikationer som den stora sedlighetsdis-
kussionen förde med sig att anordna stora offentliga debatter. Likt i 
tidigare vågor av studentradikalism försökte man väcka opinion kring de 
frågor som låg studenterna varmt om hjärtat, och på samma sätt som 
tidigare kom frågan om yttrandefrihet och tryckfrihet att vara den som 
kanske mer än någon annan satte känslorna i svallning. Men, och här 
påminner man mer om konventsrörelsen än om studentskandinavismen, 
man anknöt också till föreställningen om kunskapen som ett förpliktigande 
privilegium. Sättet man gjorde det på, nämligen utgivningen av populär-
vetenskapliga småskrifter, kom att bli mycket betydelsefullt allmänhetens 
i uppfattning av föreningen. Förebilden kom från Danmark där 
Studentersamfundet sedan några år hade utgivit en serie populärt hållna 
små häften i vetenskapliga frågor. 1886 föreslog Karl Staaff att man skulle 
försöka genomföra något liknande i Verdandis regi och tanken vann snabbt 
gehör. Otto von Zweigbergk har sammanfattat idéerna bakom små-
skriftserien så här: 

 
Det tyckes ju vara alldeles i sin ordning, att den studerande ung-
dom, för hvilken samhället på ett alldeles särskildt sätt öppnar 
portarne till kunskapens helgedom, också gör hvad den kan för 
att dela med sig af sitt öfverflöd. Icke kan det väl vara som sig 
bör, att studenterna vid universiteten betrakta dessa som öfver-
klassinstitutioner, där de ha att förskaffa sig färdigheter och in-
sikter, som sedan endast mot dryg ersättning i löner och andra 
förmåner afyttras till samhället. Kunskap förpliktar och hör dess-
utom till det slags af rikedomar, som ej minskas, om egaren än 
så frikostigt delar med sig däraf åt andra. Särskildt måste det för 
en frisinnad ungdom ligga nära till hands att verksamt intressera 
sig för ökad och förbättrad folkupplysning, såsom den riktiga och 
trygga vägen för en demokratisk samhällsutveckling. Och för en 
ungdom, som satt tanke- och yttrandefriheten främst på sitt pro-
gram, ja låtit det utgöra hela sitt program, måste det synas sär-

                                                                                                                        
hon enligt samtida insändarskribenter själv utmärkt sig som osedlig, och all kontakt med 
henne borde avbrytas. Enlig Holmgren själv i ”Några personlig Verdandiminnen” i Verdandi 
genom 50 år skulle denna episod vara förebild för Bjørnstjerne Bjørnsons roman ”På Guds 
veje”. 
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skilt angeläget att medverka till spridandet af sådan kunskap, 
som vuxit fram på den fria forskningens fält.1  

 
Det hade dock inte varit helt självklart att föreningen Verdandi skulle en-
gagera sig i verksamhet som riktade sig till en publik utanför studenternas 
krets. Länge hade det funnits två olika riktningar inom föreningen. En 
grupp ville behålla den som en ren diskussionsförening för studenter och 
de var också emot att offentliga debatter ordnades. Den grupp som ville 
satsa på utåtriktad verksamhet avgick dock med segern och Verdandi kom 
genom sina småskrifter att bli ett känt namn i hela landet. I småskrifterna 
bemödade man sig, till skillnad från i debatterna, att försöka hålla en lugn 
och saklig ton. De skulle inte övertyga genom sin vassa polemik, utan ge-
nom sitt ”vetenskapliga innehåll”. Men, som Kjell Jonsson konstaterat, 
var det ”inget tvivel om att man missionerade för upplysning och veten-
skap”.2 Man önskade också att hålla skrifterna så billiga som möjligt för 
att, som det hette i anmälan, ”äfven för de minst bemedlade bereda ett 
tillfälle att vinna kännedom om forskningens resultat på olika fält”.3 Små-
skrifterna blev oerhört väl emottagna, särskilt av den liberala pressen och 
åtgången blev så stor att man kunde börja betala ett mindre honorar till 
författarna.4 Ämnesområdena varierade. Man utgav både rent praktiska 
handböcker i exempelvis föreningskunskap, husdjursskötsel och juridik 
men också böcker som behandlade ämnen som anknöt till de frågor som 
föreningen ville driva, även om de inte utformades som regelrätta debatt-
böcker. De första åren utgavs exempelvis en rad små biografier över per-
soner som lidit av åsiktsförföljelse eller kämpat för ”upplysning”, liksom 
böcker om franska revolutionen, om kvinnofrågan m.m. Hjalmar Öhrvall 
bidrog även med en översättning av John Stuart Mills ”On Liberty”5 
 
Liksom sina föregångare under tidigare utåtriktade faser kom även kultur-
radikalerna att kritisera de egna undervisningsformerna. Bland studen-
terna fanns vid denna tid en uppdämd irritation över att den litteratur som 
det förväntades att man som student skulle ha tagit del av innan man an-
mälde sig för vederbörande professor för tentamen inte angavs någonstans. 
I stället fick man fråga sig fram bland medstudenter som klarat av sin ten-

                                       
1 von Zweigbergk a.a.  s.132 
 
2 Kjell Jonsson Vid vetandets gräns; om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i 
svensk kulturdebatt 1870-1920  Lund, 1987 s.140 Kjell Jonsson visar också på hur extrem 
man kunde vara i sin utvecklingsoptimism och tilltro till naturvetenskapens möjligheter att 
lösa alla framtida problem i dessa skrifter. I något fall föranledde det  också Hjalmar 
Branting att varna för en alltför ytlig optimism.  
 
3 von Zweigbergk s.134 
 
4 Däremot vände sig den konservativa pressen emot företaget och Carl David af Wirsén var-
nade för att det enda som en sådana skrifter kunde leda till bland folket var en alltmer ut-
bredd  halvbildning enligt Kjell Jonsson a.a. s. 141 
 
5 En förteckning över skrifterna i skriftserien fram till 1932 finns i Valfrid Spångberg, 
Verdandi genom 50 år, Stockholm 1932 
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tamen tidigare om vilka böcker de hade läst, och vilken inriktning re-
spektive professor hade givit ämnet. För att råda bot på denna osäkerhet 
föreslog Verdandi 1886 att ecklesiastikministern borde föreskriva, att uni-
versiteten vid varje läsårs början skulle utge en katalog över de olika ford-
ringarna för varje betyg i varje ämne och examen. När förslaget ignorerades 
beslöt föreningen på hösten 1886 att själv försöka göra en sådan sam-
manställning och uppdraget gavs åt Hjalmar Öhrvall och C.V.L Charlier. De 
skrev till de olika professorerna och bad dem att specificera vad som borde 
läsas för de olika betygen. Bland professorerna rådde mycket delade 
meningar om denna aktion från Verdandi. En del var positiva till 
studenternas initiativ och medverkade i studiehandbokens utformning, 
medan andra såg den som ett oerhört fräckt tilltag och vägrade kategoriskt 
att ha med den att skaffa.  
 
Verdandis studiehandbok kom med sin första upplaga på hösten 1887 och 
fick en strykande åtgång bland studenterna.1 Den möttes också av positiva 
recensioner i de liberala tidningarna, och i Lund satte Akademiska före-
ningens överstyrelse omedelbart igång med att ge ut en liknande hand-
ledning för Lunds universitet. Handboken kom alltså ut endast några må-
nader efter den stora skandalen kring sedlighetsdebatten. Detta föranled-
de professor Harald Hjärne att påpeka det olämpliga i att en förening som 
blivit dömd till disciplinära åtgärder skulle ”bemyndigas uppträda som för-
medlande organ mellan examinatorerna och den akademiska ungdomen” 
och han föreslog att motsvarande handbok i fortsättning skulle utges av 
respektive fakultet själv.2 Fakulteten tvekade om det lämpliga i en sådan 
åtgärd, men några år senare kom det direktiv från universitetskanslern att 
varje ämne skulle utge en studieplan. Av fakulteterna utgivna studiehand-
böcker blev också snart en självklarhet. 
 
Verdandi hade som studentförening på detta sätt inte bara visat sig ha 
synpunkter på hur studierna vid universitetet skulle fungera, utan hade 
också lyckats i sin aktion. Att på detta sätt kodifiera kursfordringarna in-
nebar en inskränkning i examinatorernas absoluta frihet och möjliggjorde 
jämförelser mellan ämnen och, vilket på sikt visade sig vara av stor bety-
delse, också mellan samma ämne vid olika universitetsorter. För de radi-
kala studenterna var ”det goda universitetet” en institution utformad efter 
det radikala självbildningsidealets mönster men samtidigt, i linje med kul-
turradikalismens allmänna krav på ärlighet och öppenhet, kännetecknad av 
att förväntningarna på de studerande var klart utsagda. På samma sätt 
agerade man för att få de villkor som gällde för den akademiska försam-
lingens jurisdiktion klart preciserade. Fortfarande lydde nämligen studen-
terna inte under stadens jurisdiktion, utan under universitetets, och det 
var det mindre akademiska konsistoriet som hade att döma i ärenden där 
                                       
1 Avsikten med boken framgår av den långa titeln Studiehandbok för dem som vid Upsala 
Universitet ämna aflägga filosofie kandidat-examen eller någon av de förberedande examina 
Till tjänst för de studerande vid Upsala Universitet och Stockholms Högskola utgifven av 
föreningen Verdandi. 
 
2 von Zweigbergk a.a. s.110 
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studenter var inblandade. Även om den ordningen en gång hade tillkommit 
för att skydda studenterna mot en alltför sträng behandling av den lokala 
ordningsmakten, upplevdes den av verdandisterna som ytterligare ett ex-
empel på akademiskt godtycke och oklara bestämmelser. Dessutom stred 
den mot tanken på likhet inför lagen. Istället krävde de kulturradikala 
studenterna att bli betraktade som vuxna med full kapacitet att ta ansvar 
för sina handlingar och i det fall de bröt mot lagen också stå till svars inför 
civil domstol. Man bekämpade därför också energiskt de kvardröjande 
resterna av in loco parentis -tanken.  
 
En viktig händelse i kampen för att studenterna skulle bli erkända som 
vuxna var en strid som fördes vid Göteborgs Högskola 1904 och som en-
dast indirekt har med Verdandi att göra. Rektorn vid det västsvenska läro-
sätet hade nämligen hotat ett par studenter som bodde ihop utan att vara 
gifta med relegering. Som Lennart K. Persson visat i en intressant studie 
av händelsen, så var han i sig inte särskilt intresserad av frågan.1 Han 
fruktade emellertid att studenternas sammanboende skulle kunna inverka 
menligt på en utlovad donation från en frikyrkligt engagerad byggmästare i 
staden och för att undvika att de utlovade pengarna drogs in beslöt han att 
utöva sitt faderliga ansvar. De hotade studenterna tog i det läget kontakt 
med Hjalmar Öhrvall, som i Uppsala Nya Tidning drog igång en våldsam 
presskampanj i frågan. Öhrvalls kampanj blev ivrigt uppbackad av den so-
cialdemokratiska pressen och resultatet blev att rektorn fick backa. Från 
den händelsen kan man säga att en skarp gräns kom att dras mellan stu-
denternas privatliv och deras studier. Att en rektor vid ett svenskt univer-
sitet idag, på sätt som fortfarande kan ske exempelvis i U.S.A., skulle 
lägga sig i vad studenterna gör på sina studentrum framstår som enbart 
löjeväckande. Efter 1904 var alltså idén om in loco parentis definitivt död och 
ett av den kulturradikala studentrörelsens viktigaste bidrag, sett från se-
nare studentgenerationers ögon, har varit rätten att få bli betraktade som 
vuxna människor med eget ansvar för sina handlingar.2 
 
Verdandi, åtminstone under sin första tid, uppfyller på ett nästan idealty-
piskt sätt de kriterier som Pinner angivit för gränsöverskridande stu-
dentorganisationer. Föreningen försökte fungera som en bro mellan uni-
versitetsvärlden och världen utanför. Å ena sidan ville de föra ut kunska-
per och idéer som de förvärvat som studenter till allmänheten, främst 
genom småskrifterna, men också genom kringresande föreläsarverksamhet 
och sammanställande av vandringsbibliotek.3 Å andra sidan försökte de 
                                       
1 Lennart K Persson, Samvetsäktenskap eller civiläktenskap, Göteborg, 1971  
 
2 Det unika, sett i ett internationellt perspektiv, i att studenter på detta sätt betraktas som 
vuxna och att en strikt gräns upprätthålls mellan privatliv och studier är något som bl.a. 
påpekats av Erik Allardt och Richard F Tomasson. Se ”Stability and Strains in Scandinavian 
Student Politics”, Daedalus, Volume 97, 1968 
 
3 Idén till att plocka ihop speciella vandringsbibliotek kom från Oscar Borge som 1891 hade 
startat ett speciellt arbetarbibliotek i Uppsala och som från det skickade ut boklådor, och 
ordnade en bokförmedling med avsikt att underlätta och förbilliga folkbibliotekens inköp av 
böcker. En som vid sekelskiftet kom att arbeta en hel del med denna bokförmedling var 
Gustav Axel Jæderholm, till vilken vi får anledning att återkomma när vi kommer in på 
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genom debatter och aktioner få den akademiska världen att ta till sig de 
nya idéer och värderingar som gjorde sig gällande i samhället i stort.  
Några av titlarna på småskrifterna kan tjäna till att belysa vad en del av 
det man ville föra ut till folket. Här finns t.ex. ”Om människans ursprung” 
av Gottfrid Adlerz,1 ”Om naturkrafternas växelverkan” av Herman von 
Helmholtz, ”Om naturvetenskapernas betydelse för världsåskådningen” av 
Karl af Geijerstam, ”Renlighet och frisk luft” av Hjalmar Öhrvall, ”Om 
fosterutvecklingen” av professor J. Aug. Hammer, ”Bad är hälsa” av dr. R 
von Post  ”Om överläggningar och beslut” av Axel Svensson etc. Å andra si-
dan tog föreningen vid sina offentliga debatter upp dagsaktuella teman, 
som annars inte hade någon naturlig plats inom universitetet, som ”I vad 
mån är en utsträckning av den politiska rösträtten önskvärd i vårt land?” 
med inledning av David Bergström. 1899 bjöd man också in Hjalmar Bran-
ting för att tala inför studenterna och han valde då ämnet ”Militarism och 
kultur”. Socialdemokraterna fick också en möjlighet att via skriftserien 
presentera sig för en publik som man annars inte nådde. Så ingick t.ex. 
Axel Danielssons "Socialdemokratin, dess uppkomst och utveckling" i två 
häften och "Socialismen" av Hjalmar Branting i de första årens utgivning. 
 
Den brytning som skedde inom arbetarrörelsen mellan liberaler och socia-
lister skedde betydligt senare inom Verdandi. Delvis berodde detta natur-
ligtvis på att de studenter som på något sätt kommit att ta ställning för 
socialismen var så oerhört få att frågan knappast var aktuell, men också på 
att skiljelinjen inom universitetsvärlden inte gick mellan liberaler och so-
cialister utan mellan radikaler och konservativa. Branting hade ju som 
tidigare nämnts nära kontakter med föreningen och hoppades att Verdandi 
skulle leva vidare med samma anda som fanns under åttiotalet. Men det 
var inte bara Branting som hade kontakter med Verdandi av den första 
generationen socialdemokratiska intellektuella. Även personer som C.N. 
Carleson, Carl Lindhagen, Victor Larsson, Oscar Borge, Karl-Erik 
Forsslund, Yngve Hugo, Anders Örne och Erik Hedén hade exempelvis varit 
medlemmar under sina Uppsalaår.2 
 
Även de konservativa studenterna insåg snart fördelen av en organisation 
av Verdandis typ och 1889 startas ”Fosterländska studentförbundet”. Den 
var direkt kopierad efter de tyska ”Burschenschaften” inklusive sådana 
                                                                                                                        
mellankrigsradikalernas syn på bildningsfrågan. Se Carl Cederblad ”Liberalismen, Verdandi 
och folkbildningsarbetet” i Verdandi genom femtio år, Stockholm, 1932 s. 166 ff 
 
1 Detta var den första skriften i serien.  
 
2 Carleson blev senare redaktör för Socialdemokraten, Carl Lindhagen borgmästare i 
Stockholm och soc.dem. förstakammarledamot och Victor Larsson redaktör för Hallands-
posten, Oscar Borge grundade Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Karl-Erik Forsslund 
grundade Brunnsviks folkhögskola, Yngve Hugo blev studierektor för ABF 1918-25 och där-
efter chef för Radiotjänst, Anders Örne blev riksdagsman, kommunikationsminister 1921-
23 och därefter chef för postverket och Erik Hedén blev mycket omdebatterad  kultur-
skribent i Socialdemokraten Av dem är kanske Victor Larsson den minst kände idag, men 
han var mycket omtalad åren kring sekelskiftet och fram till sin bortgång 1908. På senare 
tid har exempelvis Jan Myrdal lyft fram hans skriftställarskap i ljuset igen se exempelvis 
Förr och Nu nr 2 1985. 
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egenheter som att man i stället för den traditionella punschen drack öl ur 
sejdlar och höll sig med en ”vorsitzer”  som på intet sätt fick ifrågasättas. 
Viktigast på lång sikt var emellertid den 1891 grundade föreningen 
Heimdal. Den var avsedd som en direkt kamporganisation mot Verdandi 
och de ”åttiotalistiska” idéer Verdandi stod för.1  Efter att ett par år varit 
hemlig framträdde Heimdal inför offentligheten 1893 med en egen skrift-
serie och dessutom ordnades både interna och offentliga debatter. Verk-
samhetsformerna var alltså i stort kopierade på Verdandi. I ett viktigt av-
seende skilde man sig emellertid från denna organisation. De ”demo-
kratiska” former som fanns inom Verdandi ville man inte veta av, utan i 
stället organiserade man sig som en konstitutionell monarki där ordföran-
den utnämndes av sin föregångare och i stället för styrelse hade man ett 
”Referenskollegium” efter mönster från 1634 års regeringsform. Alla ären-
den behandlades dessutom i utskott innan de kunde tas upp till beslut.2 
Till detta kom att kvinnliga studenter, till skillnad mot i Verdandi, inte fick 
tillträde till Heimdal. När Lydia Wahlström 1893 ansökte om medlemskap 
sammanfattade en av deltagarna sin ståndpunkt på ett för denna riktning 
typiskt sätt med att ”i hans ögon kunna ej alla hennes förtjänster uppväga 
det felet, att hon vore kvinna.”3 
 
Med tiden kom både Fosterländska Studentförbundet och Heimdal att 
förändras och ansluta sig till den organisationsform som Verdandi hade. 
1897 beslöts att Heimdal skulle upphöra att vara en politisk studentföre-
ning, och i stället endast fungera som en organisation för folkbildning. Den 
inriktningen behöll man ända fram till försvarsstriderna runt 1910 då de 
båda högerorganisationerna slogs ihop och det reorganiserade Heimdal 
återigen började framträda som en utrerat konservativ organisation, men 
till detta skall jag återkomma. 
 

                                       
1 Carl Axel Reuterskiöld, som tillhörde den första Heimdalsgenerationen, talar om att kamp 
mot Verdandi ”om de unga recentiorernas själar” vid starten betraktades som föreningens 
huvuduppgift. För den skull byggde man bl.a. upp en organisation med speciella na-
tionsombud som skulle propagera för Heimdal. Se C.A. Reuterskiöld ”Från 90-Talets stu-
dieår, Harald Hjärne - Oscar Alin - Heimdal” i Den eviga ungdomens stad, Hågkomster och 
livsintryck 17, Uppsala, 1936. I föreningen ingick också några av dem som senare skulle bli 
boströmianismens sista försvarare i Sverige som Karl Pira och Efraim Liljeqvist. 
 
2 Gunnar Heckscher (red) Föreningen Heimdal 1891-1931  Uppsala, 1931 s. 8 
 
3 Ibid. s. 14 
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Den Unge Gubben som blev yngre 
 
I den andra universitetsstaden, Lund, skulle det också bli rörelse bland 
studenterna under åttiotalet. Den kom dock att få en något annan inrikt-
ning, delvis beroende på att kontakterna över sundet tycks ha varit mer 
betydelsefulla än intresset för vad som tilldrog sig i Uppsala, men också på 
att de ledande inom den akademiska lärarkåren valde en annan strategi 
när det gällde att bemöta den nya vågen av studentradikalism. De visade 
ett stort mått av tolerans mot studenterna, men däremot var de fast 
beslutna att inte släppa in radikalerna i den egna kretsen. De stora 
striderna kom därför att utkämpas kring befordringsärenden av olika slag.1  
 
På samma sätt som initiativet till bildande av Akademiska Föreningen 
kommit från lärarhåll, så startades i Lund 1884 ”Diskussionsföreningen” 
inom Akademiska Föreningen av en grupp professorer. Man kan se den 
som ett försök att kanalisera den framväxande kulturradikala debatten i 
lugna former.2 I dess diskussioner deltog dock från början nästan ute-
slutande äldre akademiker och man undvek sorgfälligt att ta upp riktigt 
brännbara ämnen. Vid sidan om den startade därför ett antal studenter 
”Lilla diskussionsföreningen”. Den var egentligen en fortsättning på en 
litterär gymnasistförening vid Katedralskolan i Lund, vilket gjorde att man 
redan från början var en väl sammansvetsad grupp. Åren 1885-87 gav de ut 
en skämttidning med namnet ”Den Unge Gubben”, och tidningens namn, 
vanligen förkortat D.U.G., överflyttades sedan på föreningen.3  
 
Bland dem som medverkade i Den Unge Gubben fanns Paul Rosenius, 
Adolf Strömstedt, Bengt Lidforss och Axel Wallengren, den senare 
sedermera mest känd som ”Falstaff, fakir”. De flesta var naturvetare och 
medicinare, men även några filosofistuderande som Axel Herrlin och Hans 
Larsson kom att sluta sig till gruppen.4 1887 besökte Knut Wicksell Lund 

                                       
1  Ett av de mer uppmärksammade exemplen var de extraordinära metoder som tillgreps för 
att till varje pris förhindra att ”Verdandisten” C.V.L. Charlier utnämndes till professor i as-
tronomi i Lund. Att vara verdandist var enligt pressens behandling av ärendet liktydigt med 
att vara en kulturfara. Se exempelvis Gustav Petrén, ”Minnen och interiörer rörande 
professor Charliers installation i Lund år 1897” i Under Lundagårds kronor del 3, Lund, 
1955. Liknande behandling skulle sedan både Knut Wicksell och Bengt Lidforss utsättas 
för. 
 
2 Om bildandet av föreningen och dess utveckling se Bengt Lidforss, ”Diskussionsföre-
ningarna inom Akademiska Föreningen” i Akademiska Föreningen, 1830-1911, Lund 1911. 
Som intitiativtagare utnämner han Axel Wallengren och Paul Rosenius. 
 
3 Man tog alltså upp den pejorativa beteckning som O.P. Sturzen-Becker givit 
lundastudenterna. Om föreningens tidigare historia se exempelvis Bengt Lidforss a.a. och 
Paul Rosenius Mitt gamla Lund, Lund 1952 s. 24 ff 
 
4 Se Svante Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund 1981, 
s.153 ff. Enligt Nordin kom den radikala gruppen kring D.U.G att spela en stor roll i sam-
band med skiftet i svensk universitetsfilosofi bort från dess idealistiska karaktär. 
 



83 

 

83 

och åstadkom stort rabalder genom sina angrepp på den borgerliga 
sexualmoralen och familjesynen, och hans besök kom att bli av avgörande 
betydelse för många unga studenter. Efter detta ändrar D.U.G. karaktär. 
Från att man uteslutande varit intresserade av litterära frågor började man 
nu ta upp politiska och sociala frågor till diskussion. Någon politisk 
förening i egentlig mening var den dock inte, utan mer en rabulistisk 
fritänkarklubb i vilken man slipade de darwinistiska, utilitaristiska och an-
tiklerikala argumenten inför sammandrabbningar i Stora Diskussionsföre-
ningen, vilken man bestämt sig för att ta över. Detta lyckades också under 
några år. Lidforss höll föredrag om ”den moderna evolutionsmoralen”, helt 
byggt på Harald Høffdings och John Stuart Mills tankegångar. Axel 
Wallengren inledde en våldsam debatt med teologerna om kristendoms-
undervisningen i skolorna och man lyckas t.o.m. få med sig den konserva-
tiva studentkåren på att ordna en fest till minnet av franska revolutionen 
1889. 
 
Sedan 1830-talets nationalistiska och romantiska epok har det varit tradi-
tion att studenterna firade minnet av ”hjältekonungarna”. Med den kultur-
radikala strömningen kom emellertid även ett ifrågasättande av den tradi-
tionella historieskrivningen och särskilt frågade man sig om ”löjtnants-
geniet” Karl XII var värt att fira. I samband med Karl XII-firandet 1890 
beslöt D.U.G-isterna att ordna en motfest vid vilken man i stället hedrade 
turberkulinets uppfinnare Robert Koch. Festen som hölls i Lunds 
stadshus blev en magnifik hyllning av naturvetenskapsmannen som den 
nya tidens hjälte, den som trotsigt och ihärdigt arbetar för hela människo-
släktets väl vägledd enbart av förnuftet. Huvudtalet hölls av Karl Petrén, 
senare medicinprofessor i Lund, och Bengt Lidforss höll ett flammande tal 
för ”scientia militans - det kämpande vetenskapliga arbetet”.1 Slutstrofen 
av en dikt med vilken Adolf Strömstedt hyllade Robert Koch är också värd 
att bevara för eftervärlden, inte för att den är stor konst, utan för att den 
är så typisk för åttiotalsradikalismen. 
 

Varhelst en forskning vågar 
att slå en fördom ihjäl, 
där nitas in en hörnsten 
för kommande seklers väl. 
Varhelst i vetandets gårdar 
man mejslar en tanke käckt, 
där bygger man väg till lyckan 
för väntande människosläkt.2 

 

                                       
1 Festen och ideerna bakom den finns beskriven på flera håll bl.a. av Bengt Lidforss i 
”Diskussionsföreningarna inom Akademiska Föreningen”, Akademiska Föreningen, 1830-
1911, Lund 1911, och han utnämner Kochfesten för höjdpunkten i D.U.G.s verksamhet. 
 
2 Dikt av Adolf Strömstedt här återgiven efter Paul Rosenius a.a. s. 29. I dikten ställs militär 
ära, som beror av andras lidande, mot vetenskapens ära som är förknippad med alla män-
niskors välgång. 
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Diskuterades det politik i D.U.G var det i huvudsak utifrån John Stuart 
Mills socialliberala perspektiv.1 En av föreningens grundare, medicinaren 
Paul Rosenius, hade dock i slutet av 80-talet tillbringat några år i Stock-
holm och där kommit i kontakt med kretsar kring det nybildade social-
demokratiska partiet. När han kom tillbaka till Lund 1890 försökte han 
väcka intresse för socialismen och den ”sociala frågan”. Bengt Lidforss var, 
märkligt nog med tanke på den betydelse han senare kom att få för 
arbetarrörelsen, mycket kallsinnig till en början. Men efter ett års tvekan 
hade han ändrat ståndpunkt, och tillsammans med Rosenius gjorde han 
1891 ett försök att få Stora Diskussionsföreningen att ordna en debatt om 
socialismen.2 Detta lyckades, men eftersom man fruktade starkt motstånd 
från de konservativa professorerna reste Lidforss och Rosenius till Malmö 
och övertalade Axel Danielsson att närvara vid mötet. Diskussionen hade 
lockat många nyfikna, men de som hade kommit för att äntligen få se so-
cialismen vetenskapligt vederlagd  blev besvikna. Både Rosenius' inledning 
och Axel Danielssons repliker var av en sådan stringens att det i stället 
var socialisterna som tog hem diskussionen, åtminstone om man får tro 
Einar Sjövall.3  
 
Något genombrott för socialismen bland akademikerna i Lund blev dock 
mötet knappast. För Axel Danielsson innebar det däremot att han fick 
kontakt med en grupp intellektuella radikaler, vars sällskap han tycks ha 
uppskattat i hög grad och han blir sedan en flitig gäst i kretsen kring Bengt 
Lidforss. I vilken utsträckning diskussionerna med de unga akademikerna 
påverkat den omsvängning i Danielssons inställning till bl.a. 
parlamentarismen, som man kan märka under de första åren på 1890-talet, 
kan diskuteras. En som hävdar att de lundensiska kontakterna haft stor 
betydelse inte bara för Danielsson personligen utan också för SAPs ut-
veckling är Emil Sommarin som skriver: 
 

Lundaumgänget, särskilt med Bengt Lidforss, bidrog utan tvivel i 
hög grad till att göra August Palms adept till en allt mera re-
flekterad socialdemokrat. Det var Axel Danielsson, som skrev 
partiets nya program 1897. Visserligen följde han därvid det tryck-
ta Erfurtprogrammet av 1891, men uteslöt eller omformulerade 
viktiga punkter och gjorde därigenom programmet klart 
revisionistiskt, inte revolutionärt.4 

 
                                       
1 Nils Beyer, Bengt Lidforss - en levnadsteckning, Stockholm 1968 s.57 f. Beyer hävdar be-
stämt att D.U.G inte alls hade något intresse för socialistiska tankegångar. 
 
2 Se Paul Rosenius a.a.  s. 83 
 
3 Enligt Einar Sjövall,  ”Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet” i Under Lunda-
gårds kronor del 3, Lund 1955, s. 80. Sjövalls redogörelse för mötet bygger på tidningsrefe-
rat, vilka han finner överraskande samstämmiga i bedömningen av Danielssons insats. En 
mer personligt färgad bild av händelsen ger Paul Rosenius i ”Min socialism” i Hågkomster 
och livsintryck del 8, Uppsala 1927. 
 
4 Emil Sommarin Studenter och Arbetare , Lund 1947 s. 31 
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Även August Palm konstaterade att umgänget med lundaakademikerna på-
verkat Axel Danielsson, fast hans slutsats är något annorlunda: 
 

Hade Danielsson fått stanna i Stockholm och inte kommit ned 
till Malmö samt där i slang med studenterna från Lund och där-
igenom ur jämvikt, skulle han nog ha blifvit en helt annan och 
mera revolutionär kämpe för proletariatet än han till sist blef.1 

 
Efter 1892 dör D.U.G.s verksamhet ut. Orsaken var att föreningen i huvud-
sak baserade sig på en liten grupp studenter som börjat vid universitetet 
ungefär samtidigt. Nyrekryteringen hade varit dålig och när de ledande blev 
klara med sina studier och lämnade Lund fanns det inga som kunde ta 
över enligt Rosenius. 1896 startar emellertid en grupp radikala studenter 
en ny förening, vilken de med en parafras på sin föregångare kallar D.Y.G, 
uttytt Den Yngre Gubben.2 Syftet med föreningen var att diskutera frågor 
av allmän politisk, social och religiös betydelse, och den kom i högre grad 
än föregångaren att ägna sig åt politisk verksamhet. Med åren kom man 
allt mer att närma sig socialdemokratin för att efter sekelskiftet etablera 
ett nära samarbete, men mer därom längre fram. En av den första 
generationens medlemmar i D.Y.G. var Einar Sjövall.3 I en minnesartikel 
tar han upp hur man förutom diskussioner om den sociala frågan även 
diskuterade tro och vetande samt filosofiska och naturvetenskapliga 
spörsmål. De viktigaste namnen var Darwin, Spencer, Mill, Marx, Lasalle, 
Schopenhauer och Nietzsche: 
 

Just dessa namn voro den tidens stora riktmärken. Åsikterna 
kunde gå isär i enskildheter, hur man skulle utnyttja deras lär-
domar, men man var enig om att man ej kunde komma förbi dem, 
när man skulle utforma sin åskådning. Namnet Darwin 
betecknade den då revolutionerande och hårt omstridda här-
stamningsläran, med den därtill knutna läran om kampen för till-
varon och det naturliga urvalet som grund för utvecklingen från 
lägre till högre former, Schopenhauer och Nietzsche uttryckte 
strävan att filosofiskt begrunda och fördjupa denna na-
turvetenskapliga världsåskådning, Spencer och Stuart Mill voro 
representanter för den ljusa tro på en fortskridande kultur-
utveckling, som förde världsåskådningen vidare till en livsåskåd-
ning, och Marx och Lasalle  angåvo vägen från den biologiska till 
den sociala utvecklingen. Så byggdes vid den tidpunkten en 
radikal livsåskådning upp, med stark kritik av det bestående men 
med en ärlig tro på evolutionsoptimismen, som ”ställde i utsikt 
ett perspektiv av obegränsat framåtskridande”; man hyste en 

                                       
1 August Palm Ur en agitators lif  Stockholm , 1905 s. 183 
 
2 Initiativtagare till den var Thorild Wullf enligt Bengt Lidforss i ”Diskussionsföreningarna 
inom Akademiska Föreningen” a.a. 
 
3 Einar Sjövall  blev  sedermera medicinprofessor och ledande i Lunds arbetarkommun. 
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obegränsad tilltro till förnuftets och upplysningens suveräna 
makt att omskapa världen. 1 

 
Det var som synes något motstridiga inspiratörer som fick bidra till upp-
byggandet av den nya livsåskådningen. Men att döma av memoarlitteratu-
ren så var inte Sjövall den ende som sammanförde dessa olika namn. 
Däremot kom man att i hög grad skilja sig åt i läsningen av deras verk. 
Försöken att tillämpa Darwin på samhällelig utveckling ledde exempelvis 
till två markant olika socialdarwinistiska tolkningar. Å ena sidan fanns de 
som betonade individnivån, och såg privilegier och skillnader i livsvillkor 
som en naturlig följd av ”the survival of the fittest”. Gentemot denna 
tolkning betonade de radikala å andra sidan att kampen för tillvaron måste 
ses på en klassnivå. I kampen mellan klasserna är den dekadenta och lev-
nadströtta borgarklassen tvungen att ge vika för den mer livsdugliga och 
kämpande arbetarklassen. 
 
När det gällde introducerandet av Nietzsche i de studentradikala kretsarna 
var självfallet Georg Brandes mycket viktig. Brandes var ju den 
kulturradikala rörelsens största namn. I Nietzsches våldsamma kritik av 
”bildningsfilistrarna” kunde man också finna mycket av en parallell till den 
egna kritiken mot det jag kallat det patriarkaliska bildningsidealet. Med 
Nietzsche kom också en renässans för Schopenhauer. Emellertid kom 
läsningen av Nietzsche att leda till olika ställningstaganden. En del 
radikala akademiker kom, likt Brandes, att släppa sitt intresse för ”folket” 
och i stället se sig som ”intelligensaristokrater” höjda över den obildade 
massan.2 Även hos Lidforss kan man märka ett svärmande för den in-
telligensaristokratiska inställningen. Han skrev exempelvis dikter där han 
gisslade ”dvärgpacket”, men dem han avsåg med denna term var i första 
hand de småsinta kälkborgarna.3 I ett tal hållet vid D.Y.G.s recentiorsfest 
1909 förklarade Lidforss hur han såg på möjligheten att vara både 
”intelligensaristokrat” och socialist: 
 

Men även en intelligensaristokrat, som till alla delar instämmer i 
Nietzsches paradoxala yttrande att ett folk är den omväg, naturen 
måste gå för att frambringa en stor man även en sådan geni-
dyrkare kan mycket väl vara socialist. Ty Nietzscheanens önskan 
att röja upp och jämna vägen för den genialstrande naturen, sam-
manfaller, i praktiken, ovillkorligen med socialismens strävan att 
höja folkets ekonomiska och kulturella livsnivå. Ju bättre man  
göder ett sädesfält,  desto  rikare kan växten realisera sin inne-
boende variationsförmåga, desto större är utsikten att erhålla 

                                       
1 Einar Sjövall ”Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman”  Libertas  1945 nr 2  s.8 
 
2 Denna omsvängning hos Brandes ledde till en våldsam schism med den tidigare 
”stridskamraten” Harald Høffding, vilken fortfarande stod kvar vid den demokratiska 
ståndpunkten.  
 
3 se exempelvis Nils Beyer,  Bengt Lidforss - en levnadsteckning, Norstedts, Stockholm,1968, 
s.102 ff 
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egendomliga nybildningar; samma lag gäller även på det mänsk-
liga området, och konsekvenserna ligga i öppen dag.1 

 
Att Lidforss väljer en metafor från sitt eget område, växtbiologin, är kanske 
inte så underligt. Han sysslade i huvudsak just med olika former av 
mutationer inom björnbärssläktet. Men växtmetaforen och föreställningen 
om att en rik ”gödsling” skulle ge de verkliga begåvningarna en chans var 
emellertid vanlig också i andra kretsar. Socialism skulle inte innebära ett 
medelmåttornas paradis, utan en möjlighet för alla att ”komma till sin 
rätt”, inte bara de som var födda av rika föräldrar.2 I resonemanget finns 
ett underförstått antagande om att det i samhället finns en stor och out-
nyttjad begåvningsreserv - ett tema som senare kommer att återkomma i 
många sammanhang.3 Enligt Lidforss var det ”den sociala predestinations-
läran” som socialismen skulle rikta huvudstöten emot och för honom var 
jämlikhet i huvudsak en fråga om lika startmöjligheter och lika möjligheter 
att utvecklas utifrån sin medfödda begåvning. Även detta synsätt verkar 
vara vanligt i samtiden, men däremot tycks inte den positiva inställningen 
till Nietzsche som samhällsfilosof vara lika spridd. Bland de yngre 
radikalerna i D.Y.G. var det istället det profetiska och heroiska, 
betonandet av kampen för ett högre ändamål, som man fäste sig vid hos 
Nietzsche. För dem var han i första hand en tankeväckande poet snarare 
än filosof.4 
 
Det är också viktigt att notera att Sjövall markerar Mill och Spencer som 
lika viktiga inspiratörer för de unga i D.Y.G. som Marx och Lasalle. 
Spencers utvecklingstro kunde också förenas med Marx' eftersom man som 
regel tolkade historiematerialismen strikt deterministiskt i Kautskys och 

                                       
1 Föredraget trycktes i Tiden 1909:10. För Lidforss var inte bara enskilda människor i 
grunden olika, utan samma skillnader gällde också mellan raser. Han kan alltså betecknas 
som rasist och hade tagit väldigt stort intryck av Chamberlains rasteorier som han ofta 
återkom i till i olika sammanhang. Huruvida han var renodlad antisemit, i den betydelse vi 
lägger i ordet, har diskuterats. Malte Jacobsson hävdar bestämt i sina Minnesbilder att han 
var det och att det var något som stötte de yngre D.Y.G.-isterna. Nils Beyer har däremot i 
exempelvis uppsatsen ”Kulturdebatten inom arbetarrörelsen” i Arbetets Söner band 4, 
Örebro, 1956, s.381 försökt ge en något mer nyanserad bild. Han hävdar att Lidforss 
visserligen talade om rasmedvetenhet, men tog direkt avstånd från ”den politiska 
antisemitismen” vilken han betecknade som en ”kriminell dårskap”. Rolf Lindborg hävdar 
också med bestämdhet att Lidforss inte var antisemit utan att han tvärtom tog klart 
avstånd från antisemitismen. Se Rolf Lindborg ”Filosofen Bengt Lidforss” i Mänskligt och 
Naturligt, Stockholm 1978, s. 193 
 
2 Tanken om att först i ett socialistiskt samhälle skulle de stora begåvningarna få en chans 
att komma till sin rätt var t.ex. också ett vanligt återkommande tema hos Axel Danielsson. 
Om temat se Nils Beyer ”Kulturdebatten inom arbetarrörelsen” a.a. 
 
3 Att dessa resonemang förs redan i början av seklet kan vara värt att understryka eftersom 
bl.a. Torsten Husén hävdat att föreställningen om en ”begåvningsreserv” inte skulle ha 
slagit igenom i Sverige förrän i slutet av 1940-talet. Se Torsten Husen Skolreformerna och 
forskningen,  Stockholm 1988 s. 125 ff. 
 
4 Åtminstone om man får tro Ernst Wigforss Minnen I. I Minnen II s. 312 f hävdar han 
däremot att man tidigt reagerade negativt på Nietzsche. 
 



88 

88 

andra internationalens anda.1 En tolkning som i sin tur var avhängig av 
den evolutionsoptimism som var förhärskande. Men om kapitalismens 
undergång och ersättande av socialismen så att säga kom automatiskt, så 
blir klasskampsbegreppet problematiskt. Särskilt bland de radikala studen-
terna, som ju nästan uteslutande kom från borgerliga hem, tycks tanken 
på att vägen till det samhälle man eftersträvade gick genom en kamp 
mellan klasserna varit svår att acceptera. Ett sätt att lösa problematiken 
var att göra det till en rent teoretisk fråga som man inte behövde ta 
personlig ställning till, ett annat sätt var att i stället försöka vinna samför-
stånd över klassgränserna och vädja till förbrödring och besinning innan 
det blev för sent. 

                                       
1 Ett bra exempel på Kautskys darwininspirerade marxtolkning utgör hans bok Etik och 
materialistisk historieuppfattning, Stockholm, 1923. Ursprungligen en serie artiklar som 
sedan utgavs u bokform 1905.   
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”Studenter och Arbetare” och studenter mot 
arbetare 
 
Ett exempel på klassammarbetstankens genomslag i studentkretsar är för-
eningarna för Studenter och Arbetare. Den första bildades i Uppsala 1886.1 
Idén till att bilda en särskild förening för samarbete mellan studenter och 
arbetare hade kommit från en timmerman, som vid ett möte hade framfört 
åsikten att: ”Om blott studenterna ville sluta sig till oss, ställa sig i 
spetsen för oss, så skulle framstegsarbetet gå så mycket bättre.”2 En 
grupp på fjorton studenter, främst medicinstuderande, tog upp idén och 
bildade tillsammans med lika många arbetare en förening vars inriktning 
framgår av följande programförklaring: 
 

Föreningen Studenter och arbetare  anse, att ett ur kärlek  fram-
sprunget broderligt samarbete är den enda grund, på vilken 
framtiden kan byggas, och att varje samhällets band på den en-
skildes frihet, som ej med nödvändighet framgår ur ett dylikt 
samarbete, är onaturligt. Föreningen är fast övertygad om det 
förädlande i olika samhällsklassers inflytande på varandra, då de 
broderligt mötas. På grund därav vill föreningen öppet och ärligt 
med alla till buds stående medel arbeta för klassfördomarnas hä-
vande och klass-skillnadernas utjämnande samt i deras ställe söka 
sätta ett sant och fullt broderskap.3 

 
Dess huvudsakliga verksamhet för att överbrygga klassgränserna var dis-
kussioner och samkväm och föreningen fick rätt stor tillslutning under 
några år, även om det ibland inte var alldeles lätt att få till ett otvunget 
förhållande i umgänget. Drivande bland studenterna var O. E. Lindberg, en 
verdandist som tidigt tagit upp tanken om klassamarbete i olika ver-
dandisammanhang och också startat Uppsala Arbetarinstitut 1883. När 

                                       
1 Föreningens tillkomst är beskriven av  Carl Cederblad i en uppsats som heter ”Liberalis-
men, Verdandi och folkbildningsarbetet” och som trycktes i Valfrid Spångberg (red),  
Verdandi genom 50 år  Stockholm ,1932 . Uppsatsen har kommit att bli viktig för framtida 
historieskrivning och i mycket styrt uppfattningen om relationen mellan studenter, arbeta-
re och folkbildning. Cederblad, som själv var liberal, vill nämligen helt tillskriva just den 
liberala rörelsen äran av att ha stimulerat studenter till folkbildningsarbete. Därför är han 
mycket noga med att inte, annat än i en bisats, nämna de studentorganisationer som t.ex. 
Laboremus eller D.Y.G., vilka tog avstånd från klassamarbetstanken. Han nämner heller 
inte med ett ord Oscar Olsson eller studiecirklarna utan allt blir en jämn obruten rörelse 
av liberalt bildningsarbete från 1840-talets bildningscirklar till folkbildningsförbundet på 
1920-talet. Studenter och Arbetare ges i Cederblads uppsats också en oproportionerligt 
stor betydelse. Man kan emellertid se hur just denna historieskrivning tagits upp och förts 
vidare i sentida arbeten i vilka man kommit in på frågor om studenternas relation till 
arbetarklassen som i Stefan Bomans avhandling Arbetarkultur och kultiverade arbetare, 
Stockholm, 1985 för att nämna ett exempel.  
 
2 Ture Nerman Akademikerna i arbetarrörelsen, Stockholm, 1967 s.10 
 
3 Citerat efter Carl Cederblad  a.a. s. 160 f  
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han 1892 flyttade till Göteborg drog han igång en liknande sammanslutning 
där. En annan av Studenter och Arbetares medlemmar hade året innan 
flyttat till Stockholm och även startat en avdelning där, så i början av 
1890-talet fanns det denna typ av klassamarbetsorganisationer i Uppsala, 
Stockholm och Göteborg.1 När motsvarande förening bildades i Lund 1896, 
så anammade man den uppsaliensiska programförklaringen, men man 
hade även som direkt förebild det engelska Fabian Society. Initiativtagaren 
till bildandet av den lundensiska föreningen, Emil Sommarin, hade 
nämligen året innan varit över i England och där kommit i kontakt med 
sällskapet, vars program om sociala reformer utan klasskamp starkt kom 
att påverka honom.2 
 
Lundaföreningen växte snabbt. Redan efter ett år var man uppe i ett 90-tal 
medlemmar och i klubbens styrelse ingick några av stadens ledande fack-
föreningsmän. Möten hölls två gånger i månaden med ett inledningsanfö-
rande, efterföljande diskussion och därefter samkväm. En skillnad märktes 
i valet av ämnen för inledningarna. Arbetarna talade med förkärlek om 
ämnen som ”Åttatimmarsdagens genomförande” medan studenterna valde 
mer allmänna sociala frågor som ”Prostitutionens bekämpande”. Av stu-
denterna, som uppgick till ett 20-tal, betraktade sig ingen som socialist 
och 1898 skulle en händelse sätta deras ”sociala engagemang” på ett prov 
som resulterade i att föreningen sprängdes. 
 
Händelsen ledde inte bara till att Studenter och arbetare sprängdes utan 
kom också att få rikspolitisk betydelse i och med att den var en av 
orsakerna till den så hatade ”Åkarpslagens” tillkomst.3 Det hela började i 
november 1898 då arbetarna vid ett sockerbruk i Svedala gick ut i strejk 
vilket i och för sig inte var så märkligt om det inte hade varit för att 
bolagets representanter lyckats övertala en grupp studenter att ställa upp 
som strejkbrytare genom att mana till deras ”rättskänsla”. Den grupp som 
reste kom dock att mötas av arbetarprotester när de kom tillbaka till Lund 
och studenterna fick löpa gatlopp innan de lyckades sätta sig i säkerhet 
bakom Akademiska Föreningens tjocka ekportar.4 Protesterna växte 

                                       
1 O E Lindberg hade börjat som hantverkslärling och slutade som professor i Göteborg. Dri-
vande i Stockholm var till en början dr. E Laurent. Se Cederblad a.a. 
 
2 Emil Sommarin  Studenter och Arbetare , Lund 1947 s.53 ff. Sommarin blev sedermera 
professor i nationalekonomi i Lund och var i många år socialdemokratisk landstingsman. 
 
3 Enligt Einar Sjövall, ”Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet”, i Under Lunda-
gårds kronor del 3, Lund 1955 så var det just denna strejk som var orsak till lagen. Mats 
Lindquists avhandling Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-
1920, Stockholm 1987, handlar om olika grupper av arbetare i Svedala och deras organisa-
tionssträvanden. Även han anger strejken vid sockerbruket 1898 som en tänkbar 
anledning till Åkarpslagen 1899. Han är dock något försiktigare än Sjövall och pekar på att 
den endast var en av sammanlagt 162 strejker 1898, även om den blev den mest 
omskrivna. 
 
4 För en beskrivning av hur händelsen upplevdes av en student som på det här sättet fick 
löpa gatlopp se Olof Bosson ”En revolution i Lund på 90-talet” i Hågkomster och Livsintryck 
del 13, Uppsala 1932. Även de studenter som uppträdde som strejkbrytare såg sig enligt 
Bosson som ”ljusets riddarvakt”. För dem gällde att slå vakt om det som de upplevde som 
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emellertid för varje dag och till slut urartade det hela i blodiga kravaller ef-
tersom polismästaren hade begärt förstärkning av militär från Malmö. 
 
Studenternas medverkan som strejkbrytare blev mycket uppmärksammat i 
pressen och det är intressant att notera att även de socialdemokratiska 
tidningarna talar om händelsen som ett brott mot den ”allmänna rätts-
känslan” i samhället, men här är det inte ansvarslösa arbetare som förgri-
pit sig, utan ansvarslösa studenter: 
 

Trampar man den sociala rättvisan under fötterna - och detta ha 
onekligen studenterna gjort, då de i en helt vanlig lönestrid som 
på intet sätt vidkom dem, tagit parti för den kapitalstarka fabri-
kantringen och mot några stackars arbetare, som vedervågat hela 
sin existens för att få det dagliga brödet en smula rundligare - 
bär man sig så illa åt, då kan man också befara ödesdigra följder 1 

 
Det var inte bara i Lund med omnejd som detta ”trampande på den sociala 
rättvisan” upprörde sinnena. Fackföreningar över hela landet tog resolu-
tioner och uttalanden mot studenternas agerande. Ett genomgående drag 
är en våldsam indignation över att dessa blivande ämbetsmän blandat sig i 
klasstriderna, eller för att citera uttalandet från Gross- och minuthandels-
arbetarföreningen i Stockholm: 
 

Med anledning af i tidningarna synliga referat om att studenter 
vid Lunds Universitet uppträdt som strejkbrytare vid en socker-
fabrik i Svedala, uttala vi däremot vår skarpaste protest och på 
samma gång ett beklagande af att just de, som utgöra de nu i 
samhället maktegandes förhoppningsfulla ungdom och antagligen 
själfva tänka sig en gång blifva samhällets stöttor, skola i så 
unga år visa sitt hat mot arbetarnes ädla sträfvan att uppnå 
något bättre ekonomisk existens. 2 

 
Andra fackföreningar tar liknande uttalanden och ett genomgående drag är 
att studenterna förväntades stå över klasserna. Som blivande ämbetsmän 
borde de uppträda med samma oväld som traditionellt kunde förväntas av 
en svensk ämbetsman. När man diskuterade ett liknande uttalande vid ett 
stort protestmöte i Malmö hävdades det dock att studenterna bara agerade 
i sitt eget klassintresse för att försvara den egna klassens profit och sam-
hällssystem. Om arbetare sviker andra arbetare har man rätt att bli upp-
rörd, men att överklassens folk på samma sätt visar klasslojalitet är inget 
att förundra sig över. Detta att studenterna skulle betraktas som en del av 

                                                                                                                        
det högsta förnuftiga, nämligen det privata ägandet, gentemot en i deras ögon irrationell 
och ”rå” arbetarklass. 
 
1 Socialdemokraten 15/11 1898. 
 
2 Socialdemokraten 14/11 1898. 18/11 kan samma tidning också meddela att Sadelmakar-
föreningen och Typografförbundet hållit protestmöte mot studenternas strejkbryteriaktion 
och förklarat att de instämmer i Gross- och minuthandelsarbetarföreningens uttalande. 
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överklassen, var emellertid en minoritetsståndpunkt som inte slog igenom 
i omröstningen och Malmöresolutionen, som för övrigt var författad av Axel 
Danielsson, utmynnar i ett beklagande av att ”personer med så ringa 
intelligens och förståelse af tidens frågor” skall bli samhällets blivande 
ämbets- och tjänstemän ”för att sedan i sin tur utsuga och förtrycka den 
arbetande klassen”.1 
 
En återkommande kommentar är att om studenterna redan under studie-
tiden visade en sådan brist på omdöme, hur skulle det då inte bli när de 
kom ut som domare, läkare eller statstjänare. Flera skribenter diskuterar i 
vad mån själva undervisningssystemet bidragit till att studenterna upp-
trädde som de gjorde. C.N. Carleson gör i en mycket bitsk artikel i So-
cialdemokraten en direkt referens till försöken att tysta Verdandi och den 
beryktade uppsaliensiska devisen: 
 

Här ha vi också under ögonen frukterna af den omhuldade aka-
demiska anda, som tagit till devis att ”tänka rätt”, d.v.s. tänka 
korrekt efter öfverklassens och pänningmaktens pekpinne, den 
giftiga anda, som inplantat hos ungdomen att krypa för makten, 
att ställa sig in hos, smickra och buga sig för dem, som makten 
hafva, och med förnämt förakt se ned på småfolket och dess 
sträfvanden.... Studenterna vid våra universitet känna sig ej läng-
re i första rummet såsom bildningens och odlingens framtida 
bärare i hela folkets och samhällets tjänst. 2 

 
Det är ”munkafle-akademikerna” som är orsaken till att studenterna inte 
längre upplever sig som ”det rättas och sannas entusiastiske försvarare”, 
enligt Carleson, och han uppfattar alltså lundastudenternas agerande som 
ett brott mot studenternas plikt att vara ”ljusets riddarvakt” d.v.s. plikten 
att vara ”det rättas och sannas försvarare”. Vidare kopplar Carleson stu-
denternas agerande till det bildningsideal som rektor Sahlin gett uttryck 
för i samband med striderna mot Verdandi. Det är detta patriarkaliska 
bildningsideal som uttrycks i Uppsala Universitets devis som lett till 
krypandet för makten. Att tänka rätt står emot att tänka fritt eller om man 
skall precisera Carlesons tankegång - att tillåtas tänka fritt är en 
nödvändig förutsättning för att kunna tänka rätt. Den motsättning som 
finns i den uppsaliensiska devisen var Carleson inte ensam om att spela 
på utan den kom att bli så vanlig inom socialdemokratin att man nästan 
kan tala om en retorisk schablon. Det är uppenbart att vid denna tid såg 
sig socialdemokratin som den fria forskningens försvarare gentemot dem 
som ville att vetenskapen skulle åläggas att försvara vissa samhälleliga 
ideal. 

                                       
1 För referat av diskussionen vid Malmömötet se Arbetet 25/11 1898. 
 
2 Socialdemokraten 8/11 1898 Liknande diskussioner fördes också i Hallandsposten där 
Victor Larsson var redaktör. Syftningen på ”att tänka rätt” och den berömda devisen över 
Uppsala Universitets entré skall också ses i relation till att både Carleson och Larsson, från 
sin tid som medlemmar i Verdandi, hade erfarenhet av ”munkafle-akademikernas” age-
rande. 
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Reaktionen på studenternas agerande vållade blandade känslor i den aka-
demiska världen. I Lund ställde några akademiska lärare in sina föreläs-
ningar för att studenterna skulle kunna ställa upp som strejkbrytare och 
andra hade uttryckt sitt gillande av aktionen. Men alla var inte förtjusta. 
D.Y.G. sände ut ett protestuttalande där man på det bestämdaste tog av-
stånd från medstudenternas agerande och förklarade att man istället 
”ställer sig solidariska med de i Svedala strejkande arbetarna”1 Dessutom 
påpekade de att en stor del av Lunds studentkår inte sympatiserade med 
strejkbrytarna. När Fosterländska Studentförbundet i Uppsala ordnade en 
namninsamling för att uttrycka sin sympati för den lundensiska aktionen 
blev det fiasko. Endast en liten del av studenterna skrev på.2 Men ändå 
kom händelserna att ställa frågan om de radikala studenternas sociala 
ansvar på sin spets. Det visade sig nämligen rätt snart att ett par av dem 
som deltagit i strejkbryteriaktionen var medlemmar i föreningen ”Studenter 
och Arbetare” i Lund. Detta ledde till ett antal syrliga kommentarer i den 
socialdemokratiska pressen. Efteråt visade det sig emellertid att även den 
som var initiativtagare till aktionen var medlem i ”Studenter och Arbetare”, 
och vid ett extrainkallat medlemsmöte krävde arbetarrepresentanter att de 
som deltagit i strejkbryteriet skulle uteslutas. Detta vägrade dock 
ordföranden, som var Sommarin, och resultatet blev att han avgick och 
föreningen splittrades.3 Idén om klassamarbete hade inte visat sig fungera 
i praktiken och i Socialdemokraten konstaterar fackföreningsagitatorn O. 
Dahlquist: 
 

Föreningsformen ”Studenter och arbetare” på programmet 
”klassskillnadernas utjämnande” har genom detta efterspel till 
Svedala visat sin egen omöjlighet. Ännu en gång har sålunda be-
sannats, att klasskampens solklara faktum ej låter sig bortskym-
mas af ideala broderskapsfunderingar. 4 

 
I Arbetet konstaterar signaturen A D-m att vad arbetarna har att lära av 
Svedalastrejkens utveckling och efterspel är ”att vi måste helt och hållet 
lita på oss själva i den förtvivlade kamp som förestår; men äfven att vi 
måste göra oss till en upplyst klass.”5 Detta att arbetarna själva måste 

                                       
1 Protestuttalandet infördes bl.a. i Arbetet 10/11 1898 och i Socialdemokraten  14/11 1898 
 
2 Av ca 1500 studenter skrev endast 97 på uppropet enl. Socialdemokraten 18/11 1898. 
 
3 I Lund nybildades visserligen ”Studenter och Arbetare” 1902  enligt  Social Tidskrift 1902 
s.117. Sommarin är återigen drivande, och nu hade föreningen också en uteslutnings-
paragraf. Att döma av föreningsmeddelandena i Social Tidskrift så var  dock intresset för 
föreningen endast tillfälligt och verksamheten avtynar snabbt.  Att Svedalahändelserna 
länge spökade i medvetandet illustreras av att när studenter i Stockholm 1906 ställde upp 
som strejkbrytare vid en renhållningskonflikt, skriver föreningen en skarp protest mot 
beteendet med hänvisande till egna bittra erfarenheter. Se Social Tidskrift 1906 s.115. 
 
4 Socialdemokraten 30/11 1898 
 
5 Arbetet 26/11 1898 
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skaffa sig kunskaper och göra sig till en upplyst klass återkommer samme 
författare sedan till flera gånger. Arbetarklassens bildning måste vara 
deras eget verk. 
 
Den typ av klassamarbete som ”Föreningen Studenter och Arbetare” stod 
för hade alltså inte visat sig fungera i praktiken. I stället fick man söka 
nya former för det liberala folkbildningsarbetet och klassamarbetstanken. I 
Stockholm tog tre medlemmar i ”Studenter och Arbetare” initiativ  till 
”Föreningen för folkbibliotek och läsestugor” 1900. Året efter bildas ”Cen-
tralföreningen för populärvetenskapliga föreläsningar”, också den med 
några ledande i ”Studenter och Arbetare” som initiativtagare. Viktigast på 
sikt var dock att några ur denna krets 1901 började utge Social Tidskrift, 
vilken från början var ett organ för ”Studenter och Arbetare”  
 
och för ”Kooperativa förbundet i Sverige”.1 Medlemmar från denna 
organisation, som nu hade blivit något till åren och inte var studenter 
längre, utgjorde också stommen i det 1903 bildade ”Centralförbundet för 
socialt arbete” som tog över utgivandet av Social Tidskrift.  
 
 

                                       
1 Se Social Tidskrift nr 1 1901 s. 20  Där meddelar man också att Studenter och Arbetare 
fått egen lokal i Stockholm. 
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Sekelskifte och folkbildningsideal 
 
Mycket hade hänt under de tjugo år som förflutit mellan starten på den 
kulturradikala utåtriktade fasen i början av åttiotalet och sekelskiftet 
1900. Den provokativa attityden hade tonats ned, och flera av de tidigare 
så förkättrade studentradikalerna började, om än inte utan bittra strider, 
vinna inträde i den exklusiva akademiska kår som professorerna utgjorde. 
Hjalmar Öhrvall blir professor i fysiologi i Uppsala 1899, Hans Larsson 
professor i filosofi i Lund 1901 och t.o.m. den mest ökände av radikalerna, 
Knut Wicksell, blev professor i nationalekonomi i Lund 1901, trots ihärdigt 
motstånd från framförallt biskop Billing.1. 
 
Arbetarrörelsen hade också börjat bli en faktor att räkna med på allvar i 
Svensk politik. Hjalmar Branting hade 1897 kommit in i riksdagen, visser-
ligen på en liberal lista men ändå.2 Vid valet 1902 hade man fått fyra nya 
mandat och man kunde tala om en socialdemokratisk riksdagsgrupp. SAP 
hade också på bara drygt ett decennium vuxit från  3000 till 44 000 
medlemmar och fackföreningarna hade blivit många och välorganiserade. 
Försök till bildande av rent socialdemokratiska studentföreningar gjordes 
också i Uppsala, Stockholm och Göteborg och av dem kom en, föreningen 
Laboremus i Uppsala, att leva vidare.3 1904 gjorde också Fredrik Ström på 
Brantings inrådan ett försök att skapa ett svenskt socialdemokratiskt stu-
dentförbund. Väl medveten om att antalet studenter som sympatiserade 
med socialdemokratin var mycket litet hade han ändå en tro på att de 
skulle kunna finna stöd i en gemensam organisation. Försöket föll 
emellertid på den praktiska frågan att de studenter i Lund och Göteborg 

                                       
1 Som biskop i Lund var Billing automatiskt prokansler, med ett stort inflytande på univer-
sitetets angelägenheter. Utifrån hans patriarkaliska bildningsideal, så var det ytterst viktigt 
att de personer som sattes till ”ungdomens fostrare”, också hyste de ”rätta” åsikterna. Hans 
sätt att driva denna linje var dock av sådan art att t.o.m. konservativa professorer som 
Trygger och Hjärne kom att ifrågasätta hans ageranden. Om själva striden kring utnäm-
ningen se Torsten Gårdlund Knut Wicksell - rebell i det nya riket, Stockholm 1956, s. 206 f 
 
2 Att Branting skulle få ställa upp på en liberal lista i riksdagsvalet 1896 var ingalunda 
oomstritt. En riktning bland stockholmsliberalerna utmålade honom närmast som hin håle 
själv och socialdemokratin som en ”tjuvliga” e.t.c. Mot den stod en riktning präglad av 
”Verdandifrisinne” och det var den som med hjälp av sina presskontakter stödde Branting 
enligt  Hilding G Nordström Från den svenska socialdemokratins genombrottsår, Student-
föreningen Verdandis småskrifter nr 419, Stockholm, 1939 s. 61 
 
3 Stockholmsklubben bildades i november 1904 av bl.a. Olov Sundström, Otto Järte och 
Oscar Borge. I december hade man en sammankomst om Fabian Society . Därefter ytter-
ligare ett möte i februari 1905 vid vilket man diskuterade bildandet av ett Socialdemokra-
tiskt Studentförbund. Därefter tog verksamheten slut så när som på att man lät trycka upp 
ett flygblad i maj 1905 med maning till studenterna i Stockholm att inte ställa upp som 
strejkbrytare i renhållningskonflikten enligt  Ture Nerman, Clarté : en studie i studentpoli-
tik, Stockholm, 1962 s 17 ff. 
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han tillfrågat inte hade råd med resan till Stockholm.1 Till Laboremus skall 
vi snart återkomma men innan dess skall vi dröja oss kvar i Lund, där en 
innovation i synen på bildning och kunskap växte fram ungefär samtidigt 
som de tidigare omnämnda Svedalahändelserna, nämligen studiecirkeln. 
 
Sekelskiftet var en tid fylld av nationalromantik och hembygdssvärmeri  
med ett förnyat intresse från flera håll för ”folket”. Delvis kan detta bero 
på kraven om allmän och lika rösträtt, vilka bl.a. manifesterades i stor-
strejken för rösträtt 1902. Inför arbetarnas krav på delaktighet i rikets 
styrelse, ställdes frågan om vilka krav som borde kunna ställas på den som 
skall ha rösträtt. Ett visst mått av ”bildning” ansågs av många vara en nöd-
vändig förutsättning för att kunna utöva en eventuell rösträtt, och det gick 
en våg av folkbildningssträvanden över landet.  
 
Detta intresse för ”folkets bildning” fick ett markant genomslag även i 
universitetsmiljön. Heimdal hade, som vi sett, ombildats till en ”folkbild-
ningsorganisation” 1897 och  Gunnar Heckscher betonar i sin historik över 
föreningen att anledningen till att Heimdal satsade på folkbildning under 
en period var att man räknade med att den allmänna rösträtten skulle 
komma förr eller senare. Inför den utsikten anknöt man till en engelsk idé 
om ”educating our masters” d.v.s. att lära folket varför samhället såg ut 
som det gjorde och varför det måste förbli så även i framtiden.2 Heimdal 
satsade speciellt på att nå ut med sitt budskap på bruksorter som 
Domnarvet och Skutskär där man visste att den samhällsomstörtande 
socialdemokratiska agitationen hade vunnit insteg. Man gav även ut en 
liknande skriftserie som Verdandi, men med ett annorlunda innehåll och 
dessutom tillhandahöll Heimdal i Uppsala under en period ett läsrum för 
arbetare där det också ordnades med kvällsunderhållning emellanåt.3 Även 
den engelska idén om ”university extension” togs upp av konservativa 
kretsar med Harald Hjärne i spetsen 1893. Här fick den formen av öppna 
sommarkurser och föreläsningsförmedlingar vid universiteten.4 Sommar-
                                       
1 Se Fredrik Ströms memoarer, Min ungdoms strider, Stockholm 1940 s. 185. Memoarerna 
är intressanta eftersom de ger en bra bild av de motsättningar som fanns inom den tidiga 
arbetarrörelsen, och speciellt då mellan akademiker och dem jag kallat akademikerförak-
tarna. Dock får man, som med alla memoarer, ta beskrivningarna med en nypa salt. Ström 
har en benägenhet att vilja framställa alla, även sina bittraste fiender, i ett försoningens 
skimmer, vilket gör att man snarast kan anta att motsättningarna var ännu starkare än 
han velat påskina. 
 
2 Gunnar Heckscher Föreningen Heimdal 1891-1931, Uppsala 1931. Den som främst drev 
kravet på en ombildning till ”folkbildningsorganisation” var Gunnar Hazelius enligt Herman 
Brulin ”Från nittiotalets Skytteanum” i S. Thulin (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 
 
3 Om satsningen på bruksorterna och småskrifterna - vilka utkom med 117 nummer se Nils 
Herliz Festskrift till minnet af Tjugoårsminnet af Föreningen Heimdals stiftande den 23 april 
1891, Uppsala, 1911 
 
4 Se exempelvis Gustav Albeck ”Om folkuniversitetstankens opkomst i Sverige og Dan-
mark” i Kunskap och förnyelse, Stockholm 1979. Drivande krafter bakom den första som-
markursen i Uppsala 1893 var förutom Harald Hjärne reformpedagogen J.A. Lundell och 
Adolf Noreen. Hjärne tillhörde vid denna tid Fosterländska Studentföreningen men deltog 
också i Heimdals verksamhet. 
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kurserna var dock i första hand avsedda för fortbildning av lärare.1 Någon 
anknytning till arbetarklassen som i den engelska förebilden kan man inte 
tala om. 
 
Folkbildningstanken var ingalunda ny och det kan i detta sammanhang 
vara värt att dröja ett ögonblick vid dess framväxt och utveckling. Som 
tidigare nämnts så var kravet på ”folkupplysning” ett av de krav som drevs 
av de radikala studenterna på 1790-talet. Dessa upplysningsidéer kom 
enligt Per Sörbom, som utrett de tidiga folkbildningssträvandena i Sverige, 
att förenas med fysiokratiska och utilitaristiska idéer och flera or-
ganisationer startade med ambitionen att sprida kunskaper till allmogen. 
De flesta blev kortlivade men en av dem, ”Sällskapet för nyttiga kunska-
pers spridande”, kom att bestå från 1833 till 1926. Sällskapet var delvis 
kopierat på ett liknade företag i England, men Sörbom betonar att i Sverige 
kom man redan från början att få ett mer patriarkaliskt drag och sällskapet 
leddes av kretsar som stod hovet nära. Denna tidiga svenska folkbildning 
hade en socialpacifistisk målsättning, d.v.s. motivet för att bilda folket 
var att om var och en visste sin plats och uppfyllde sina plikter, så skulle 
man kunna undvika att folket satte sig upp mot överheten. Sällskapets 
tidskrift ”Läsning för folket” innehåller därför en stor mängd 
”uppbyggelseartiklar” som förkunnar vikten av att vara nöjd med sin lott i 
livet.2 Även de s.k. ”bildningscirklarna” som startades på 1840-talet kom 
att få denna socialpacifistiska inriktning. Målet var att undvika att de revo-
lutionära strömningar som fanns på kontinenten fick spridning också  
bland städernas hantverkare och arbetare i Sverige. 
 
Den tidiga ”folkbildningsrörelsen” var alltså för upplysning, men klart sam-
hällsbevarande. Den baserade sig på det jag kallat för det patriarkaliska 
bildningsidealet byggt på att en bildningsprocess ledd av ”ansvars-
kännande” personer också skulle skapa ett lugnt folk som inte gjorde upp-
ror. Speciellt viktig blev denna socialpacifistiska tankegång när växande 
skaror från landet i industrialismens kölvatten började slå sig ned i 
städerna. Denna växande arbetarklass upplevdes på månget håll som 
hotfull, inte minst p.g.a. att i städernas arbetarkvarter saknades den 
sociala kontroll och stränga hierarki som på landsbygden upprätthölls och 
legitimerades av prästen och hustavlan.3 I diskussionerna i riksdagen om 
hur man skulle möta detta hot framfördes förslaget om ett statligt bidrag 
för ”föreläsningar för arbetarklassen” och av riksdagsdebatten framgår tyd-

                                       
1 Detta framgår tydligt av de prospekt man lät trycka upp och publicera i olika tidskrifter. Se 
t.ex. ”Sommarkursen i Upsala” i Läsning för folket, nr 3 1901 s. 158. Av skrivningen i inbju-
dan till denna sommarkurs verkar det dessutom som om det i första hand är läroverkslärare 
man vänder sig till. 
 
2 Per Sörbom, Läsning för folket. Studier i tidig svensk folkbildningshistoria, Stockholm 1971 
 
3 Att denna fruktan, liksom tanken på att den skulle kunna motverkas genom en patriar-
kaliskt ledd bildningsverksamhet har gamla anor framgår bl.a. av Birgit Petersons avhand-
ling Den farliga underklassen,  Stockholm, 1983 
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ligt att man såg ”folkbildning” som ett sätt att pacificera arbetarklassen 
eller för att citera Gunnar Richardson: 
 

Våldsamma arbetaroroligheter  i Belgien hade ingett skräck. Så-
dana ”ohyggliga excesser” skulle aldrig ha ägt rum, förklarade en 
talare, om inte arbetarna levde i grövsta okunnighet och råhet, ty 
”en upplyst arbetarbefolkning skulle aldrig ha tillåtit sig ett dy-
ligt.” Upplysning ansågs som ”ett kraftigt medel att motarbeta 
den socialism, som smygande tränger sig på”, eftersom en arbe-
tare som kommit till ”sann bildning och upplysning” inte skulle 
”hänge” sig åt den rörelsen.1 

 
En stor del av den bildningsiver som uppstod kring sekelskiftet anknöt till 
denna kombination av ett patriarkaliskt bildningsideal och en socialpaci-
fistisk målsättning. Men, och det är ett viktigt men eftersom den distink-
tionen sällan görs, det växte också kring sekelskiftet fram ett fundamen-
talt annorlunda  motiv för folkbildning som i stället byggde på det jag kallat 
det radikala självbildningsidealet och som hade en emancipatorisk mål-
sättning, i stället för en socialpacifistisk sådan. I stället för att ”bilda fol-
ket” så skulle ”folket bilda sig självt”. Att man i samtiden var klar över att 
det var två fundamentalt olika sätt att se på ”folkbildningen” framgår av 
debatten vid ”Studenternas folkbildningsmöte” som 1901 gemensamt ar-
rangerats av Verdandi och Heimdal i Uppsala. Vid mötet, till vilket också 
representanter för de nordiska grannländerna bjudits in, försökte Ivan 
Bratt, då aktiv inom Verdandi, klargöra skillnaden i syn på bildning mellan 
de båda arrangerande föreningarna: 
 

Jag ber att få betona några hittills ej framhållna synpunkter: 
hvad som skiljer föreningarna Verdandis och Heimdals 
folkbildningsarbete och förhindrar deras sammanslagning, då det 
eljes för främlingarne kan vara svårt att förstå, hvarför de få 
folkbildningsintresserade krafterna i Upsala dela sig i två grenar. 
Frågan är af principiell betydelse: bör man gifva de arbetande 
klasserna kunskaper, som blott öka deras faktiska kunskapsmått 
eller ge dem en förädlande förströelse, eller bör man gifva dem 
sådana kunskaper, som de själfva vilja ha, och som hos dem 
väcka missnöje med deras andliga tillstånd och sociala villkor? 
Heimdal har för sina föreläsningar och folkskrifter, såväl de 
historiska som de naturvetenskapliga, företrädesvis vält ämnen 

                                       
1 Gunnar Richardson Kulturkamp och Klasskamp, Göteborg 1963, s.269. Uttalandet är från 
1886 års riksdagsbehandling om bidrag till arbetarinstituten. Det som vållade störst strid 
var inte om bidrag skulle ges utan om man vågade ge det utan en sträng kontroll av vad 
föreläsningarna handlade om. Att exempelvis biskop Billing ville se stödet till Anton Ny-
ströms arbetarinstitut i Stockholm indraget, var inte p.g.a. att han ifrågasatte bildningens 
pacificerande effekt som sådan, utan om just Nyström var den ”rätte” förmedlaren. Nyström 
var i det här perspektivet problematisk. Han ville ingalunda se en marxistisk revolutionär 
rörelse bland arbetarna, så långt kunde Billing och hans meningsfränder känna sig lugna, 
men utifrån sin positivistiska syn ville han inte heller se en helt pacificerad arbetarklass. 
När mänskligheten skulle höjas till det ”positiva stadiet” i sin utveckling var arbetarna som 
vi sett viktiga som de nya idéernas ”stormtrupper”. 
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af rent allmänt intresse, under det Verdandi lagt an på sådana 
historiska ämnen, som framställt tider, då det sociala missnöjet 
gjort sig starkt gällande, och beträffande de naturvetenskapliga 
på sådana, där evolutionsteorien och andra moderna åskådningar 
kunnat kraftigt framhållas.1 

 
Att bidra till att ”de arbetande klasserna” fick de ”kunskaper som de själva 
vilja ha” och dessutom medverka till att ”hos dem väcka missnöje med de-
ras sociala villkor” var onekligen något annat än den folkbildning som sna-
rast syftade till att göra folk nöjda med de villkor de levde under. Ett annat 
uttryck för denna emancipatoriska folkbildningstanke är framväxten av 
studiecirkeln byggd på självstudier i motsats till den traditionella föreläs-
ningsverksamheten.2 Den som mer än någon annan har förknippats med 
detta nya folkbildningsideal är Oscar Olsson. Det kan vara av särskilt in-
tresse att i detta sammanhang notera, att han experimenterar fram den 
form för självbildning som stått som förebild för senare tiders studiecirklar 
som student i Lund under åren 1897 till 1902. 
 
Själva termen ”studiecirkel” fanns inom nykterhetsrörelsen sedan mitten 
av 1890-talet, men det var då fråga om kvällskurser ledda av en lärare och i 
linje med det patriarkaliska bildningsidealet. Oscar Olsson, som kom från 
ett strängt nykteristiskt hem, gick omedelbart in i Lunds I.O.G.T. loge. Ef-
tersom den som varit ansvarig för kvällskurserna just flyttat från stan fick 
han i sin egenskap av student omedelbart ansvar för att fungera som 
lärare i en grupp.3  I en liten skrift om den första studiecirkelns framväxt 
har han skildrat hur han mer och mer kom att lämna lärarrollen och i 
stället för föreläsning med eventuell efterföljande diskussion, kom 
kvällarna att utformas som kopior på det akademiska seminariet.4 

                                       
1 Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Upsala och Stockholm 9-12 Maj 1901, 
Stockholm, 1901 s. 55. Bratts inlägg och dess principiella markering har diskuterats av Nils 
Runeby i ”Student Ideologies and Cultural Radicalism” i S. Cho & N. Runeby Traditional 
Thought and Ideological Change, Stockholm 1988 
 
2 Sigfrid Leander tillhör dem som försökt teckna den svenska folkbildningens historia i flera 
verk bl.a. Folkbildning och folkföreläsningar, Karlskrona 1978. Han hamnar emellertid, enligt 
mitt förmenande, fel i och med att han inte tillräckligt klart gör denna distinktion. De 
motsättningar som senare uppstår mellan Oscar Olsson och företrädare för föreläs-
ningsföreningarna vill han göra till rena personstrider. Vidare vill han se all folkbildning  
som en slags ”andliga befrielserörelser”, trots att han samtidigt påpekar de uttalat socialpa-
cifistiska mål som fanns för exempelvis de tidiga bildningscirklarna på 1840-talet. 
 
3 Av Bokstugans jubileumsnummer (nr 6) 1922 framgår det att idén till dessa grupper hade 
kommit från USA. Med Oscar Olsson fick de dock en helt ny form. Visserligen har det har 
rått delade meningar om i vilken mån Oscar Olssons ”cirkelform” verkligen stod för något 
radikalt nytt, eller om den första studiecirkeln skall sökas tidigare i diverse ”läsecirklar” 
o.dyl. Jag menar dock att det verkligen var fråga om ett radikalt nytt initiativ både vad 
gällde form och idéer bakom. Om debatten kring denna fråga se Lars Arvidson Folkbildning 
och självuppfostran. En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn,  Stockholm, 1991 s. 
102 ff. 
 
4 Seminarieformen var vid denna tid en nyhet också vid universiteten. Den hade stadfästs 
först 1891 även om den hade använts på försök i vissa ämnen från 1865. Den slog emeller-
tid snabbt igenom under de sista decennierna på 1800-talet som en form för lärande ,vilket 
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Deltagarna träffades två gånger i veckan för att diskutera textavsnitt som 
man läst in under mellantiden och alla förväntades komma välförberedda 
och diskussionssugna.  Böckerna kom allt mer att ersätta föreläsaren som 
källa till kunskap och underlag för en fortgående självbildningsprocess.  
 
En annan skillnad mot den traditionella folkbildningsformen var en medve-
ten strävan efter att hålla gruppen samman och att låta gruppmedlemmar-
na välja takt och inriktning på studierna. På så sätt kom studiecirkeln, 
åtminstone idealt, att få formen av ett gemensamt kunskapssökande och 
en kollektiv bildningsprocess.1 Detta att studiecirkeln organiserad på det 
sätt som Oscar Olsson tänkte sig var en kollektiv bildningsprocess kan vara 
värt att understryka, eftersom omläggningen från att man var en samman-
hållen ”kamratkrets” som bytte ämne, till att ämnet hålls intakt och med-
lemmarna i stället byts ut, har lett till att studiecirkelformen har fått en 
betydligt mer individualistisk karaktär. 
 
Samtidigt kom Oscar Olsson från att ha varit, som han själv uttryckte det, 
”en typiskt välartad och osjälvständig produkt av tidens likriktade gymna-
sistuppfostran, oanfrätt av socialistiska eller annars 'materialistiska' 
anfäktelser” att närma sig arbetarrörelsen.2 I studiecirkelgruppen ingick 
flera arbetare. En av dem hade nära kontakter med Bengt Lidforss och det 
hände att hela gruppen mötte upp vid möten ordnade av D.Y.G. eller före-
ningen ”Studenter och Arbetare”. Frågan om i vilken utsträckning händel-

                                                                                                                        
jag tror delvis kan förklaras med kulturradikalismens förnyade intresse för självbildning och 
för diskussionens roll som kunskapskälla. För en mycket välskriven historik över semina-
rieidén se Peter Hellqvists uppsats ”Att tänka fritt och att tänka rätt” i Liedman & 
Olausson Ideologi och institution, Stockholm, 1988 
 
1 Oscar Olsson Den första studiecirkeln, Stockholm 1942, s.11. En viss reservation måste 
dock göras mot beskrivningen i och med att den är tillkommen 40 år senare. I sin mång-
facetterade men splittrade avhandling Från primitiv till organiserad demokrati, Lidingö 1985, 
har Lena Hellblom också med ett kapitel om studiecirkelns framväxt och utveckling. Hon 
hävdar där att Oscar Olssons beskrivning av den första studiecirkeln ger en idealiserad bild 
av pionjärtiden (s. 316). Jag väljer dock att sätta större tilltro till den eftersom tankarna 
överensstämmer med de ideal som framfördes av Oscar Olsson i andra sammanhang både 
runt 1910 och senare. I det här sammanhanget, där frågan står mellan olika ideal och 
föreställningar om hur en verksamhet bör fungera, är det mindre intressant om beskriv-
ningen var exakt i alla detaljer. Uppenbart är att det är så Olsson anser att en studiecirkel 
bör fungera, och detta synsätt med dess starka betoning av självstudier och deltagarnas 
eget val av vad de ville studera, propagerade han för konsekvent hela livet. Han kom 
exempelvis att vara mycket kritisk mot det förslag att införa studieplaner för studiecirklar 
som framlades 1947. Oscar Olssons mycket konsekventa betoningen av friheten i 
studieuppläggningen och det renodlade självbildningsidealet framgår klart av Lars 
Arvidsons genomgång av hela hans författarskap i  Folkbildning och självuppfostran. En 
analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn,  Stockholm, 1991. 
 
2 I Lund fanns en mycket livaktig ungsocialistisk klubb och Oscar Olsson finns angiven 
som medlem i den 1903 enligt Hans Truedsson, Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 
till 1950, Lund 1958 s. 402. Oscar Olsson, mest känd som ”Olsson med skägget” anslöt sig 
senare till socialdemokratiska ungdomsförbundet och var under en period medlem av dess 
centralstyrelse. 1913 - 1948 var han socialdemokratisk riksdagsman i första kammaren, där 
han i huvudsak kom att ägna sig åt utbildningsfrågor. I den av Oscar Olsson ledda studie-
cirkeln i Lund ingick också Olof Olsson, som senare skulle bli ecklesiastikminister i Bran-
tings samtliga ministärer under 20-talet, enligt en minnesartikel i Bokstugan nr 6 1922 
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serna kring Svedalastrejken och de stämningar i Lund som jag tidigare 
skildrat spelat en roll för studiecirkelformens uppkomst är svår att be-
svara. Oscar Olsson själv tonar ned sin egen roll och säger om den första 
studiecirkeln: 
 

Den var nämligen utkristalliseringen av en lång process under 
ytan, som endast behövde ett tillfälligt och i och för sig inte allt-
för betydande inslag för att ta fast form. Studiecirkeln i Lund vid 
sekelskiftet kan således betraktas som resultatet av mera tillfäl-
liga förhållanden. 1 

 
Till dessa tillfälliga förhållanden kan man kanske räkna kravallerna 1898 
och den lärdom som signaturen A D-m ansåg att man kunde dra av dem, 
nämligen att i arbetet med att göra sig till en upplyst klass måste 
arbetarna i fortsättningen lita helt och hållet till sig själva. I Lund fanns 
också en annan betingelse som Oscar Olsson markerar som betydelsefull 
och det var den goda tillgången till böcker som lämpade sig för självstudier. 
Viktigt i lundamiljön var också ”kulturradikalernas” betonande av 
människans förmåga att forma sig en egen  hållbar åskådning. De kom ge-
nom sin kamp mot det patriarkaliska bildningsidealet att formulera en 
filosofisk grund för självbildningstanken.  
 
Mest betydelsefull när det gällde att formulera denna grund för självbild-
ningstanken var utan tvekan Hans Larsson, som stod Oscar Olsson nära 
och bl.a. hjälpte honom att utarbeta studieplaner för självstudier i filo-
sofi.2 Hans Larsson kom senare att ge självbildningstanken en teoretisk 
överbyggnad och legitimitet genom att utge skriften ”Om bildning och själv-
studier”, vars huvudsakliga tes var att bildningen inte skulle syfta till 
något allmänt encyklopediskt vetande utan till att man lärde sig se det 
hela i delen.3 Det har också i flera sammanhang påpekats att Oscar Ols-
son hela sitt liv kom att stå som representant för de idéer som präglat de 
radikala under 1880-talet. Han skrev en bok om Ibsen och när han 1903 
hamnade i Karlstad som seminarielärare drog han omedelbart igång studi-

                                       
1  Oscar Olsson a.a.  s. 1 
 
2 Detta framgår av brev från Hans Larsson 8/10 1905  till Oscar Olsson i Oscar Olssons  ar-
kiv   ARAB .  Utbytet av idéer gick också åt andra hållet och av brev från Hans Larsson 
14/12 1907 framgår att Larsson skickat ett manus, förmodligen av ”Om bildning och 
självstudier”,  till Olsson för bedömning och kommentarer. Tonen i breven är också 
förtrolig, och Hans Larsson använder ett språk som inte stämmer överens med den gängse 
framställningen av honom som en timid och stillsam man. Gustaf af Geijerstams ”Tråkiga 
makter” kommenteras exempelvis med ett ”Fy fan!” av Hans Larsson 14/12 1907. 
 
3  Hans  Larsson Om bildning och självstudier  Stockholm 1908.  Boken är ett intressant 
exempel på att bildning   ingalunda  behöver betraktas  som  motsats  till specialisering vil-
ket  ibland  hävdats . Jag har tidigare tagit upp frågan i en recension av Liedman och 
Olaussons bok ”Ideologi och institution” i Forskning om utbildning nr 3, 1988 
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ecirklar vid vilka ”enligt den tidens uppfattning farliga böcker” av Darwin, 
Bengt Lidforss och andra radikaler studerades.1 
 
Om Oscar Olsson såg framväxten av studiecirkelformen som en följd av 
mer eller mindre tillfälliga sammanhang, så var han mycket noga med att 
betona att idéns snabba genomslag och spridning inte berodde på tillfällig-
heter. Inom de stora folkrörelserna nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 
kände man enligt honom ”från början instinktivt och intensivt behovet av 
en högre allmänbildningsnivå för medlemsskarorna”. De nya idéerna 
spreds också förvånansvärt fort. Oscar Olsson lanserar det nya sättet att 
organisera studieverksamheten i två artiklar i I.O.G.T.s tidskrift Reforma-
torn 1902, och lämnar också in ett konkret förslag till omläggning av stu-
dieverksamheten vid I.O.G.T.s kongress samma år. Redan 1904 utnämns 
han till riksstudieledare i I.O.G.T., en post som han behöll till 1924. 
Studiecirkelformen väckte också tidigt intresse i den socialdemokratiska 
ungdomsrörelsen. Som tidigare framgått var intresse för bildningsfrågor 
inget självklart för arbetarrörelsen. Studiecirkelmodellen erbjöd dock, 
åtminstone tillfälligt, en möjlighet att överbrygga motsättningen mellan 
”den högre bildningens företrädare” och ”akademikerföraktarna”.  Den 
innebar ett erkännande av bildningstanken och en möjlighet att ”erövra” 
det bästa i den borgerliga kulturen utan att för den skull behöva förknippas 
med de socialpacifistiska mål som kännetecknat tidigare 
”folkbildningssträvanden”. Tvärtom skulle den kunna ge möjlighet till en 
ökad slagkraft i kampen mot de härskande klasserna. För Oscar Olsson var 
folkbildning i form av arbetarnas självbildning ett viktigt inslag i klasskam-
pen. När striden gentemot leninisterna i samband med partisprängningen 
1917 hårdnade, preciserade han sin uppfattning om relationen mellan 
bildningskampen  och klasskampens övriga moment, men till detta skall 
jag återkomma i sista kapitlet då vi får ytterligare stifta bekantskap med 
Oscar Olsson och bildningsfrågorna.  
 
Bland de socialdemokratiska ungdomarna såg man också mer direkta po-
litiska fördelar med en satsning på ökad självbildning. Striden mot både 
borgare och ungsocialister fördes med ord, och då gällde det att ”ha ordet i 
sin makt”.2 Bildade arbetare skulle inte gå lika lätt att dupera med vackra 
löften och fraser. De skulle också kunna bemöta argument och angrepp på 
ett bättre sätt. ”Vår agitation skall bliva mera fruktbringande, våra agitato-
rers arbete mera värdefullt, om vi till grund lägga största möjliga kun-

                                       
1 Enligt Jalmar Furuskogs minnesruna i Morgon Tidningen 26/1 1950. Att döma av Oscar 
Olssons klippsamling i Arbetarrörelsens Arkiv så tycks han ha hyst en mycket stor beun-
dran för Bengt Lidforss trots att de båda vad gäller levnadssätt utgjorde varandras diame-
trala motpoler. 
 
2 För en utförligare diskussionen av detta motiv inom den tidiga svenska arbetarrörelsen se 
Ronny Ambjörnssons Den skötsamme arbetaren, Stockholm, 1988. Han betonar hur man i 
de tidiga studiecirklarna i Holmsund underströk det kollektiva momentet i självbild-
ningsprocessen och att målet för verksamheten var att ge självtillit och självaktning. Den 
bildade arbetaren var en person som hade ”ordet i sin makt” och som också kunde be-
härska och genomskåda ”maktens ord”. Något som kunde vara nog så viktigt vid under-
handlingar om ackord m.m. 
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skapsförråd” och varje klubb borde bli ”en liten bildningshärd” hette det  
exempelvis i en motion till socialdemokratiska ungdomsförbundets första 
kongress 1905 utarbetad av Gustav Möller och Sigfrid Hansson.1 
 
Även om den motionen inte ledde till några större effekter direkt, så kom 
kongressperioden 1907 till 1909 att kännetecknas av en intensiv satsning 
på att sprida studiecirkelidén inom de socialdemokratiska ung-
domsklubbarna. Till kongressen hade inkommit ett mycket stort antal 
motioner i bildningsfrågan och Rickard Sandler höll ett stort anförande om 
”socialdemokrati och folkbildning” i vilket han likställde bildningskampen 
med den politiska och fackliga i betydelse. Till detta skall jag återkomma 
senare. Både Sandler och Oscar Olsson blev invalda i centralstyrelsen, 
vilken också beslöt tillsätta en riksstudieledare. Till den posten utsågs Per 
Albin Hansson och han satte omedelbart igång med ett intensivt arbete 
med att starta studiecirklar och sprida vandringsbibliotek i ung-
domsklubbarna. Anders Isaksson har i sin kritiska Per Albin-biografi kallat 
detta för Per Albins kanske största insats under åren i ungdomsförbundet 
och understrukit bredden i de förslag till lämplig studielitteratur som han 
distribuerade. Förslaget kännetecknas av ett brett spektrum av 
skönlitteratur, men också mer faktabetonade verk.2 
 
Alla delade emellertid inte tilltron till bildningens betydelse. De populis-
tiska tankegångar som kännetecknat den strömning jag kallat för ”akade-
mikerföraktarna” hade många företrädare ute i ungdomsklubbarna, och 
själva tanken på att människan skall kunna utvecklas genom bildning kun-
de upplevas som provocerande. När Per Albin 1908 efterträdde Gustav 
Möller som ordförande i ungdomsförbundet vid sidan av studieledarsyss-
lan, kom han i stark motsatsställning till en annan ledargestalt, nämligen 
Zeth Höglund. I sin strävan efter att manövrera ut Per Albin från ordföran-
deposten så använde ”Zäta” just den stora satsningen på bildningsfrågan 
som tillhygge. Enligt ”Zäta” hade förbundet blivit ”för mycket en bildnings-
rörelse och för litet en kamporganisation”.3 Genom att spela på de populis-
tiska tankegångarna lyckades också ”Zäta” erövra ordförandeposten vid 
kongressen 1909 och bildningsarbetet flyttades ned på dagordningen. Det 
något märkliga i detta agerande var att Zäta själv var student och i privata 
brev till Fredrik Ström kunde kalla arbetarna i ungdomsrörelsen för 
”andens partrask” och ”barbarer”.4 Det var emellertid inte sista gången 

                                       
1 John Lindgren Per Albin Hansson i svensk demokrati, Stockholm 1950, s.54. För Gustav 
Möller kom hela livet ”bildningsfrågan” att vara central och han återkom ofta till den. Dess 
betydelse för den unge Möller tas upp i Nine Christine Jönnson & Paul Lindblom Politik och 
kärlek. Gustav Möller och Else Kleen , Stockholm,1987 bl.a. s. 158 och s. 197. Se också Tor-
sten Nilssons bild av Möller i Människor och händelser i Norden, Stockholm, 1977 
 
2 Anders Isaksson Per Albin I - Vägen mot folkhemmet,  Stockholm,1985 
 
3 John Lindgren a.a. s.62 
 
4 Anders Isaksson a.a. s.109 
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som denna typ av ”oheliga allianser” mellan akademiker och akademiker-
föraktare kommit till stånd inom socialdemokratin. 
 

Laboremus och idén om en arbetarhögskola 
 
I Uppsala hade Verdandi kring sekelskiftet kommit att bli alltmer utpräglat 
liberalt till sin inriktning. En av dem som mest bidrog till detta var Hjalmar 
Öhrvall, som hade en dominerande ställning i föreningen. Alla uppskattade 
dock inte att föreningen styrdes av så ”fanatiskt troende 80-talsmän” som 
Öhrvall och Wicksell. En som reagerade mot den inriktning föreningen fått 
var Erik Hedén. I ett brev från 1899 klagar han: 
 

Verdandi är - naturligtvis - en av de minst frisinnade föreningar i 
världen o. torde tämligen tryggt kunna uppta tävlan med teologis-
ka fakulteten i intolerans mot oliktänkande.1  

 
Särskilt i ”den sociala frågan” och i frågan om rätten att bilda fackföre-
ningar upplevde ett flertal att Verdandi var alltför oengagerat.2 Eftersom 
man inte heller delade klassamarbetstanken sådan den tog sig uttryck i 
föreningen ”Studenter och arbetare”, så beslöt sig ett antal radikala stu-
denter att bilda en ny förening. Initiativtagare var juris studerande Nils 
Söderquist och skrädderiarbetaren Gustaf Hansson. De lyckades intresse-
ra en liten grupp av arbetare och några radikala studenter. Av de sex stu-
denterna blev inte mindre än tre professorer i sinom tid, nämligen Martin 
Lamm, Anton Blanck och Axel Brusewitz. Trots att Lamm och Blanck var 
osäkra om han var tillräckligt radikal kom också Erik Hedén att inbjudas 
att vara med vid föreningens konstituerande i november 1902.3 I det 
program som föreningen, vilken ännu inte hade fått namnet Laboremus, 
antog för sin verksamhet heter det: 
 

Föreningen N.N. afser att utgöra en sammanslutning af tanke 
och kroppsarbetare i syfte att genom solidariskt samarbete, gent-
emot gemensamma fiender tillvarataga gemensamma politiska 
och sociala intressen.4 

                                       
1 Återgivet i Eva Hedén Den unge Erik Hedén, Stockholm 1959, s. 213. 
 
2 Däremot stod de klart på samma sida i rösträttsfrågan. 1902 gick exempelvis Verdandis-
terna med i förstamajtåget i Uppsala och deltog i de stora rösträttsdemonstrationerna, en-
ligt  Anton Blancks uppsats ”Generationen 1900-1910” i Verdandi genom 50 år, Stockholm 
1932, s.188. 
 
3 I en del sammanhang, bl.a. i Nordisk Familjebok 3:e upplagan, antyds det att Hedén skulle 
vara stiftare av föreningen, men den uppgiften är alltså fel. Däremot kom Hedén under 
många år att vara föreningens ansikte utåt och han har också i flera sammanhang skildrat 
dess verksamhet. 
 
4 Laboremus protokollsbok, 17/11 1902, Laboremus arkiv Folkrörelsearkivet i Uppsala. 
Protokoll finns bevarade från åren 1902 till 1907, men därefter är de förkomna fram till 
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Vid samma sammankomst höll Martin Lamm ett föredrag över ämnet ”bör 
arbetarnas fackliga organisation jämväl vara politisk” i vilket han enligt 
protokollet poängterade att ”särskiljande af arbetarnas fackliga och poli-
tiska organisation vore olyckligt”. Alla tycks av protokollet att döma varit  
överens om  denna ståndpunkt.  Däremot uppstod meningsskiljaktigheter 
om huruvida socialismen eller någon annan politisk inriktning bäst gag-
nade arbetarnas sak. Just frågan om facklig organisering var mycket viktig 
under de första åren och man satte igång intensiva försök att skapa fack-
föreningar bland oorganiserade grupper. Föreningen uppdelades i kommit-
téer som fick till uppgift att kartlägga inom vilka yrken den fackliga orga-
niseringen var lägst. Därefter beslöt man att bearbeta en grupp i taget för 
att försöka få dem att inse vikten av fackföreningar. Så gick exempelvis en 
av de mest energiska studenterna, Otto Järte, runt och gjorde hembesök 
hos varenda tapetserare i Uppsala och fick dem att komma till ett möte vid 
vilket en speciell tapetserarfackförening bildades.1 På så sätt lyckades 
man på kort tid bilda fyra nya fackföreningar. Däremot hade man inte 
förmågan att hålla intresset vid liv, vilket ledde till att endast en 
fackförening för droskkuskar överlevde. Efter något år insåg man att man 
tagit sig vatten över huvudet och ingick i stället en överenskommelse med 
Uppsala arbetarkommun, som gick ut på att den senare skulle svara för 
den fackliga organiseringen medan Laboremus skulle ställa upp med 
mötestalare och debattörer. 
 
Den inriktning Laboremus valde från starten, var tänkt att utgöra en klar 
markering av att man stod för helt andra ideal än de som var dominerande 
i föreningen ”Studenter och arbetare”. I en artikel i Social Tidskrift 1904 
understryker föreningens dåvarande ordförande Erik Hedén, att man inte 
delade de klassamarbetsidéer som tog sig uttryck i ”arbetarföredrag och 
gemensamma diskussioner av öfvervägande neutral färg”. 2 Föreningen tog 
sig också namnet Laboremus - må vi arbeta - som en symbol för att det 
skulle vara en förening för konkret arbete i den sociala frågan. I stadgarna 
inskrevs även att ingen medlem fick vara frånvarande utan laga förfall och 
uteblev man två gånger utan särskilt angelägna skäl blev man omedelbart 
utesluten. Första terminen var verksamheten hemlig, men redan på höst-
terminen 1903 börjar man anordna offentliga sammankomster och det 
dröjde inte länge förrän man kom, vad gällde verksamhetsformer, att bli en 
studentförening av Verdandis typ. Ett undantag var dock det stora inslaget 
icke-studenter. Av 50 medlemmar 1904 var exempelvis bara 16 studenter.3 

                                                                                                                        
1919. För en sammanfattning av den direkta föreningshistorien se Karl Söderberg 
”Laboremus 1902-1952” i Kultur och politik,  Uppsala, 1952 
 
1 Episoden är berättad av Erik Hedén i en artikel i Socialdemokraten 27/4 1924. Det iro-
niska i händelsen ligger i att Otto Järte senare blev högerriksdagsman  och politisk redak-
tör för Svenska Dagbladet.  
 
2 Social Tidskrift 1904 s.332 f.  
 
3 Social Tidskrift 1904 s.332. Av ”1937 års matrikel” i Laboremus arkiv, Folkrörelsearkivet 
Uppsala, framgår dock att endast 40 betalt terminsavgiften ht 1904, men det var inte ovan-
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Studenterna i Laboremus utgjorde också en politiskt mer heterogen grupp 
än arbetarna och av de 16 aktiva 1904 var endast hälften socialdemokrater. 
1904 fattar föreningen emellertid ett beslut att i fortsättningen endast 
socialdemokratiskt sinnade må inväljas och 1910 ansluter sig föreningen 
till SAP. 
 
Att på detta sätt klart markera anslutning till ett politiskt parti och t.om. 
kräva medlemskap i partiet för att få bli medlem i klubben var något nytt 
inom studentvärlden. Verdandi kan sägas vara den första politiska stu-
dentföreningen, men då förutsatt att man använder en vid definition av 
termen politisk. Föreningen stod den liberala kretsen kring Karl Staaff 
nära men man var mycket noga med att aldrig direkt låta sig förknippas 
med något riksdagsparti. Det kulturradikala idealet att uppträda som 
fristående kritiker hölls i helgd och man var stolt över sitt oberoende. 
Detta gjorde att Verdandi exempelvis i skriftserien kunde utge småskrifter 
om socialism lika väl som mot socialismen riktade alster. Laboremus 
direkta partianslutning skulle däremot föranleda skarp kritik från flera håll 
för att man övergivit kravet på oberoende. En kritik som sedan skulle 
återkomma med jämna mellanrum i föreningens historia. I stort sett varje 
decennium har Laboremus haft åtminstone en uppslitande debatt om 
partianslutningens vara eller inte vara. 
 
Politiskt stod Laboremus till vänster om Verdandi, men det hindrade inte, 
just genom att Verdandi såg sig som en oberoende organisation, att de le-
dande studenterna länge var medlemmar av båda föreningarna.1 1906 upp-
stod emellertid en öppen konflikt dem emellan, sedan Erik Hedén krävt att 
Verdandi skulle anta ett uttalande i vilket de s.k. ”Staaff-lagarna” mot 
anti-militaristisk verksamhet brännmärktes som ett brott mot yttrandefri-
heten. Frågan blev ytterst pinsam för Verdandi eftersom man hamnade i en 
lojalitetskonflikt. På ena sidan stod föreningens heligaste grundinställning 
- tryckfriheten - och på den andra det faktum att inskränkningen gjorts av 
föreningens förste ordförande Karl Staaff, till vilken man hade starka emo-
tionella band. Det hela slutade med att man lät saken falla, vilket ledde 
till att de socialdemokratiska studenterna kom att förlora tron på allvaret i 
Verdandis inställning. Storlockouten och storstrejken 1909 ledde sedan till 
att brytningen blev total och från denna tid räknar Anton Blanck Verdandi 
som en deciderat liberal förening.2 Uppdelningen ledde dock inte till 

                                                                                                                        
ligt att medlemmar av olika skäl ”glömde” att betala in den, så siffran 50 aktiva är inte 
orimlig. 
 
1 Alf Tergel redovisar i sin avhandling Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 
1901 - 1911, Stockholm 1969 en genomgång av medlemsmatriklar för de olika studentföre-
ningarna i Uppsala och påvisa en hög frekvens av dubbelanslutning mellan Verdandi och 
Laboremus å ena sidan och mellan Heimdal och den kristna studentföreningen å den 
andra. 
 
2  Anton Blanck ”Generationen 1900-1910”  i Verdandi genom femtio år, Stockholm,1932 s. 
189. För en oerhört svidande satir över hur Verdandi kunde uppfattas av en socialdemokra-
tisk student vid den här tiden se Ture Nermans självbiografiska studentroman Olympen - 
Ett gammalt uppsalahus, Stockholm, 1930. I den gisslar han medlemmarna i föreningen 
”Varde ljus” för att de totalt svikit sina ideal från 80-talet. 
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fiendskap. Tvärtom verkar samarbetet ha blivit enklare när man inte längre 
behövde konkurrera om samma medlemmar. Den stora skiljelinjen i 
studentvärlden gick inte mellan socialdemokrater och liberaler utan mellan 
”den samlade vänstern” och ”högern”. 
 
Laboremus skulle också, vilket understryker föreningens gränsöverskri-
dande karaktär, försöka sig på att vidga studentbegreppet. Vilka som skulle 
räknas som studenter var nämligen inte helt självklart i sekelskiftets 
Uppsala. En förutsättning var naturligtvis att man avlagt studentexamen 
och därmed klarat inträdesprovet till universiteten. En annan förutsättning 
var att man verkligen hade skrivit in sig och avsåg att bedriva studier, men 
en del ville skärpa kraven ytterligare. Under 1890-talet hade exempelvis 
många på den nationella sidan velat neka de få kvinnliga studenterna rätt 
att bära den vita mössan som var symbolen för studentvärdigheten.1 
Tvärtemot dessa försök att avgränsa studentidentiteten startar Laboremus 
redan under sina första år med att ta kontakter med Uppsalas 
folkskoleseminarium och man ordnade speciella sammankomster där.  Vid 
en sådan särskild sammankomst för seminaristerna talade exempelvis 
Ellen Key om ”personligheten”.2 Trots att hennes åsikter idag kan verka 
nog så harmlösa, så väckte de negativ uppmärksamhet och  efter en tid var 
man tvungen att avbryta kontakterna med seminariet eftersom eleverna 
fruktade repressalier från skolans ledning. I stället kom Laboremus att 
rikta in sin agitationsverksamhet mot studenterna vid det egna 
universitetet. Att få gensvar i den miljön upplevdes dock inte som lätt: 
 

Mer och mer har det blifvit ett föreningens främsta önskemål att 
väcka studenterna till aktiv medverkan i arbetarrörelsen. Hufvud-
fienderna äro först och främst studietidens längd samt inträsse- 
och kraftsplittring, hvaraf så många andligt vakna studenter tack 
vare nations- och det månghöfdade föreningslifvet länge lidit. 
Härtill kommer den svenska  ungdomens  kända sociala  okun-
nighet  och nedärfda likgiltighet för politiken. Till sist studenter-
nas ytterst skärpta kritiklust och den gängse uppfattningen af 
socialismen som okulturell och frihetsfientlig.3 

 
Bristande tid, okunnighet om eller likgiltighet för politiska frågor samt 
”akademisk negativism” är orsaker som kommer att återkomma om och om 

                                                                                                                        
 
1  Om kampen om studentmössan se exempelvis Lydia Wahlströms uppsats ”Bland kvinn-
liga studenter i 1890-talets Uppsala” i S. Thulin (red) Uppsalaminnen,  Uppsala 1937. 
 
2 Ellen Key brukar framställas som en av de allra viktigaste  personerna i denna typ  av 
radikala kretsar kring sekelskiftet. Därför blev jag förvånad när jag vid genomgång av pro-
tokoll och annat  bevarat material upptäckte att hon tycks ha spelat en väldigt liten roll i 
Laboremus och D.Y.G. ”Den gamla damen”, som hon ibland  kallades  internt, medverkade 
som gästföreläsare  vid några tillfällen och enstaka personer hade goda kontakter med 
henne, men de flesta tycks snarast ha uppfattat henne som en person som man ej vill bli 
förknippad med. 
 
3 Erik Hedén i Social Tidskrift, 1904 s. 334 
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igen i de socialdemokratiska studentföreningarnas analyser av sina svårig-
heter med medlemsvärvningen. Längre fram brukar man dock hänvisa till 
det förflutna då ”studenterna hade mer tid”, ”var mer intresserade för 
politiska frågor” o.s.v. Det kan alltså vara värt att notera att upplevelsen 
av dessa svårigheter funnits med redan från sekelskiftet. Trots de svårig-
heter som Hedén visar på, växte emellertid Laboremus för att från 1908 
stabilisera sig kring ett medlemstal på runt 60 tills verksamheten mer el-
ler mindre avsomnar 1919. 
 
Uppfattningen att socialismen skulle vara okulturell och frihetsfientlig 
kunde också underblåsas av de akademiska lärarna, men 1904 fick de so-
cialdemokratiska studenterna stöd från ett oväntat håll. Den unge docen-
ten i filosofi, Axel Hägerström, började föreläsa om socialismen på sina 
seminarier och han tog den alldeles uppenbart på ett mycket stort allvar.1 
Även om Hägerström aldrig engagerade sig i partipolitiken, så uppfattade 
de socialdemokratiska studenterna honom som ”sin filosof”. Flera av Hä-
gerströms lärjungar, som Rickard Sandler och Arthur Engberg, var också 
mycket aktiva i Laboremus och inflytandet från den s.k. uppsalafilosofin på 
de socialdemokratiska studenter som läste i Uppsala kom att bli mycket 
stort. Framför allt gällde det under tjugo- och trettiotalet då också Vilhelm 
Lundstedt var aktiv i föreningen, men till detta skall jag återkomma.2 
 
Förutom offentliga diskussioner och möten, som syftade till att sprida so-
cialdemokratiska tankegångar bland studenterna, hade föreningen också 
en intern verksamhet där syftet mer var att skola medlemmarna för olika 
sammanhang. Vid varje sammankomst skulle hållas ett anförande och 
uppgiften cirkulerade bland medlemmarna. Häruti följde man alltså den 
modell för verksamhet som introducerats av Verdandi, men man skulle 
också anknyta till den gamla tanke som vi funnit redan hos 1790-talets 
studenter, nämligen att kunskap är ett förpliktigande privilegium. Som ett 
led i att uppfylla denna förpliktelse ordnades inom Laboremus en form av 
studieverksamhet så att varje medlem som var student skulle ta sig an en 
eller ett par arbetare som var intresserade av deras ämnesområde och ge 
dem en översikt över vad som behandlades i det ämnet inom universitetet.  
De kom på så sätt att fungera som en slags privatlärare.3 Ytterligare ett 
                                       
1 Enligt Alf Tergel a.a. s.176, föreläste Hägerström hösten 1904 om ”Socialistiska rätts-
idéer”. Dessa föreläsningar väckte stor uppmärksamhet i studentkretsar. 
 
2 Att Hägerströms föreläsningar om socialismen gjorde ett stort intryck framgår bl.a. av en 
liten artikel ”Uppsalafilosofin - Reflexioner och frågor av en lekman” i Tiden nr 3 1940 av 
Anders Örne. Örne tillhörde Laboremus första generation. Inflytandet på senare generatio-
ner socialdemokratiska intellektuella diskuteras bl.a. i Staffan Källströms avhandling 
Värdenihilism och vetenskap, Göteborg 1984. Om ”Uppsala marxismen” utformad av Häger-
strömlärjungar i Uppsala se också Lennart Olausson ”Marxism och socialdemokrati” i 17 
uppsatser i svensk ide- och lärdomshistoria, Uppsala, 1980 
 
3 På att denna del av verksamheten inte var helt förgäves tyder det faktum att flera av 
arbetarna snabbt gjorde karriär inom sina yrkesområden. Det upplevdes rentav som ett 
problem, enligt Hedén, att många av arbetarna själva blev mästare eller startade egen 
rörelse. Andra  gjorde karriär inom Uppsala Arbetarkommun, vilket inte uppfattades som 
lika problematiskt. Se Hedéns artikel i Socialdemokraten 27/4 1924 
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led i denna vision om att dela med sig av sin nyfunna kunskap till folket 
var det avtal Laboremus ingick med Arbetarbladet i Gävle om att medlem-
marna skulle skriva artiklar i diverse ämnen. Verksamheten växte till en 
slags ”artikelservice” för de socialdemokratiska tidningarna. Förpliktelsen 
att skriva populärvetenskapliga artiklar blev också viktig för rekryteringen 
av journalister inom arbetarrörelsens press. Zeth Höglund hävdar exem-
pelvis att det var verksamheten med ”Laboremusartiklarna” som ledde in 
Hedén och andra medlemmar i Laboremus på tidningsmannabanan.1 Detta 
är en funktion som tycks återkomma i de socialdemokratiska studentför-
eningarna också senare. Många börjar skriva artiklar på beställning av för-
eningen för att sedan fortsätta i större skala på egen hand. 
 
1906 tar Laboremus ytterligare ett initiativ genom att man försöker få till 
stånd ett närmare samarbete med D.Y.G. i Lund. Dels inbjuds 
lundensarna att bidra med artiklar i föreningens artikelserie, dels föreslår 
man att Laboremus och D.Y.G. tillsammans skall försöka ge ut en serie 
”broschyrer i aktuella ämnen”. 2 Tanken var alltså att ge ut en liknande 
skriftserie som Verdandi och Heimdal redan hade igång. Erik Hedén reser 
ned till Lund och sammanträffar där för första gången med Ernst Wigforss 
som av D.Y.G. hade utsetts att hålla i deras del av verksamheten. Mötet 
blev mycket positivt och de kom sedan att stå varandra nära under många 
år och brevväxlade flitigt. Kontakt togs med Frams förlag i Malmö, eftersom 
de redan hade en effektiv organisation för utgivning och distribution av 
broschyrer. Av ett brev från Wigforss till Hedén 1907 framgår det att 
förlaget åtagit sig att utge broschyrerna i en upplaga om 10.000 exemplar 
till ett pris av 10 öre/styck. Wigforss meddelar också att han funnit det 
lättare att förhandla med redaktören för tidningen Fram - en ”herr P.A. 
Hansson” - än med det socialdemokratiska ungdomsförbundets ledning 
som ägde förlaget. Wigforss meddelar också att: 
 

”Herr Hansson vill överhuvudtaget ganska gärna ha en del teore-
tiska utredningar, och det kan ju inte förnekas att vår litteratur i 
det fallet är ytterligt fattig”3. 

 

                                       
1 Se  Zeth Höglund Härliga tider, Stockholm 1951 
 
2 Att initiativet kom från Laboremus framgår av D.Y.G.s protokollsbok 1902-1914. Skri-
velsen från Laboremus lästes upp vid medlemsmötet den 1/12 1906. D.Y.G.s arkiv. Akade-
miska Föreningens arkiv, Lund 
 
3 Jag har tagit del av Wigforss brev till Hedén som finns i hans arkiv på Universitetsbiblio-
teket i Lund. Brevet är daterat 9/5 1907. Tyvärr saknas Hedéns svar men vad han tyckte 
framgår indirekt av Wigforss kommentarer. Förutom utbyte av böcker som Tönnies 
”Gemeinschaft und Gesellshaft” diskuterar de bl.a. striderna inom den tyska socialdemo-
kratin av vilket det framgår att Wigforss ogillar Bernstein. Ett annat genomgående drag är 
att Wigforss ständigt suckar över att han aldrig blir klar med sin avhandling och att han är 
nära att ge upp hela iden. Hedén å sin sida är bekymrad för hur det står till med Wilhelm 
Ekelund och det framgår att han lovat att ställa upp och hjälpa honom ekonomiskt med 
hans ögonoperation om bara Wigforss kan förmedla kontakten. De försöker också tillsam-
man komma på sätt att via sina kontakter skaffa fram något slags översättararbete eller nå-
got stipendium åt Ekelund. 
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Det Per Albin Hansson önskade av studenterna var alltså att de skulle 
bidra med en teoretisk fördjupning av marxismen och Wigforss föreslår 
därför att man skall börja med att utge en enkel och lättfattlig ”fram-
ställning av Marx huvudlära plus kritik”. I brevet till Hedén konstaterar 
Wigforss om medlemmarna i det socialdemokratiska ungdomsförbundet att  
det tycks vara ”nödvändigt att först låta dem bli ortodoxa för att sedan göra 
om sina tyska bröders erfarenheter”. Några månader senare har den 
obekante ”herr Hansson” blivit ”Per Albin” och det framgår att han blivit 
mycket nöjd när han läst det första manuset till skriftserien: Erik Hedéns 
”Socialdemokratins framtidsmål” och att han lovat att om bara Hedén änd-
rade på ett par ställen så att den blev ”mer entusiastisk” så skulle Fram 
utge den i 50.000 exemplar till ett pris av 5 öre. 
 
I samarbetet mellan föreningarna tog Laboremus ansvaret för att artiklarna 
spreds, medan D.Y.G. ansvarade för de Verdandiinspirerade småskrifterna. 
Småskriftserien utkom med 19 titlar under perioden 1908 - 1916. Bland de 
första titlarna märks, förutom Erik Hedéns bidrag, Ernst Wigforss' ”Den 
materialistiska historieuppfattningen”.1 Man lät också översätta några 
skrifter från Fabian Society bl.a. Chiozza Moneys ”Arbetet i framtidssta-
ten”, som innehåller många av de idéer som senare skulle förknippas med 
Keynes, och Georg Bernard Shaws ”Socialismen och de högt begåvade”2 
 
Småskrifterna tillkom som vi sett i ambitionen att öka den teoretiska 
medvetenheten inom socialdemokratins bredare skikt, särskilt då bland 
ungdemokraterna. En av dem som mest energiskt agerade för en teoretisk 
fördjupning bland arbetarna var Rickard Sandler, som hade blivit ordfö-
rande i Laboremus efter Hedén 1906. Vid en sammankomst i november 
samma år tar han upp bildningsfrågan och det sätt på vilket den blivit be-
handlad inom arbetarrörelsen. Hans argumentering utmynnar i att man 
skall försöka få SAP att inrätta en särskild ”arbetarhögskola” efter tysk fö-
rebild. Efter en diskussion som mest kom att röra sig om vilka ämnen som 
borde ingå i en sådan skola, beslöt Laboremus att utse en kommitté som 
skulle utreda frågan och utarbeta ett förslag till socialdemokratiska ung-
domsförbundets kongress 1907.3 Sandler åkte också till Brunnsvik på La-
boremus uppdrag för att höra om den skolan vore villig att bli en socialis-

                                       
1 I en uppsats om studentsocialismen har Eskil Bergen hävdat att Wigforss lilla skrift ”Den 
materialistiska historieuppfattningen” kan ses som en förlaga till det av Wigforss starkt 
präglade 1944 års partiprogram för SAP. Eskil Bergen ”Studentsocialismen” i Arbetets söner - 
band 2, Stockholm, 1946 
 
2 En förteckning över småskriftserien finns i Marie Hedström Skriftserier om arbetarrörelsen, 
Borås 1976. I Wigforss' Minnen I, s.274 f finns en mer utförlig beskrivning av tankarna och 
turerna kring seriens tillkomst. Frågan om Wigforss och andra socialdemokrater varit 
påverkade av förkeynsianska idéer har lett till en stor debatt. Utan ställningstagande till 
denna strid i övrigt kan det räcka att konstatera att Wigforss, som var redaktör för 
skriftserien, i vart fall läst Chiozza Money och säkert också betydligt fler av de fabianska 
skrifterna än vad som sedan kom i tryck. Shaws titel är naturligtvis ironiskt och provokativt 
menad som brukligt är när det gäller Shaw. 
 
3 Se Laboremus protokollsbok 30/11 1906. Laboremus arkiv, Folkrörelsearkivet Uppsala.  
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tisk partiskola. Skolans ledare Karl-Erik Forsslund svarade dock med ett 
”kort och klart: nej, Brunnsvik var inte och ville inte bli någon partiskola”.1 
Återstod alltså att försöka få till stånd en helt egen skola. När Sandler 
håller sitt tidigare nämnda tal vid SSUs kongress över temat 
”Socialdemokrati och folkbildning” är det alltså utifrån ett mandat från 
Laboremus. Året efter utvecklade han tankarna ytterligare i en liten skrift: 
”Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor”. I försöket att 
sammanfatta hans tankegångar har jag använt mig av båda dessa källor.2 
För enkelhets skull kommer jag att kalla dem ”talet 1907” och ”skriften 
1908” i fortsättningen. 
 
Sandler inleder sitt stora tal med att kritisera de socialdemokrater som in-
tagit en negativ attityd till bildningsfrågorna, eller sett dem som något som 
skulle lösa sig automatiskt bara socialdemokratin kom till makten. De har 
missuppfattat den materialistiska historieuppfattningens grundprincip om 
att den materiella basen betingar den ideella överbyggnaden. Det är inte 
fråga om något enkelt orsak-verkan förhållande utan om  en  växelverkan  
där  förändringar  både i basen  och  överbyggnaden möjliggör vissa ut-
vecklingsalternativ och omöjliggör andra. Som exempel nämner han i 
skriften från 1908 att modern teknik bygger på modern vetenskap och att 
denna på så sätt är delaktig i ekonomins förändringar. Men det socialis-
tiska samhället ställer också andra krav på medborgarna än det nuvarande: 
 

folkbildningen måste betraktas som en förutsättning för 
socialdemokratins realiserande. Den är därför ett specifikt 
socialistiskt intresse. Den är en betingelse för socialdemokratin, 
kanske likvärdig med de ekonomiska betingelserna, och som i allt 
fall icke av dem får ställas i skymundan. Utopisternas samhälle, 
grundat på uppfostran, var en ekonomisk omöjlighet. Ett 
socialdemokratiskt samhälle, byggt på bara ekonomi, skulle vara 
en så att säga ideell omöjlighet. Framtidens samhälle kan icke 
grundas endast på ett till högsta tekniska fulländning utvecklat 
hushållningssystem. Det måste desslikes byggas på högt kultive-
rade människor. En höjning av genomsnittsmänniskans andliga 
nivå är för våra samhällsideals verkliggörande av grundväsentlig 
betydelse. Vi kräva inga idealmänniskor. Men det är utom allt 
tvivel, att ett på bredaste demokratisk grundval vilande samhälle 
kräver ett bättre människomaterial än det vi i dag äga. Då sam-
hällets funktioner vidgas, växa naturligtvis kraven på samhälls-
medlemmarnas kompetens. Därför måste folkbildningen vara ett 
livsintresse för den socialistiska staten på helt annat sätt än för 
den kapitalistiska.3 

                                       
1 Se Rickard Sandler ”Brunnsvik 25 år” i Mångfald eller enfald s. 233 
 
2 Talet ”Socialdemokrati och folkbildning” liksom ”Arbetarhögskolan och andra socialistiska 
kulturfrågor” finns återgivna i samlingsvolymen med Sandlers tal, artiklar och broschyrer i 
bildningsfrågan Mångfald eller enfald, Stockholm 1937.  
 
3 ”Socialdemokrati och folkbildning”  1907 a.a. s. 9 
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För Sandler var alltså arbetarklassens bildning en nödvändig förutsättning 
för socialismens genomförande och han anser ”bildningskampen” lika vik-
tig som den politiska och fackliga.1 Det räcker inte med att enbart erövra 
den politiska makten, om de som röstar på partiet mellan valen tänker och 
handlar som ”goda borgare”. Klasskampen måste åtföljas av en kultur-
kamp. För detta fordras dels en intensiv agitation utåt, men också en 
skolning och teoretisk fördjupning inom socialdemokratins egna led. Skall 
agitationen leda till mer än tillfälliga framgångar, måste den gå utöver den 
nuvarande ”känsloagitationen”. I stället måste ”det nyktra, klara förstån-
det sättas i högsätet”. Särskilt viktigt blir det då man försöker vinna andra 
grupper för sin sak än de som av ”spontan klasskänsla” söker sig till par-
tiet. Grupper som av känsloskäl sökt sig till socialdemokratin, blir också  
lätt offer  för tillfälliga strömningar av både anarkosyndikalistiskt eller re-
aktionärt slag. Mot dessa typer av flyktighet är en ökad bildning den enda 
garanten. Särskilt viktig upplevde Sandler att en sådan ”intern” bildnings-
verksamhet var då medlemsskarorna ökade så snabbt som de hade gjort de 
sista åren. För om inte medlemmarna vet varför de är socialdemokrater, så 
”kan det en vacker dag befinnas, att partiet inte längre är socialistiskt”.2 
 
Ett demokratiskt samhällsskick med allmän rösträtt ställer också speciella 
krav på medborgarna, både på dem som väljer och på dem som blir valda. 
Om de senare inte enbart skall bli ”röstboskap”, så fordras av dessa en 
kompetens inom det område där de är satta att fatta beslut. Sandler gör i 
skriften från 1908 en jämförelse med domaren, vilken förväntas ha en 
gedigen utbildning att läsa lagen. Skulle man då inte, frågar han retoriskt, 
ha rätt att förvänta sig samma kompetens från dem som är satta att skriva 
lagarna? Och han ser fram emot den dag då man kan tala om 
”yrkespolitiker”, d.v.s. människor som medvetet har utbildat sig för sin 
politiska verksamhet och tar den på samma allvar som vilket annat yrke 
som helst.3 Nu kan man inte kräva att de socialdemokratiska politikerna 
och förtroendevalda skall sätta sig på skolbänken igen, men det måste fin-
nas en möjlighet för den som vill, att sätta sig in i de politiska frågorna 
och studera under sakkunnig ledning. Samma behov av teoretiska 
kunskaper och grundläggande bildning finns hos andra grupper av funktio-

                                       
1 Yngve Möller har nyligen kommit med en biografi över Sandler; Rickard Sandler - Folk-
bildare - Utrikesminister,  Stockholm, 1990. Tyvärr har han enligt min mening inte alls 
förstått djupet och allvaret i Sandlers bildningssyn, utan den framställs enbart som ung-
domlig idealism eller naiv kolartro. I vad mån biografin är mer rättvisande när det gäller 
Sandlers syn på utrikespolitiken skall jag låta vara osagt men eftersom Sandler också var 
så viktig när det gällde bildningsverksamheten hade man önskat att hans biograf hade för-
sökt se bortom sextiotalets pejorativa framställning av bildningstanken och frågat sig varför 
en så genomrationell person som Sandler engagerat sig i bildningsfrågan med sådan emfas. 
 
2  ”Socialdemokrati och folkbildning”  1907 a.a. s. 12 
 
3 ”Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor” 1908, a.a. s.53 
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närer inom den socialistiska rörelsen, som tidningsmän, fackföreningsfolk, 
agitatorer och kulturarbetare.1 
 
Rent konkret tänkte sig Sandler en bildningsoffesiv på flera nivåer. I varje 
lokalorganisation skulle finnas en studiecirkel. Formen var visserligen en-
dast några år gammal, men Sandler ansåg studiecirklarna hoppfulla för 
framtiden eftersom ”dessa vila på den fullt riktiga principen, att självverk-
samhet är den enda fasta grunden för verklig bildning”.2 Dessutom borde 
folkhögskolorna stödjas eftersom de gav möjlighet till en tids koncentrerad 
och fördjupad bildning. Men enbart en satsning på folkhögskolorna räcker 
inte. Vill man verkligen skapa förutsättningar för socialismen fordras en 
institution för djupare teoretiska studier och mer fackmässig spe-
cialisering än vad folkhögskolorna kan ge: 
 

Såsom centralpunkt och högsta anstalt för hela denna folkbild-
ningsverksamhet kräves en arbetarhögskola. Vid denna skulle 
fästas vetenskapligt skolade män, som sattes i tillfälle att gagna 
arbetarrörelsen dels genom fortsatt vetenskapligt forskningsar-
bete, dels genom att medels sin undervisning uppfostra en elit-
trupp av teoretiskt väl utbildad ungdom. Vid denna skola  skulle 
undervisas främst i samhälleliga och arbetarrörelsen berörande 
ämnen, i stats- och kommunalkunskap, nationalekonomi, socio-
logi, fackföreningsväsen, kooperation m.m. Där skulle ges prak-
tisk utbildning åt bibliotekarier, studiecirkelledare, föredragshål-
lare. Genom arbetarhögskolan skulle anordnas stora populärve-
tenskapliga socialistiska kurser, utsändas föreläsningsturnéer 
till klubbar, arbetarkommuner och fackföreningar. 3 

 
Sandler ville alltså att socialdemokratin skulle bygga upp en egen högskola 
som, även om den inte hade samma omfattning, till formen liknade ett 
universitet. Både forskning och undervisning skulle alltså förekomma och 
Sandler liknar dess inriktning vid ”en fri samhällsvetenskaplig fakultet”.  
Han är också mycket noga med att betona att den vetenskapliga kvaliteten 
skall hållas på universitetsnivå och endast vetenskapligt skolade och fullt 
kompetenta personer anställas. Dessa skulle också åtnjuta stor autonomi, 
för om de blev ”insnörda i trånga partidoktriner” så skulle  både  utbildning  
och  forskning  hämmas. För spridning av de resultat som den socialistiska 
forskningen kom fram till borde också en egen socialdemokratisk 
förlagsrörelse inrättas. Via en sådan skulle också en rad av de teoretiskt 
viktiga utländska arbetena kunna översättas och utges. 

                                       
1 Med ”kulturarbetare”, som alltså ingalunda är en term från 60-talet, menade Sandler alla 
dem som höll i folkbildningsarbetet ute i landet som studiecirkelledare, föreläsare och bib-
liotekarier. 
 
2 ”Socialdemokrati och folkbildning” 1907 a.a.  s.22. I ”Arbetarhögskolan och andra soci-
lalistiska kulturfrågor” 1908 markerar han ännu tydligare att han ser ”självbildning” som 
enda vägen till kunskap. Se sid 41. 
 
3 ”Socialdemokrati och folkbildning”  1907 a.a. s 25 
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Men räckte det då inte med de universitet som redan fanns? Mot den in-
vändningen ger Sandler främst två skäl. För det första så är antalet aka-
demiker som söker sig till arbetarrörelsen alldeles för litet i förhållande till 
dess behov av teoretiskt högt skolade personer. Studenterna vid de vanliga 
universiteten kommer ju nästan uteslutande från borgarklassen och att 
förvänta sig något större intresse för socialismen bland dessa grupper är 
orealistiskt. För det andra är inte universiteten klassmässigt neutrala vare 
sig vad gäller undervisning eller forskning: 
 

Må vi komma ihåg vilken stab av vetenskapsmän som ställa sina 
krafter i det borgerliga samhällets tjänst. Man må tala hur myc-
ket som helst om fri forskning och vetenskaplig fördomsfrihet, 
det är ett faktum, och ett mycket naturligt, att klassintressena i 
någon mån trycka sin stämpel även på den vetenskapliga 
produktionen. I vissa, lyckligtvis enstaka, undantagsfall kan det 
gå så långt, att en vetenskaplig institution tar mutor, som då 
vetenskapsakademin mottog en stor donation till socialismens 
bekämpande.1 

 
För Sandler satte de borgerliga klassintressena inte bara ”sin stämpel” på 
den direkta vetenskapliga verksamheten, utan också på vilka ämnesområ-
den den traditionella  universitetsforskningen inriktade sig mot. Det är be-
tecknande att han bland de ämnen han ville se representerade i denna 
egna högskola tar fram sociologin som ett ämne av särskilt intresse för ar-
betarrörelsen. I andra sammanhang betonar han statistiken och behovet 
av en korrekt redovisning av redan insamlat statistiskt material. Detta är 
av mycket stor vikt för arbetarrörelsens sak.2 Grundtanken är, att om bara 
människorna fick korrekta uppgifter om hur orättvist och ojämnt de sam-
hälleliga tillgångarna är fördelade, så skulle de också inse nödvändigheten 
av en förändring av samhällets struktur. Det kapitalistiska samhället 
bygger sin makt på att man lyckas dölja de faktiska förhållandena och att 
man i stället för kunskap förser medborgarna med falska föreställningar. 
Därför är all kamp för upplysning också en kamp för socialismen. 
 
Denna starka betoning av det självklart rationella i den socialistiska pro-
duktionsordningen, till skillnad mot den irrationella och anarkistiska kapi-

                                       
1 ”Socialdemokrati och folkbildning” 1907 a.a.  s. 11. Sandler anger inte närmare vilken 
donation han åsyftar, men förmodligen gällde det grosshandlare Carl Christian Söderströms 
stora donation på 100.000 kr till vetenskapsakademin 1904. Den var avsedd att främja den 
nationalekonomiska vetenskapen, ”men icke att stödja och befordra de i senare tid på flere 
håll framträdande ovetenskapliga, socialistiskt-kommunistiskt tendensiösa riktningarna.” 
enligt Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Årsbok för år 1905, s.131. Fonden finns kvar 
och utdelar fortfarande stipendier, men vid permuteringen 1978 ströks förbehållet, enligt 
uppgift från Vetenskapsakademin 1987. 
 
2 Som ett led i denna ambition kan man kanske se den av Sandler 1911 utgivna statistiska 
sammanställningen Samhället sådant det är. Att Sandler efter sin korta statsministertid 
1925 - 26 accepterade att bli chef för Statistiska Centralbyrån bör också ses i ljuset av den 
betydelsefulla roll han ansåg att dess verksamhet skulle kunna spela för arbetarrörelsen. 
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talismen, var Sandler inte ensam om i sin samtid. Att betona rationalis-
men så starkt att man hävdar att detta är det enda skälet för socialismen 
är däremot mer ovanligt. I pläderandet för arbetarhögskolan kan man hos 
Sandler också skönja en kritik mot den traditionella vetenskapen för att 
vara irrationell, inte i sina metoder, men i valet av intresseområden. Den 
linje som Sandler företräder i bildningsfrågan kan man se som folkbild-
nings- och självbildningsidealet drivet till sin yttersta konsekvens. Det var 
inte endast fråga om att arbetarna skulle bilda sig själva på lägre nivåer, 
utan denna självbildning skulle byggas upp som en hierarki, i vilken man 
även hade eget ansvar för den högre vetenskapliga bildningen. Annars var 
det ett vanligt antagande, både bland dem jag kallat ”den högre bildningens 
företrädare” och folkbildarna, att man betraktade universiteten och 
högskolorna som klassmässigt neutrala. Visst förekommer det kritik mot 
enskilda professorer och vetenskapsmän, men den sker utifrån antagandet 
att dessa genom sitt agerande har avvikit från den strikta klassmässiga 
neutralitet som man har rätt att vänta sig. Att även studenterna som regel 
betraktades som stående över klasstriderna framgick som vi sett i 
samband med de tidigare nämnda lundakravallerna. 
 
Nu skall dock sägas, att Sandlers bildningssyn inte är helt konsekvent. Å 
ena sidan betonar han självbildningens stora värde och anknyter till de 
idéer som Oscar Olsson fört fram. Men å andra sidan så framkommer det, 
när han kommer in på konkreta tillämpningar, att han tänker sig en peda-
gogisk modell som mer anknyter till ett traderingsideal än till ett bild-
ningsideal.1 På samma sätt förenas tankar om en fördjupad demokrati med 
drag av elitism. Dels betonar han vikten av att hela folket ges möjlighet till 
en sådan bildning att medborgarna inte bara har formell utan också reell 
möjlighet att påverka de politiska besluten. Samtidigt antyder emellertid 
hans pläderande för ”yrkespolitiker” och rörelsefunktionärer hämtade ur en 
”elittrupp av teoretiskt väl utbildad ungdom” bilden av expertsamhället 
som ideal. Till detta kommer fler oklarheter och självmotsägelser i 
Sandlers tal och skrifter från den här tiden. 
 
Denna tillspetsning av folkbildningslinjen mötte motstånd från två håll. 
Dels öppen kritik från den grupp jag kallat ”akademikerföraktarna”, men 
också ett mera dolt motstånd, som snarare tog sig uttryck i en förhal-
ningstaktik än öppen kritik, från dem jag kallat ”den högre bildningens fö-
reträdare”. Till 1908 års socialdemokratiska partikongress hade det kommit 

                                       
1 Med tiden skulle han dock bli klarare anhängare av självbildningstanken. Se t.ex. hans 
tal ”Industriarbetaren och bildningsarbetet” som hölls 1927 i samband med en internatio-
nell folkbildningkonferens i Cambridge. Talet finns omtryckt  i Mångfald eller enfald. Skall 
någon kritik riktas mot Bernt Gustavssons framställning i Bildningens väg. Tre bildningsi-
deal i svensk arbetarrörelse 1880-1930,  Stockholm, 1991 är det bl.a. att han inte observerat 
denna utveckling hos Sandler. Gustavssons uppdelning i ett ”medborgarbildningsideal”, 
som Sandler skulle företräda, och ett ”självbildningsideal” respektive  ett ”nyhumanistiskt 
bildningsideal” är också problematisk eftersom urvalet av kriterier baserar sig på olika sa-
ker. Självbildning syftar på hur bildningen skall gå till, medborgarbildning och nyhumanism 
på vad som anses vara viktigast att inrikta studierna mot. Kategorierna blir på så sätt inte 
ömsesidigt uteslutande och det var fullt möjligt att, som i Sandlers fall,  kombinera ett 
självbildningsideal med en betoning av medborgarkunskapens betydelse.  
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in en hel rad motioner i ”bildningsfrågan” och bl.a. föreslogs att SAP skulle 
inrätta en egen arbetarhögskola i linje med de idéer som Sandler framfört.1 
Det utskott som behandlat frågan hade varit positivt och föreslog att 
partiet årligen skulle avsätta 5000 kr till en fond, för att på sikt kunna 
inrätta en egen högskola. Utskottet föreslog också att frågan närmare 
skulle utredas, men eftersom utredningsförslaget kopplades till 
fondförslaget verkar det som om utskottet endast tänkte sig en utredning 
om hur idén rent praktisk skulle kunna förverkligas. Debatten om förslaget 
blev mycket märklig. Ett flertal talare pläderade för förslaget och skulle 
utslaget enbart berott på antal debattörer och deras talekonst skull försla-
get om arbetarhögskola utan tvekan accepterats. Ändå föll det. En av dem 
som var kritiska till idén var inte oväntat August Palm. Kongressprotokol-
lets summariska stil ger hans yttrande en särskild pregnans: 
 

Vi kunna ej under det privatkapitalistiska samhällsskicket ge-
nomföra våra bildningsideal. Vi ha låtit dupera oss alltför länge av 
opraktiska ”bildningsentusiaster” med mer eller mindre rena 
motiv. Nu kan det vara slut.2 

 
Det hjälpte inte att både Sandler och Hedén, som båda var kongressom-
bud, talade sig varma för arbetarhögskoleidén. Med stor majoritet beslöt 
kongressen att inte anslå några medel. Däremot tog man ett till intet för-
pliktigande förslag om att partistyrelsen skulle få i uppgift att utreda frå-
gan till nästa kongress. Partistyrelsen var emellertid måttligt intresserad 
och förslaget rann sedan ut i sanden. Branting var exempelvis motståndare 
till idén, men av andra och mer principiella skäl än de som framförts vid 
kongressen. Skulle man byggt upp en egen ”arbetarhögskola”, så skulle det 
inneburit en eftergift i en rättvisefråga, rätten till att bli delaktiga i den 
högre kulturen på lika villkor.3 Ett exempel på Brantings synsätt kan man 
finna i samband med att Riksdagen diskuterade frågan om statsbidrag till 
Brunnsviks Folkhögskola 1907. I ett par inlägg i Socialdemokraten bemötte 
han dem som ansåg att socialdemokratin själv borde bekosta sina skolor. 
Ett sådant förhållningssätt skulle innebära att arbetarna accepterade att 
de av staten behandlades som medborgare ”av lägre grad” och att vanliga 
rättsprinciper eller jämlikhetsprinciper inte gällde visavi arbetarklassen. 
Inrättande av en ”arbetarhögskola” skulle därmed vara att erkänna 
klasstaten, något som Branting var starkt emot. I stället borde man, enligt 
Branting, kräva att staten, till vilket även arbetarna lämnade bidrag i form 

                                       
1 Enligt Yngve Möller a.a.  s. 44  skulle bl.a. Per Albin Hansson ha övertalat Sandler att 
skriva en motion till partikongressen om inrättande av en arbetarhögskola.  
 
2 Protokoll från Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis sjunde ordinarie partikongress 
1908, s.12. En livfull beskrivning av motsättningarna på 1908-års kongress finns också i 
Fredrik Ström, Min ungdoms strider, Stockholm 1940 
 
3 Denna rättviseidé var central för Branting.  Tankarna är närmare utvecklade av Henrik 
Berggren i Proletärerna vid Mimers brunn, Historiska institutionen, Stockholm 1987, s. 74 ff 
(Stencil) Denna del av Henriks resonemang är tyvärr utlyft ur den förkortade version av 
uppsatsen som publicerades i Historisk Tidskrift 1988:2. 
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av skatt, gav stöd till alla ”bildningssträvanden”  på lika  villkor oavsett om 
dessa initierades från högern, liberalerna eller socialdemokratin.1 
 
Någon egen arbetarhögskola blev det alltså inte. Däremot tog SAP fasta på 
idén om en egen förlagsrörelse, vilket ledde till att bokförlaget Tiden star-
tades 1912. För samorganisation av det egna folkbildningsarbetet bildades 
samma år ABF, för vilket Sandler sattes att utforma riktlinjerna. Enligt 
Sandler själv, så kom dock det direkta initiativet från Oscar Olsson.2 Ge-
nom att denne redan var studieledare för I.O.G.T.s organisation riskerade 
han dock att hamna i en lojalitetskonflikt och höll sig därför diskret i bak-
grunden. Inom Laboremus, där man på allvar hade diskuterat möjligheten 
att få ”arbetarhögskolan” förlagd till Uppsala, försökte man genomföra en 
del av tankegångarna. Så ordnades exempelvis 1912 regelrätta kurser i 
svenska, nationalekonomi, statskunskap och kommunalkunskap för fack-
föreningsmedlemmar i Laboremus regi. Det försöket tynade dock bort i 
samband med att stämningarna i studentvärlden förändrades. 
 

D.Y.G. och välfärdsstatens filosofi 
 
Åren närmast kring sekelskiftet hade för D.Y.G.s del kännetecknats av en 
viss stagnation och enligt Bengt Lidforss hade man blivit en ”litterär före-
läsningsförening”.3 1903 inbjöds D.Y.G. emellertid av den nybildade arbe-
tarkommunen att anordna kvällskurser och föreläsningar. Ett särskilt rum 
ordnades för föreningens verksamhet i Folkets Hus och en kommitté till-
sattes för att planera verksamheten, i vilken ingick representanter för ar-
betarkommunen och D.Y.G. Till skillnad från arbetarinstitutet så gick man 
alltså inte ut till arbetarna för att sprida bildning, utan man kom därför att 
man var särskilt inbjuden, vilket uppfattades som viktigt.4 Första året höll 
Sommarin en kurs i svenska språket, Lidforss en i allmän biologi, doc J. af 
Klercker en i allmän kulturhistoria och amanuens G. Norén en i astrono-
mi. Sedan varierar kursutbudet dels beroende på önskemål från arbetarhåll 
och dels beroende i vad mån man kan få lämpliga personer att åta sig att 
hålla en kurs.5 Från början verkar det som om kurserna var upplagda efter 

                                       
1 Artiklarna finns införda i Socialdemokraten 14/6 och 1/7 1907.  
 
2 Se Hugo Heffler Arbetarnas bildningsförbund 1912 - 1962.  Stockholm, 1962 s. 34  
3 Enligt Nils Beyer Bengt Lidforss - en levnadsteckning , Stockholm, 1968 s.233. Detta mot-
säges dock av ett brev från Wicksell 1900 som finns återgivet i Torsten Gårdlund  Knut 
Wicksell rebell i det nya riket, Stockholm, 1956  s.205 enligt vilket föreningen vid samma tid 
skulle ha ett väldigt uppsving med ”massor av inträdessökande”. 
 
4 Även till socialdemokratiska ungdomsklubben i Malmö blev D.Y.G. inbjuden att hålla 
kurser och studenter från D.Y.G. undervisade i svenska, engelska och tyska enligt Sigurd 
Klockare Den unge Per Albin - marxisten, Stockholm, 1974 s.  31 
 
5  Så sökte man att döma av protokoll exempelvis förgäves efter någon som kunde åta sig 
en kurs i engelska. En förteckning över kursutbudet finns i Hans Truedsson, 
Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund 1958, s. 501 ff 
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vanlig skolmodell. Studiecirkelidén hade alltså ännu inte slagit igenom ens 
i Lund, men 1907 håller D.Y.G. tillsammans med representanter från 
arbetarkommunen en principdiskussion om ”arbetarkursernas” 
uppläggning vid vilken beslutas att man skall gå över till studiecirkel-
formen.1 
 
Även om man samarbetade intimt med Lunds arbetarkommun, så var 
D.Y.G. självständig gentemot SAP.2 Enskilda studenter uppmanades dock 
att gå med, inte minst av Bengt Lidforss, vilken som förste svenske akade-
miske lärare hade gått in i partiet 1902. Samtidigt varnade han dock för att 
man inte borde ta ett sådant steg förrän man genomgått ”en inre social 
omvändelseprocess”.3 Som exempel på samhörigheten kan också nämnas 
att D.Y.G. 1903 beslöt att ”en corps” gå med i 1:a majdemonstrationen och 
det fortsätter man sedan med i 10 år.4 
 
D.Y.G. i början på seklet är kanske mest känd genom att den innehöll ett 
stort antal personligheter, som senare har fått centrala poster inom 
socialdemokratin eller universitetsvärlden. Ernst Wigforss och Östen Un-
dén  är kanske de mest kända, men där fanns också sådana personer som 
Olof Olsson, sedermera ecklesiastikminister, Malte Jacobsson, vilken 
först blev professor i teoretisk filosofi i Göteborg och därefter landshövding 
med många utredningsuppdrag, Sigfrid Gunnäs, sedermera bl.a. rektor för 
Brunnsviks folkhögskola, Ivan Pauli, som blev docent i romanska språk och 
socialdemokratisk riksdagsman, Alf Nyman, som efterträdde Hans Larsson 
som professor i teoretisk filosofi i Lund och Albert Nilsson, sedermera 
professor i litteraturhistoria i samma stad, för att nämna några. Dessutom 
ingick de redan tidigare nämnda Einar Sjövall, Emil Sommarin, Bengt 
Lidforss och Knut Wicksell som hedersmedlemmar vilka ofta var 
närvarande vid sammankomsterna. Flera har skrivit memoarer eller 
behandlats i biografier och det är främst från dessa vi känner till vad som 
avhandlades i föreningen. Det mesta av föreningens arkiv är förkommet, 

                                       
1 D.Y.G.s protokollsbok 23/10 1907 D.Y.G.s arkiv, Akademiska föreningens arkiv Lund 
 
2 Nils Beyer , a.a.  s.159 f betonar starkt den oberoende ställning D.Y.G. intog gentemot 
SAP. En genomgång av protokollsböckerna 1902-1914 tyder dock på att samarbetet var 
intimare än vad Beyer velat påskina. Åtminstone verkar det som om man från 
arbetarkommunens håll såg D.Y.G. som sin ”studentorganisation”. Det var t.ex. praxis att 
ett av talen vid 1:a majdemonstrationerna hölls av D.Y.G.s ordförande. 
 
3 Ur protokollet 13/11 1906. Vid mötet försvarade Knut Wicksell däremot ungsocialisterna. 
Wicksell verkar ha upplevt mycket större samhörighet med ungsocialisterna än med de 
S.A.P. mer närstående ungdemokraterna, vilket framgår även i andra sammanhang då 
D.Y.G.s ställning till de båda ungdomsrörelserna diskuteras. D.Y.G.s arkiv, Akademiska för-
eningens arkiv Lund 
 
4 Om beslutet att delta i 1:a maj demonstrationerna se D.Y.G.s protokoll från 20/4 1903. 
Se även Einar Sjövall, ”Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet” i Under 
Lundagårds kronor del 3, Lund 1955.  
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men några protokollsböcker från tiden 1902-1914 och 1924-1934 finns 
bevarade. 1 
 
Föreningens verksamhet påminde rätt mycket om den som bedrevs i La-
boremus, med det undantaget att man inte ägnade sig åt att starta fackför-
eningar. Däremot inbjöds ofta representanter för fackföreningsrörelsen att 
tala vid föreningens sammankomster. Till skillnad mot Laboremus, verkar 
D.Y.G.-isterna mer engagerade i studentkårens angelägenheter, vilket del-
vis kan bero på Akademiska Föreningens speciella karaktär som samlings- 
och debattforum för alla Lunds studenter. Motsättningarna bland studen-
terna blev mer synliga i Lund än i Uppsala genom att de olika grupperna 
ofta drabbade samman vid gemensamma sammankomster i Akademiska 
Föreningens regi. 1906 var det nära att detta gemensamma studentforum 
spruckit, och i D.Y.G. diskuterades frågan om man skulle bilda ”en stor 
frisinnad studentförening vid sidan av kåren”, efter samma mönster som 
det radikala Studentersamfundet hade uppstått genom en utbrytning ur 
Studenterforeningen i Köpenhamn.2 
 
I D.Y.G. hade man också goda kontakter med Studentersamfundet i Kö-
penhamn och därifrån fick man också idén till en verksamhetsform som 
man vanligen inte förknippar med studentföreningar, nämligen en kon-
fessionslös ”söndagsskola”.3 Tanken var att den skulle utgöra dels en mot-
vikt till de religiösa söndagsskolorna och dels ett komplement till den un-
dervisning som gavs i den vanliga folkskolan. I stället för bibelberättelser 
lästes sagor och dessutom rekommenderades att man gärna också kunde 
demonstrera något naturvetenskapligt experiment. Verksamheten startade 
1904 och pågick till 1913 och anslutningen var mycket stor, trots att det 
hände att lärare förbjöd barn att besöka verksamheten. ”Söndagsskolan” 
uppmärksammades inte bara i Lund utan även i Stockholm. Föreningen 
drog också på sig ett starkt fördömande från den kristna dagstidningen 
Svenska Morgonbladet, något som dock bara tycks ha tjänat till att sprida 
idén.4 I denna verksamhet fick studenterna utlopp för helt andra talanger 

                                       
1 De står upptagna som förkomna i Riksarkivets förteckning över föreningsarkiv, men efter 
en del sökande återfanns  fyra volymer på Akademiska Föreningens arkiv i Lund. 
 
2 D.Y.G.s mötesprotokoll 7/3 1906 D.Y.G.s arkiv, Akademiska föreningens arkiv Lund 
 
3 En liknande konfessionslös söndagsskola drevs redan av Ungdemokraterna i Malmö, och 
en av D.Y.G.s medlemmar, Hildur Sandblad, var också verksam i den. Av protokollen att 
döma var det dock inte söndagsskolan i Malmö som man hade som förebild. Istället  bjöd 
D.Y.G. 5/3 1904 in kand. W Rasmussen från Köpenhamn för att tala om Studenter-
samfundets söndagsskola och vid sittande möte beslöts  att D.Y.G. skulle försöka anordna 
en liknande i Lund. 
 
4 Om söndagsskolan och kritiken mot den se Hans Truedsson, 1958, s. 502. Som exempel 
på att idén spreds kan nämnas att även Laboremus i oktober 1904 beslutar, att i 
samarbete med socialdemokratiska ungdomsklubben i Uppsala och nykterhetslogen 
Verdandi starta en liknande konfessionslös söndagsskola. I den verkar dock inte 
studenterna ha medverkat i lika hög grad som i Lund och den går rätt spårlöst förbi i 
Laboremus' papper. Se Alf Tergel, 1969, s. 116 
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än de de vanligtvis excellerade i. Så t.ex. brukade Alf Nyman svara för 
musiken och Östen Undén  uppträdde som sagofarbror.1 
 
Förutom stora offentliga möten, arbetarkurser och söndagsskola så starta-
des 1905 en föreläsningsförmedling, och D.Y.G.-ister reste regelbundet ut 
till ungdomsklubbar och fackföreningar och höll föreläsningar. Verksamhe-
ten fick emellertid en sådan omfattning att man tvingas införa begräns-
ningar och 1908 beslutar man att börja ta betalt. Fem kronor plus tågbiljett 
sätts som norm, men mindre bemedlade klubbar skulle kunna få befri-
else.2 
 
En skillnad mot Laboremus var att kvinnliga studenter verkar ha varit mer 
engagerade i D.Y.G. än i den uppsaliensiska systerklubben. De intar tidigt 
styrelseposter och tycks medverka flitigt i de olika verksamhetsgrenarna, 
särskilt då söndagsskoleverksamheten. Annars företräder protokollsböck-
erna stora likheter. Liksom i Laboremus så hölls som regel ett föredrag vid 
varje sammankomst av någon medlem i föreningen. För att ge ett exempel 
på hur verksamheten kunde se ut har jag valt att ange titlarna på de före-
drag som hölls 1908. 
 

 7/2  Malte Jacobsson talade om ”Modern positivism. Ett prak-
tiskt sanningsbegrepp.” 
 
21/2  Ernst Wigforss talade över ämnet ”Den protestantiska 
etiken och kapitalismens andar, på grund av en av Max Weber 
författad avhandling” 
 
11/3  Knut Wicksell höll ett föredrag betitlat ”Marx eller 
Malthus” 
 
 1/4  Bengt Lidforss talade om ”Könsbestämda faktorer inom växt 
och djurvärlden” 
 
21/10 Anders Österling ”uppläste en i höst utkommande ver-
sifierad berättelse - Döden Inkognito”. 
 
16/10 Recentiorsfest med över 300 åhörare. Einar Sjövall inledde 
med att redogöra för D.Y.G.s historia. Därefter höll Hans Larsson 
ett föredrag om ”livsriktningar” med utgångspunkt från 
inskriptionerna som står över aulorna vid Uppsala respektive 
Lunds Universitet. Det hela avslutades med ett föredrag av Emil 

                                       
1 Torsten Andrée berättar att hans första möte med Östen Undén  var när denne var 
”sagofarbror” i söndagsskolan. Han påpekar också det nära samarbetet mellan D.Y.G. och 
arbetarkommunen och hur mycket D.Y.G.-isterna präglat tänkandet inom den lundensiska 
socialdemokratin. Se  Torsten Andrée ”Tage Erlander i Lund” i Idéerna som drivkraft, 
Stockholm 1969, s.12.  
 
2 Protokoll 7/12 1908. Idén med att börja ta betalt hade man fått från Laboremus, som tog 
10 kr för varje föredrag. D.Y.G.s arkiv, Akademiska föreningens arkiv Lund 
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Sommarin om ”Den svenska arbetarrörelsens historiska rötter - 
en social livssyn”. 
 
23/10 Riksdagsman Jakob Larsson talar om valutgången. Man 
diskuterar också ”de hårda domarna mot Tolstojuppropets utgi-
vare”. På Undéns förslag tar man ett uttalande som mynnar ut i 
att man ser domarna som ett hot mot tryckfriheten och en hand-
ling i strid mot ”allmänt rättsmedvetande”. 
 
27/11 Värner Rydén talade om ”normalarbetsdagen” 
 
 7/12 Stor diskussion om föreläsningsverksamheten.1 

 
En sådan här genomgång blir med nödvändighet lätt krönikeartad, men den 
ger samtidigt en bild av några av de drag som går igen i D.Y.G.s verksamhet 
under 1900-talets första decennium. Först och främst kan man lägga märke 
till att Max Weber introduceras såpass tidigt som 1908. Detta att någon 
medlem tar upp en ”ny bok” som man önskar fästa de övrigas 
uppmärksamhet på är ett vanligt återkommande inslag. Det var också 
vanligt att föreningens hedersledamöter, Bengt Lidforss och Knut Wicksell, 
varje år bidrog med var sitt föredrag. Lidforss' föredrag var mycket 
välbesökta och brukade dra mellan 100 och 200 åhörare. 1908 talade han 
om ett naturvetenskapligt ämne, men ofta tog han upp mer filosofiska 
frågor som ”De Du Bois-Reymerska världsgåtorna” (1905)2, ”Ernst Haeckel” 
(1907), ”Wilhelm Ostwald som naturfilosof” (1909) o.s.v. Ett annat inslag 
värt att uppmärksamma är Anders Österlings lyrikuppläsning. Vid den här 
tiden var det ett ovanligt inslag i verksamheten, men senare kom D.Y.G.s 
lyrikaftnar att bli omtalade även utanför Lund. Vad som däremot var 
regelbundet återkommande programpunkter var besöken från  någon  
riksdagsman.  Speciellt Värner Rydén tycks ha haft ett gott öga till D.Y.G. 
och han medverkade ofta i föreningen åren runt 1910. Typiskt är också 
uttalandet i en dagsaktuell fråga. Man gjorde emellertid inte bara 
uttalanden, utan ordnade också insamlingar exempelvis till dem som 
drabbades av vräkningarna i Mackmyra eller i samband med storstrejken 
1909. 
 
1908 är första året som D.Y.G. ordnar en speciell recentiorsafton och det 
framgår av protokollen att man var mycket angelägen att få Hans Larsson 
som en av talarna. Senare kom de att byta namn till ”novitieaftnar”, men 
inslaget av framstående personer, som inte nödvändigtvis behövde vara 
medlemmar i föreningen, förblev stort. 1911 talade exempelvis Doc. Manne 
Siegbahn om ”Relativitetsprincipen”, A. Åkesson om ”Världsalltets 

                                       
1 Ur D.Y.G.s protokollsbok 1902-1914 D.Y.G.s arkiv, Akademiska Föreningens arkiv, Lund 
 
2 Bengt Lidforss delade Du Bois-Reymonds tes om att det finns gränser för vetenskapens 
möjligheter att utforska och förklara världen, och att det därför alltid kommer att finnas 
vissa ”gåtor” som aldrig kommer att kunna besvaras. För en utförlig diskussion om denna 
problematik och Lidforss syn se Kjell Jonsson Vid vetandets gräns : om skiljelinjen mellan 
naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920, Lund, 1987 s. 133 ff 
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ändlighet eller oändlighet” och Ellen Key avslutade med ett föredrag som 
ledde till en mycket animerad diskussion över temat ”Ersättning eller 
ombildning av tio Guds bud”. 
 
Valet av ämnen för diskussioner och föredrag spände som synes över ett 
vitt fält. Alla diskussioner blev heller inte protokollförda och vad som av-
handlades under den efterföljande debatten framgår inte heller.  Frågan 
blir då om det fanns någon enhetlig tråd eller något tema som gick igen. 
För att få ett svar på den frågan får man gå till memoarlitteraturen. 1 Ge-
nomgående är det i den några namn och idéströmningar som återkommer. 
Det är Albert Lange och nykantianismen, William James och pragmatismen 
samt inte minst Harald Høffding och hans etiska samhällsfilosofi. 
 
Harald Høffding har jag berört flera gånger tidigare, men eftersom hans 
påverkan på svensk socialdemokrati tycks ha varit mycket större än vad 
som vanligtvis gjorts gällande, kan det vara värt att ta upp honom lite ut-
förligare. Redan tidigare har nämnts att han upplevdes av studenterna som 
”fönstret ut mot den filosofiska världen”. Han introducerade en rad konti-
nentala samhällsfilosofer som Sombart och Tönnies men också reli-
gionsfilosofer och psykologer som William James. Han höll även åtmins-
tone en föreläsning direkt i D.Y.G.-sammanhang 1906 och det hände att 
lundastudenter åkte över till Köpenhamn för att vara med vid hans före-
läsningar.2 
 
Høffdings bok ”Etik” är, tror jag, en nyckelbok för att förstå mycket av de 
ställningstaganden som ligger till grund för Wigforss' och flera  samtidas  
föreställningar  om ”välfärdsstaten”.  Titeln ”Etik” är delvis missvisande, 
eftersom huvuddelen av boken handlar om vad som kännetecknar ”det goda 
samhället” och hur detta skall kunna förverkligas. För det första så hävdar 
Høffding att det är både möjligt och nödvändigt att formulera vissa värden 
utifrån vilka en vetenskaplig undersökning av samhället kan göras. Men 
dessa värden är historiska och bundna till det samhälle i vilka de 
formuleras. Etiken är därför en ”praktisk vitenskab” och inte en ren ”for-
nuftsvitenskab”, och det samma gäller för  nationalekonomin eftersom den 
inte bara sysslar med betingelserna för produktionen av förnödenheter 
utan också med dessas fördelning. Efter att ha prövat ett antal olika prin-
ciper utifrån vilka man kan bygga upp en etisk teori, så kommer han fram 

                                       
1 Den som kanske gett den bästa skildringen av de idémässiga strömningarna inom D.Y.G. 
i början på seklet är Ernst Wigforss i sina ”Minnen”. Den religiöse grubblaren Wigforss hade 
i flera år umgåtts i kretsarna runt D.Y.G. men dragit sig för att bli medlem p.g.a. Lidforss, 
och andras öppet anti-kyrkliga ställningstaganden. Däremot kunde han tänka sig att ställa 
upp som lärare i en av ”arbetarkurserna” och det är som ledare för en studiegrupp i tyska 
som han mer direkt kom in i D.Y.G.s verksamhet.  Ernst Wigforss,  Minnen I, Stockholm, 
1950 s. 193 ff 
 
2 Besöket i D.Y.G. ledde exempelvis till att Malte Jacobsson blev inbjuden att tillbringa en 
hel termin 1907 som elev till Høffding. Av memoarerna att döma satte detta djupa spår inte 
minst genom att han också blev regelbundet inbjuden till det Høffdingska hemmet. Malte 
Jacobssons Minnesbilder, Stockholm 1964, s.56 f 
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till att grunden  måste vara ”Principet om den almindelige Velfærd”.1 
Främjandet av människors liv och lycka är det centrala, och till viss del 
liknar hans  ståndpunkt utilitarismens dogm om största möjliga lycka till 
största möjliga antal. Høffding väljer emellertid att ta avstånd från denna 
formulering eftersom lycka har karaktären av ett tillfälligt sinnestillstånd, 
och att den oftast tolkas rent individualistiskt. Ont och gott definierar han 
så här: 
 

God vil altsaa en Handling være, naar den bevarer og udvikler be-
vidste Væseners Velfærd, ond, naar den gaar ud paa det Mod-
satte. Det Onde vil her, lige som paa Individualismens Stand-
punkt, være de Opløsende og Isolerende. Naar et enkelt Individ 
enten selv gør sig eller af Ander gøres til absolut Formaal, 
opløses de bevidste Væseners Samfund. Det Onde er derfor 
Egoismen i dens forskellige Grader og under dens forskellige 
Former. 2 

 
Høffding ställer sig alltså i motsatsställning till de liberaler som i män-
niskans egoism såg drivkraften till ett bättre samhälle. I stället betonar 
han solidaritetskänslan hos människan, eller som han själv kallade den 
”den universelle og uintresserede Sympati”. Han avvisar Comtes tanke på 
altruismen som det högsta goda, eftersom denna enligt Høffdings mening 
leder till självutplåning, och det är inte meningen: 
 

Af Vælfærdsprincipet følger, at den Enkelte kun er En blandt 
Mange; men der følger tillige, at den Enkelte ogsaa i Virkelighe-
den er En blandt de Mange. 3 

 
Strävan efter självkänsla och självutveckling är goda sidor som man måste 
slå vakt om. Men den individuella etiken hänger intimt samman med den 
samhälleliga, och han kritiserar John Stuart Mill för att han i strävan efter 
att skapa en ”frizon” för individen skiljer dessa åt i två olika sfärer. Efter 
att utifrån diverse resonemang ha visat på parallellsystemets omöjlighet 
kommer han fram till följande samband: 
 

Det indre Forhold mellem individuel og social Etik er egentligt 
givet med Opstillingen af selve Velfærdsprincipet. Naar Grundla-
get for Vurderingen er den universelle og uintresserede Sympati, 
og Maalestokken den almindelige Velfærd, saa følger, at den in-
dividuelle Etik maa være underordnet den sociale, uden derfor at 
forsvinde i Forhold til denne. Den fulde Begrundelse for de inivi-

                                       
1 Harald Høffding  Etik, Köpenhamn 1897, s. 39. Jag har också tagit del av den första utgå-
van från 1887, men eftersom det framgår att det är den andra och utökade utgåvan som 
spelat störst roll för D.Y.G.-isterna så har jag genomgående valt att citera ur den. 
 
2 Ibid. s. 39 
 
3 Ibid. s. 137 
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duelle Dyder, Pligter og Rettigheder vil kun kunne naas ved att 
betrakte Individet i det sociale Medium.1 

 
I det sociala sammanhanget ingår alla grupper av individer och Høffding 
understryker särskilt att kvinnor och män måste jämställas både vad gäller 
rättigheter och skyldigheter. Lika utbildningsmöjligheter och lika rösträtt 
är självklara konsekvenser av den allmänna välfärdsprincipen. Høffding 
utvecklar också något som han kallar för ”Vælfærdens Teori” och han 
kommer fram till att vad som befordrar välfärden i ett samhälle inte alltid 
är lätt att veta. Enda sättet att nå klarhet är att ställa upp en välgrundad 
hypotes om vad som skulle kunna göra det och sedan pröva för att se om 
det gav det utfall man önskat. All etik handlar nämligen om utsagor om 
ideala tillstånd, som det gäller att efter bästa förmåga försöka närma sig. 
Vad som gjorde Høffding extra intressant för de unga radikalerna i D.Y.G. 
är att han också ingående diskuterar socialismens möjlighet att verka för 
uppnåendet av det goda samhället. Han utgår från att det råder knapphet 
på de materiella tillgångarna, men avvisar de traditionella liberala lösning-
arna med den osynliga handen: 
 

Det er især paa de materielle Goders Omraade, at Sammenstø-
dena maa komme. Et materielt Gode kan kun tilhøre en Eneste. 
Hvad de mætter mig, mætter ikke min Nabo.... Derfor opstaar her 
let en Kamp af Alle mod Alle, og den Opgave stiller sig at fordele 
Goderne saaledes, som Alles Velfærd kræver. Den fordelende 
Retfærdigheds Fordring er en Fordring om en social Organisation, 
ved hvilken Individerne kunne supplere hverandre i Stedet for at 
bekæmpe hverandre. 2 

 
Det måste alltså skapas sociala organisationer som leder till en rättvis 
fördelning av de nyttigheter som finns. Fackföreningarna är en typ av sådan 
organisering som Høffding finner mycket lovvärd genom att den bryter 
arbetarnas inbördes isolering. Så länge arbetarna uppträder isolerade i ett 
kontraktsförhållande till arbetsköparna - jo, han använder den termen - så 
kommer lönerna att pressas ned vid tider av överskott på arbetskraft. Men 
om de går samman och förhindrar inbördes kamp kan de tillskansa sig 
bättre villkor som på sikt gynnar alla. På samma sätt vill han se samman-
slutningar av konsumenter och andra grupper som har allt att vinna på att 
gå samman.  Høffding försöker sedan utreda på vilket sätt staten kan fun-
gera som den organisation som kan skapa en sådan fördelning att allas 
kamp mot alla motverkas och den allmänna välfärden höjs. Efter att ha 
diskuterat idealstatsfilosofier som Platons och de utopiska socialisternas 
kommer han in på marxismen. Han menar dock att marxismen genom sin 
spekulativa karaktär inte kan läggas till grund för ”det goda samhället”. 
Den ställer alltför stora krav på de styrandes etiska halt för att kunna fun-
gera i praktiken. Fackföreningarnas framgång har också lett till att kata-

                                       
1 Ibid. s. 144 
 
2 Ibid  s. 332 
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strofteorin inte längre kan ses som giltig. Däremot fäster han stor tilltro 
till vad han kallar ”den empiriske Socialisme”, vars förebild han finner hos 
Fabian Society i England. Till skillnad från kapitalismen, som hindrar per-
sonlighetens utveckling genom att hålla existensvillkoren nere, arbetar 
den i stället målmedvetet på att arbetarna skall kunna få en sådan 
levnadsstandard att den också möjliggör ”et højere aandligt Niveau” och 
vidare heter det: 
 

Ved Socialisme ... forstaar man her en Lære, efter hvilken det er 
Samfundets Sag at hævde saadanne Betingelser for Arbejdet, at 
Arbejdernes fysiske og aandelige Udvikling ikke hæmmes. Der 
skal tillige tages Hensyn til Individernes forskellige Kræfter; den 
Svage skal arbejde  i Forhold til sin ringe Kraft, lige som den 
Stærke i Forhold til sin store Kraft. Der skal sørges for Stadighed 
i de økonomiske Forhold, for at den lammende Usikkerhedsfø-
lelse kan falde bort. De ydre, fysiske og sociale Forhold, under 
hvilke Mennesket lever, bestimmer for en stor Del dets Karakter. 
Derfor bør der sørges for, at det sociale Maskineri i saa høj Grad 
som muligt formes saaledes, at det kan medføre heldige Virk-
ninger paa Karakteren. Her kan det ikke nytte at stole paa Ar-
bejdsgivernes filantropiske Sindelag. Og Arbejderne selv formaa 
først ved Erfaring at vurdere sunde, rene og ædle Livsforholds Be-
tydning. Derfor er det Samfundets, Statens og Kommunens Sag 
at til Veje bringe saa gunstlige hygieniske og moralske Forhold for 
den store Befolkning som muligt. 1 

 
Detta välmående, trygga och hygieniska samhälle kan emellertid inte ska-
pas i ett enda drag, utan man måste gå fram efter empiriska metoder. Uti-
från noggranna överväganden bör man formulera en hypotes om vad som 
skulle kunna öka den allmänna välfärden, därefter pröva och sedan bygga 
vidare på den erfarenhet man på så sätt nått. Høffding menar att utopin är 
viktig för att kunna formulera hypoteserna, men det bör vara en utopi som 
inte är alltför högtflygande utan bör kunna förverkligas inom en inte alltför 
avlägsen framtid. Men man får inte heller vara för försiktig eftersom den 
som inte vågar något inte heller vinner något. 
 
Detta program för ”välfärdsstaten” skisserade Høffding alltså så tidigt som 
1887, även om pläderandet för den ”empiriska socialismen” inte kommer in 
förrän i den andra upplagan av Etik 1897. Det framgår av Wigforss' 
memoarer att det är den versionen som han tagit så starkt intryck av.2 
Men Høffding influerade inte bara Wigforss. 1902 var Høffding i Uppsala 
och höll några gästföreläsningar och han kom då att göra ett djupt intryck 
på ett antal studenter. Bland dem ingick Torsten Fogelquist, senare lärare 

                                       
1 Ibid s. 352 
 
2 Wigforss påvisar t.ex. själv den starka kopplingen mellan Høffdings beskrivning av den 
”empiriska socialismen” och hans egna resonemang i ”Socialismen dogm eller arbetshypo-
tes”. Se Wigforss Minnen II,   Stockholm, 1951  s. 327 f 
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och även rektor vid Brunnsviks folkhögskola, och det är inte utan att man 
kan spåra många tankar från Høffding i hans förkunnelse där.1 
 
Det var dock inte bara Høffding som var viktig för formulerandet av sam-
hällsfrågorna som etiska frågor. Även nykantianen Franz Staudinger var av 
avgörande betydelse, genom att han ställde frågan om hur samhället skulle 
vara beskaffat för att ett moraliskt liv verkligen skulle kunna vara möjligt 
att leva. Dessa etiska tankegångar försökte Wigforss och hans kollegor att 
kombinera med Marx till ett system, där historiematerialismen användes 
som ett hjälpmedel för att med vetenskapliga metoder analysera det 
existerande samhället och etiken användes för att formulera hur det ”goda 
samhället” i stället borde se ut. Denna speciella kombination har av 
Lennart Olausson kallats ”etisk socialism”.2 En viktig förutsättning i detta 
goda samhälle är friheten men, som Malte Jacobsson konstaterar i ett 
genmäle mot Vitalis Norström, det moderna samhället framstår som 
splittrat och frihetsfientligt på grund av att det byggts på konkurrens i 
stället för samverkan. För de allra flesta har detta lett till ett ekonomiskt 
beroende vilket gör att friheten inte kan realiseras. Det är först i det 
socialistiska samhället, med sin grund i samverkan och delägarskap, som 
friheten och ”personlighetens tillväxt i andligt oberoende och andlig 
självständighet” verkligen kan bli möjlig.3 
 
Den ”etiska socialismen” hade sin filosofiska bas i nykantianismen. Den 
kanske viktigaste impulsen i denna riktning var Albert Langes bok 
”Geschichte des Materialismus” som enligt Wigforss var ”grundboken för 
de mera filosofiskt anlagda radikalerna”.4 Dessutom hade Hans Larsson 
skrivit sin avhandling om Kant och kom att i många sammanhang föra in 
kantianska begrepp i diskussionerna. Bengt Lidforss hade tidigt kommit att 
ansluta sig till de nykantianska tankegångarna och enligt Rolf Lindborg så 
spelade Lange en absolut central roll för honom.5 Vad som är viktigt att 
komma ihåg är att nykantianismen i Langes anda sågs som en tredje 
ståndpunkt mellan Büchners ”råa” materialism och en lika ”rå” idealism. 
Det innebar att Lidforss ställde sig mycket kritisk till den traditionella 
                                       
1 Fogelquist har själv berättat om Høffding i ”Filosofie kandidaten” i Bland professorer och 
studenter, Uppsala 1938 
 
2 Lennart Olausson, ”Marxism och socialdemokrati”, i 17 uppsatser i svensk idé- och lär-
domshistoria, Uppsala 1980 s.324 f 
 
3 Malte Jacobssons artiklar stod ursprungligen i Arbetet 7/10 och 10/10 1910 men finns 
återgivna i Alsterdal & Sandell Det stod i Arbetet 1887-1972,  Stockholm, 1972. Det framgår 
av artiklarna att Jacobsson är klart påverkad av Simmels och Tönnies och delar deras 
analys. Artiklarna är bara ett exempel av många på de resonemang som fördes vid denna 
tid om hur samhället bör omgestaltas för att göra ”det goda livet” möjligt. 
 
4 Wigforss Minnen I, s.199 Om Langes stora betydelse i Lund vid denna tid se också Kjell 
Jonsson a.a. 133 ff 
 
5  Se Rolf Lindborgs  uppsats ”Filosofen Bengt Lidforss” . Den stod ursprungligen i Lychnos 
1973-74, men finns också försedd med ett par extra kommentarer, i essäsamlingen Mänsk-
ligt och naturligt, Stockholm 1978. 
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materialism som normalt predikades i de kulturradikala kretsarna. Redan 
detta att anta att materien var grundvalen för allt innebar ett metafysiskt 
antagande, därom kunde vi inget veta. För Lidforss var tillvaron ytterst ett 
outgrundligt mysterium, men det innebar inte att han accepterade dem 
som försökte förklara detta mysterium med hjälp av religiösa dogmer. 
Tvärtom, varje sådant försök mötte han med ett otroligt förakt, särskilt om 
han upplevde att de bröt mot ”den intellektuella sedlighetens krav”. De 
yngre radikalerna däremot delade den nykantianska tolkningen av tillvaron, 
men drog av den andra slutsatser. Om vi inget kan veta om tillvarons 
yttersta innebörd så är en religiös förklaring varken bättre eller sämre än 
någon annan. Deras kristendomskritik tonades därför ned till ett stilla 
relativiserande av kyrkans dogmer. 
 
Det tredje nya inslaget i lundaradikalismen åren efter sekelskiftet var den 
amerikanska pragmatismen och voluntarismen. Den evolutionsoptimism 
som präglat decennierna innan hade alltmer börjat upplevas som en 
”förlamande determinism”. Utvecklingen gick inte lika snabbt som man 
hade väntat, vilket enligt Wigforss ledde till ”föreställningen att det var en 
mycket lång väg fram till den tid, då man kunde tala om att 'förverkliga 
socialismen', började sätta sin prägel på praktiskt handlande och teore-
tiska diskussioner.”1 I det sammanhanget kom William James' filosofi 
genom sin betoning av viljans roll att innebära en utväg. Till att 
bekantskapen med denna tankeriktning blev djupare och mer bestående för 
just denna D.Y.G.-generation bidrog säkert det faktum att en av de 
ledande, Malte Jacobsson, skrev sin doktorsavhandling om pragmatismen.2 
Han medverkade som vi sett ovan även vid åtminstone en sammankomst 
med ett föredrag om ”ett praktiskt sanningsbegrepp”. 
 
Men med de förändringar som dessa nya impulser för med sig kan man 
fråga sig om det runt 1910 längre är rimligt att kalla tankeströmningen för 
”kulturradikalism” utifrån de kriterier jag formulerat i början. Det pro-
vokativa draget hade tidigt tonats ned, för att vara helt borta bland de 
välartade ungdomar som nu dominerade D.Y.G. Den antimetafysiska 
världsåskådningen och den empiristiska kunskapsteorin hade genom 
nykantianismen fått en helt annorlunda karaktär, där ingen längre var 
riktigt övertygad om att man med naturvetenskapliga metoder skulle kunna 
finna svaret på alla frågor. Kravet på en ny etik hade också fått en annan 
inriktning. I stället för öppenhet och absolut ärlighet betonades solidaritet 
och välfärdsmoral och Bengt Lidforss blev alltmer misstänksam mot de 

                                       
1 Wigforss Minnen I, s.274 För en diskussion om betydelsen av James' viljefilosofi se sid. 238 
 
2 Jacobsson kom senare att lansera pragmatismens idéer. bl.a. gav han 1912 ut Pragma-
tiska uppfostringsprinciper. Han kom också, enligt Wigforss, vid studier i Wien i början av 
seklet i kontakt med den grupp  filosofer ur vilken den logiska positivismen senare skulle 
utvecklas.  Deras idéer försökte han introducera bland sina radiakala vänner i Lund när 
han kom tillbaka. Se Wigforss Minnen II s. 343  Med stor sannolikhet är det  det tidigare 
nämnda föredraget av Malte Jacobsson 1908  ”Modern positivism. Ett praktiskt sannings-
begrepp.” som Wigforss syftar på. 
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yngre, som han uppfattade som ”borgerliga moralister”.1 När så även 
evolutionsoptimismen började ersättas av viljefilosofi och pragmatism så 
fanns det inte mycket kvar av de idéer som präglat ”det moderna 
genombrottet” på 1880-talet. Kulturradikalismen kunde synas vara död, 
men den skulle återkomma med förnyad kraft ett par decennier senare 
även om den då skulle förändras på några viktiga punkter. 
 
Även om den kulturradikala vågen kan sägas ha ebbat ut i studentkretsar 
runt 1910, så kom de idéer och det förhållningssätt till tillvaron den fört 
med sig att leva vidare, inte minst inom den socialdemokratiska ungdoms-
rörelsen. Både bland ungsocialister och ungdemokrater kom åttiotalsradi-
kalismen att leva kvar och man fortsatte kampen för en antimetafysisk 
världsåskådning även efter det att sådana ståndpunkter blivit passé i mer 
”intellektuella” kretsar. I denna kamp kom naturvetenskapen att ses som 
en allierad i kampen för det nya samhälle man ville skapa, eller för att ci-
tera Gunnar Aspelin: 
 

De unga arbetarna upplevde med hela sin själ motsättningarna 
mellan de moderna tänkesätten och den kristna trosläran. I folk-
skolan och vid konfirmationen hade de lärt sig den ortodoxa trons 
huvudstycken. Nu kom de i kontakt med en ny värld, och allt det 
gamla störtade samman. Skolans och prästernas lärdomar var 
ingenting annat än lögn och bedrägeri. Sanningen finns i den 
moderna vetenskapen, som de maktägande aktar sig att släppa ut 
till folket, ty förtrycket vilar på andlig fördummelse.2 

 
Inom socialdemokratins ”unga garde” kom man också att ta över den evo-
lutionsoptimistiska samhällsuppfattningen och kampen för en ny etik. 
Men det var inte bara idéerna från den kulturradikala vågen som på så sätt 
fördes vidare. Även retoriken och sättet att markera sig som en grupp med 
en särskild uppgift i kraft av sin ungdom påminner om studenternas själv-
uppfattning. Detta är i och för sig inte så konstigt. Annie Kriegel har visat 
att kategorin ”ungdom”, som en särskild period då man är för gammal för 
att räknas till barnen men ännu inte är bunden  av de lojaliteter och 
förpliktelser som fast arbete för med sig, är en företeelse från slutet av 
1800-talet. Det hade dock redan tidigare funnits en grupp som uppfyllt 
dessa kriterier, nämligen studenterna, och det var studenternas självupp-
fattning som kom att tjäna som förebild när det hon kallar ”the ideology of 
Youth” tar form.3 ”Ungdom” kom att förknippas med obundenhet och 
engagemang, och det är inte utan att man kan finna många beröringspunk-
ter mellan studentskandinavismens stolta formuleringar av studenternas 
speciella roll och ansvar och den självsäkra ungdomskult man kan möta i 
tidiga nummer av ”Brand”, ”Fram” och ”Stormklockan”. En ny grupp hade 
framträtt som gjorde anspråk på att vara ”Ljusets riddarvakt”. 

                                       
1 Malte Jacobsson, a.a. , s. 62 
 
2 Gunnar Aspelin ”Tidsidéer och tidsideal” i De 50 åren : volym 3, Stockholm, 1950  s. 12 
 
3 Annie Kriegel ”Generational Difference: The history of an Idea” i Daedalus, Fall 1978.  
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En reaktionär motvåg 
 
Liksom vid tidigare utåtriktade faser i studentvärlden så hade engage-
manget under denna den tredje ”studentrevolten” börjat på den politiska 
vänsterkanten. I slutet på denna utåtriktade fas var det emellertid studen-
terna på högerkanten som tagit över initiativet och studentföreningarna på 
vänsterkanten tvingades alltmer in i defensiva positioner. Till skillnad mot 
studentskandinavismen var det dock inga yttre händelser som ledde till 
förändringen, utan snarare ett gradvis övergivande av de ursprungliga kul-
turradikala idéerna parallellt med att de konservativa studenterna hade 
kommit att bli mer aggressiva i sin framtoning. Den tidigare försiktiga 
klassamarbetshållning som bl.a. intagits av Heimdal förbyttes i samband 
med storlockouten och storstrejken 1909 i en öppen klasskampsinställning 
och inom Heimdal hade man 1910 en stor uppgörelse där kritikerna 
attackerade den ”färglösa” och neutrala folkbildningslinje föreningen drivit 
sedan 1897.1 Stadgarna ändrades och i stället för att bedriva folkbildning 
skulle föreningen i fortsättningen driva en klar nationell och konservativ 
idépolitik. Tron på att man genom en socialpacifistisk folkbildning skulle 
kunna ”educate our masters” fick vika för en militant nationalism av tysk 
förebild. Från Tyskland hämtades också idéer om en stark personlig 
kungamakt, även om en del kanske hade svårt att se Gustav V som en 
svensk ”Kaiser”. Även ungkyrkorörelsen, som tidigare utifrån ett slags 
klassamarbetsperspektiv sökt kontakt med arbetarrörelsen, framträdde 
som en utrerad högerrörelse.2 
 
Högervågen nådde en kulmen på hösten 1913 och den s.k. ”politiska våren” 
1914. Den 3:e november 1913 hade Sven Hedin inbjudits till Heimdal för 
att hålla ett försvarspolitiskt föredrag. Han valde att utnyttja situationen 
för att ytterligare understryka och kommentera sitt s.k. Falutal, vilket ju 
redan föranlett ett stort rabalder. Inför studenterna i Heimdal fick 
emellertid talet en annan vändning. I stället för att som tidigare hylla den 
enkle bondens visdom, så intar han den direkt motsatt ståndpunkt och 
förklarar att folket inte begriper sitt eget bästa och ”därför måste det bil-
dade fåtalet” tvinga massan till allvarliga ansträngningar.3 Studenterna får 

                                       
1 För uppgörelsen inom Heimdal se Gunnar Heckscher (red), Föreningen Heimdal 1891-
1931, Uppsala 1931. Heckscher talar visserligen inte om ”klasskampslinje” vad gäller hö-
gern, men jag tror att det är fruktbart att vad det gäller högern lika väl som vänstern göra 
en uppdelning i klassamarbets- respektive klasskampstrategier. Samtidigt med Heimdals 
reorganisering gick Fosterländska Studentförbundet upp i Heimdal, eftersom de gamla mot-
sättningarna föreningarna emellan inte längre existerade. 
 
2 Denna förändring är huvudproblematiken i  Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan 
och nationalismen 1901-1911, Stockholm 1969. 
 
3 Det märkliga i denna helomvändning i Hedins retorik har betonats av Jan Stenkvist 
”Sven Hedin och bondetåget” i Kurt Johannesson et al. Heroer på offentlighetens scen, 
Stockholm 1989 s. 279 
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i detta perspektiv en speciell uppgift. Som varande samhällets blivande elit 
är det deras plikt att redan under studieåren engagera sig i samhällsfrå-
gorna och bekämpa varje hot mot ”Tronen, Altaret och Svärdet” som kan 
komma från ”den obildade massan”. Detta var tongångar som uppskattades 
av högerstudenterna och talet möttes av stormande jubel.1 
 
Universitetets rektor Henrik Schück försökte gjuta olja på vågorna genom 
att på en av de nationellas högtidsdagar - ”Gustav Adolfs dagen” den 6 
november - hålla ett tal i vilket han med emfas underströk behovet av 
klassamarbete. Med en inte alltför dold anspelning på heimdaliternas nya 
inställning hävdade han att förmågan att överbrygga motsättningarna i Sve-
rige mellan adeln och andra grupper var Gustav Adolfs absolut största 
förtjänst. Det var den nya enigheten som gjorde Sverige till en stormakt, 
medan det under tider då partiväsendet florerat som mest har Sverige ho-
tats av förfall. Han slutar med att be åhörarna rannsaka sig själva om de 
underblåser partistrider eller om de på olika sätt främjar enighetens sak, 
nu när landet åter står inför en svår tid. Talet trycktes sedan upp och gavs 
ut i Verdandis skriftserie. 2 
 
Händelsen är intressant inte bara för sitt sätt att turnera klassamarbets-
tanken utan också för det faktum att nu är det Verdandi som har rektor på 
sin sida. Lika lite som det hade lyckats rektor Sahlin att få bukt med 
verdandisterna och deras spridande av de kulturradikala idéerna skulle det 
dock  lyckas hans efterträdare Schück att bromsa upp heimdaliterna och de 
idéer de stod för. Genom det sätt på vilket studentkollektivet rekryterades 
så kom det politiska engagemanget under denna högervåg också att 
omfatta betydligt fler studenter än under kulturradikalismens glansdagar 
och stämningen bland uppsalastudenterna 1914  kan beskrivas som en 
stor antidemokratisk och nationalistisk yra.  
 
Liknande stämningar gjorde sig också breda på de andra universitets- och 
högskoleorterna, vilket inte minst manifesterades i ”studentuppvakt-
ningen” av kungen i samband med borggårdskrisen 1914. Studentuppvakt-
ningen, vilken utåt framstod som ett spontant initiativ för att stödja 
kungen i schismen med regeringen Staaff, var en väl planerad aktion 
förberedd inom föreningen Heimdal i nära kontakt med hovet. Den paroll 
man gick ut med till deltagarna var ”Kungen eller demokratin”, ett val inför 
vilket studenterna som ”ljusets riddarvakt” förväntades finna det 
nödvändigt att ta ställning mot demokratin. Som ett mått på hur starka de 
anti-demokratiska stämningarna var vid de svenska universiteten kan 
nämnas att ca 1200 av Uppsalas 2000 studenter deltog i uppvaktningen. Då 
är att märka att de kvinnliga studenterna, som vid denna tid var ca 200 

                                       
1 Gunnar Hesslén, ”Några minnen från den politiska vårterminen 1914”, i Bland professorer 
och studenter, Hågkomster och livsintryck 19, Uppsala 1938 s. 317 Han konstaterar att 
stämningen efter Hedins tal var ”kokande het” . 
 
2 Henrik Schück, Svensk enighet. Tal på Gustav-Adolfsdagen i Uppsala Universitets Aula den 
6 november 1913. Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr: 193, Stockholm 1913 
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inte tilläts vara med. Från Stockholms olika högskolor deltog 1500, från 
Lund 540 och från Göteborg kom 75.1 
 
De vänsterstudenter som så energiskt hade kämpat för demokratin och ett 
parlamentariskt styrelseskick kunde naturligtvis inte stillatigande åse vad 
som höll på att ske. Samma dag som de nationella studenterna uppvaktade 
kungen, så hölls i Lund ett stort protestmöte med ca 500 deltagare. Mötets 
huvudtalare var Östen Undén vilken efter en lång genomgång av de 
statsrättsliga förhållandena konstaterade att nu måste vänstern rusta sig 
för att driva igenom de mest elementära kraven på konstitutionell och 
parlamentarisk styrelse.2 I Uppsala ordnades också ett liknande möte av 
Verdandi och Laboremus vid vilket Arthur Engberg talade. Vid mötet togs 
en resolution  som utmynnade i en ”bestämd gensaga” mot konungens 
agerande.3 Både Undén och Engberg skulle senare under 1930-talet få 
viktiga poster i den svenska universitetsvärlden - Engberg som ecklesias-
tikminister och Undén som universitetskansler. För att förstå deras för-
siktiga agerande gentemot studenterna på 30-talet tror jag det är viktigt att 
komma ihåg de här händelserna från tiden närmast före första världskriget. 
De hade båda med sig starka och påtagliga erfarenheter av hur lätt det går 
att locka fram anti-demokratiska stämningar i studentvärlden och vilken 
lättledd hop studenterna kan vara. 
 
I Lund nöjde man sig inte med att enbart hålla mottal, utan man bildade 
också vid universitetet en ny organisation som skulle slå vakt om de de-
mokratiska idéerna. Organisationen, som fick namnet ”Lunds akademiska 
vänsterförening”, var i första hand en förening för akademiska lärare, men 
även de ledande studenterna i D.Y.G. ingick.4 Den är föga behandlad i den 
vetenskapliga litteraturen, men är värd att uppmärksamma för den som är 
intresserad av hur de politiska konstellationerna såg ut i den akademiska 
världen vid denna tid.5  En bevarad medlemsförteckning från åren 1914/15 
                                       
1 Ledare för aktionen var bl.a. historikern Olof Palme, farbror till statsminister Olof Palme, 
vilken hade goda kontakter med hovet. Se Gunnar Hesslén a.a. Uppsala, 1938 
 
2 Om händelsen se Yngve Möller, Östen Undén - En biografi, Stockholm 1986, s.29. Undén 
gav också 1914 ut en skrift om författningssystemets tillkomst.  
 
3 Gunnar Hesslén, a.a. s 321. Engberg var sekreterare i Laboremus 1913-14 och ordförande 
1915-16 enligt matrikeln i Kultur och politik, Uppsala 1952 
 
4 Det finns mig veterligt nästan inga handlingar från föreningen bevarade. I Akademiska 
föreningens arkiv i Lund finns dock en kapsel innehållande medlemsregister och kassabok 
för åren 1914/15. Föreningen levde dock till 1920. Om föreningen finns en del intressanta 
upplysningar i Thorild Dahlgren ”Anteckningar från studentår 1907-1918” i Under Lunda-
gårds kronor - Tredje samlingen, Lund 1955. 
 
5 Av Birgitta Odéns bok Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund 1975 framgår hur ge-
nompolitiserad striden om historieprofessuren mellan honom och Sven Tunberg var. Detta 
intryck stöds, och förstärks, om man tittar närmare på vilka som i konsistoriet stödde Wei-
bulls kandidatur. Nästan samtliga var gamla DUG- eller D.Y.G.-ister eller medlemmar i 
Akademiska Vänsterföreningen. Det finns också klara paralleller till striden om Charliers 
professur 1897, endast med den skillnaden att nu hade ett antal av de då så förhatliga kul-
turradikalerna gjort akademisk karriär. 
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upptar 218 betalande medlemmar. Bland de mer kända namnen märks: 
Curt och Lauritz Weibull, Östen Undén, Ernst Wigforss, ”Fru” Wicksell, 
Ragnar Bergendal, Ivan Pauli, Einar Sjövall, Anders Karitz, Einar Lövstedt 
och G. Borelius (kassör). 
 
Så kom då kriget och inför den allvarliga situationen blev tonläget i den 
politiska debatten en annan. Branting manade till uppslutning bakom re-
geringen Hammarskjöld och försvarsfrågan fick en lösning. Ställda inför det 
faktum att det som många fruktat, men ändå inte riktigt trott skulle 
inträffa, verkar det som om mycket av de tidigare motsättningarna tonas 
ned. Åtminstone tillfälligt. Långt ifrån alla studenter och akademiker såg 
dock med förfäran på vad som höll på att ske. Tvärtom hälsades kriget med 
glädje i vissa kretsar. Ordföranden för Uppsala studentkår avsände ett 
hyllningstelegram till studentkollegorna i Berlin och i Lund höll Fredrik 
Böök, en av de mest utrerade företrädarna för vad som kommit att kallas 
för ”1914-års idéer”, ett tal betitlat ”Kriget och kulturen”. Talet hölls vid 
Lunds studenters försvarsförbunds recentiorsfest hösten 1914 och i det 
lanserade Böök ett eget kulturprogram. Kriget var enligt Böök ett uttryck 
för livets och verklighetens sanna väsen och fordrade ”nya kontakter med 
folksjälen”. Kriget skulle innebära att ”det bästa i människonaturen skulle 
pressas fram” och det skulle bli ett nationens reningsbad.1 
 
Böök fick inget större gehör för sitt nya kulturprogram, men frågan om 
krigets förhållande till kulturen kom ändå att bli ett ivrigt diskuterat tema 
i studentkretsar. Det föranledde bl.a. Malte Jacobsson att komma med ett 
inlägg i form av en broschyr betitlad ”Kriget som kulturbärare” vilken 
publicerades i D.Y.G./Laboremus skriftserie.  Titeln var ironisk, och 
Jacobsson polemiserar mot alla dem som ville se kriget som ett slags 
”gjyttjebad” - obehagligt men nödvändigt. Tvärtom fungerar kriget fördum-
mande och förråande även i icke krigförande stater. Vetenskapsmän som 
annars är mycket noga med att kontrollera fakta och kritiskt pröva sina 
teorier tappar alla hämningar när det gäller att förklara krigets orsaker och 
utveckling. Detta gäller både tyskvänner och ententvänner. Jacobsson 
påpekar också den paradox som ligger i tanken, bl.a. framförd av Böök, att 
kriget skulle skapa nationell samhörighet och råda bot på all egoism, 
samtidigt som samma människor i andra sammanhang bekämpar tanken 
om en ”samhällsordning där egoismen inte är ledande”.2 
 
Kriget kom också att få mer långsiktiga konsekvenser. Det var inte bara 
”den vackraste visan om kärleken” som ”begrovs i en massgrav i Flandern”. 

                                       
1 Stig Ahlgren, Veckopressen och folket, Stockholm 1940, s. 140. Uppsatsen om Bööks nya 
kulturprogram är betitlad ”Kriget och sybariterna” och är en mycket sarkastisk vidräkning 
med den lundensiske docenten. Liknande tankegångar drevs också av den då socialdemo-
kratiske riksdagsmannen Gustav Steffen som med början 1914 gav ut en serie småskrifter 
under samlingsnamnet ”Krig och kultur”. Se Åke Lilliestam Gustav Steffen samhällsteore-
tiker och idépolitiker, Göteborg, 1960 s.249 ff 
 
2 Malte Jacobsson, Kriget som kulturbärare D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr: 13, Malmö 
1915. Det märks onekligen att det är en høffdinglärjunge som hållit i pennan. 
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Även den oskuldsfulla tilltron till människornas förmåga att i alla sam-
manhang ”själva bilda sig en uppfattning” förlorades i leran och gyttjan på 
västfronten. Det kulturradikala förhållningssättet till tillvaron gick dock 
inte helt under utan skulle repa sig och leva vidare, men det skulle aldrig 
återfå sin totala tilltro till människans och  vetenskapens oändliga 
möjligheter och förmåga till självständiga ställningstaganden. Åsynen av de 
hurrande människomassorna vid soldaternas avmarsch till fronten, liksom 
vetenskapsmännens glädje inför utvecklingen av nya mass-
förstörelsevapen, födde ett tvivel på människan som kommande 
generationers kulturradikaler skulle komma att få leva med. 
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DEN FJÄRDE VÅGEN 
 
Till denna kulturkamp gå vi lika glada och dådlystna som  en gång 
under 1800 talet  borgerskapet. Vi tacka för den insats det gjorde 
och lova att föra facklan vidare. Skulle en och annan förgrämd och 
magsur mörkman hålla sig dold vid något partiets folkhögskola, i 
någon nedrökt redaktionslokal eller smyga sig till en studiecirkel, 
så skall vi ta ut honom i ungdomens solsken och leka en lustig 
lek.1 

 
Så yttrade sig clartéisten Per Nyström i en debatt i SSUs tidskrift Frihet i 
mitten på trettiotalet. Det framgår vidare av artikeln att det 1800-tal som 
Nyström syftar på i första hand var kulturradikalismens 1880-tal. Det var 
den kulturradikala ”facklan” som skulle föras vidare men den ”kulturkamp” 
som då hade inletts måste nu drivas utifrån rent socialistiska 
utgångspunkter. Samtidigt var villkoren för att föra en sådan kulturkamp 
annorlunda under mellankrigstiden än under slutet av förra seklet vilket 
gör frågan om vad av det kulturradikala förhållningssättet man övertar och 
hur det eventuellt förändras intressant. Kring denna problematik kommer 
rätt mycket av denna del att handla. I ett avslutande kapitel kommer också 
frågan om studenternas syn på bildning och folkbildning att tas upp än en 
gång.  
 
Clartégenerationerna från slutet av tjugo- och trettiotalet har blivit 
omskrivna i olika sammanhang inte minst inom litteraturhistorien. Från 
Lunds clartésektion, till vilken Per Nyström hörde, utgick också en lång 
rad personer som senare skulle låta tala om sig i större sammanhang. Per 
Nyström var dock inte enbart aktiv i Clarté. Han var också styrelsemedlem 
i lundaklubben av Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund.2 SAP hade 
nämligen som första politiska parti i Sverige bildat ett rent partipolitiskt 
studentförbund 1931 och frågan varför man tar detta steg kommer att 
utgöra ett annat tema i denna del. 
 

                                       
1 Per Nyström ”Clarté och socialismen - ett replikskifte” Frihet  nr 1, 1936. Nyströms inlägg 
var föranlett av en tidigare artikel i Frihet  nr 21 1935 i vilken Arvid Giertz gått till våldsamt 
angrepp mot Clarté under rubriken ”Socialdemokratin och akademikerna”. I den 
kritiserade han clartéisterna bl.a. för att  inte hänga med sin tid  utan  stå kvar på 
åttiotals-radikalismens ståndpunkt. De ”magsura mörkmän” som åsyftas  låter sig rätt väl 
bestämmas. Mörkmannen på folkhögskolan kan inte vara någon annan än Alf Ahlberg, 
hans kollega på tidningsredaktionen Rickard Lindström och mörkmannen smygande till 
studiecirkeln måste vara Gunnar Hirdman. Till kritiken mot Hirdman skall jag återkomma. 
 
2 Se Hans Truedsson Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund, 1958 s. 437 
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Ytterligare ett genomgående tema är frågan om studenternas, och mer 
generellt ”de intellektuellas”, roll och ansvar. Detta var en problematik 
som sysselsatte mellankrigstidens radikaler i mycket hög grad, och olika 
försök gjordes att definiera ”de intellektuellas” relation dels till arbetar-
rörelsen, dels till samhället i stort. Till saken hör också att termen ”in-
tellektuell” hade börjat användas som en yrkesbeteckning bland clarté-
isterna.1 Eftersom Clarté inte var öppen enbart för studenter, så behövde 
man nämligen en samlande term som kunde stå för studenter likaväl som 
lektorer, docenter och andra med akademiska tjänster. Men i begreppet 
innefattades också en något lösligt definierad grupp ”fria skriftställare” och 
andra ”hjärnans arbetare”. Beteckningen ”intellektuell” innebar enligt 
clartéisterna ingen värdering utan kunde likställas med andra 
yrkesbeteckningar som ”tjänsteman” eller ”metallarbetare”.2  Det skulle 
dock inte bli så lätt att upprätthålla denna värdeneutralitet. Särskilt inte 
eftersom de intellektuellas roll och ansvar i många stycken kom att defi-
nieras i linje med föreställningen om ”studenten som ljusets riddarvakt”. 
Därmed kunde ”de intellektuella” ges en särställning i samhället som 
definitivt skilde sig från ”tjänstemän” eller ”metallarbetare”. Det var dock 
inte i första hand clartéisterna eller andra ”intellektuella” på vänster-
kanten som gjorde denna koppling till föreställningen om ”ljusets riddar-
vakt”.3 Tvärtom försökte de, mer eller mindre helhjärtat, på olika sätt 
formulera andra och betydligt blygsammare roller för ”de intellektuella” att 
spela i samhället och man betonade ofta det ömsesidiga beroendet mellan 
”handens och hjärnas arbetare”. En av de intressantare av de nya roller 
man tänkte sig att de intellektuella skulle kunna spela var rollen som 
samhällsingenjör och en del av problematiken kring framväxten av detta 
ideal kommer att ägnas ett avsnitt i denna del av avhandlingen. 
 
Att det ömsesidiga beroendet mellan ”handens och hjärnans arbetare” 
borde få till konsekvens att fler studenter sökte kontakt med arbetarrörel-
sen sågs som en självklarhet från de radikala studenternas sida. De motiv 
man åberopade varierade dock på ett intressant sätt, och ett annat 
återkommande tema är därför frågan om utifrån vilka motiv som enskilda 

                                       
1 Om termen ”intellektuell” och dess uppkomst 1898 som öknamn på de författare som 
stödde Dreyfus i samband med Dreyfusprocessen se Thomas von Vegesack Tankens aristo-
krater eller pennans betjänter, Stockholm, 1986 s. 23 ff 
 
2 Per Nyström låter exempelvis termen ”intellektuell” stå för alla som investerat i något 
slags högre utbildning och exemplifierar sedan med tjänstemännen och deras 
anställningsförhållanden i artikeln ”De intellektuellas plats i klasskampen” Clarté nr 6 
1926. Artikeln är märklig på flera sätt bl.a. genom att den baseras på ett 
humankapitalteoretiskt perspektiv av det slag som skulle bli så vanligt på.1960-talet. 
 
3 Karl Nilsson tar i en artikel ”Studenter och arbetare” Clarté nr 11 1934 upp problemet. 
Han hävdar att diskussioner om ”de intellektuellas roll i arbetarrörelsen” alltid har en 
tendens att  spåra ur  inom socialdemokratin eftersom ordet ”intellektuell” har en dubbel-
betydelse. Förutom, den enligt Karl Nilsson riktiga, innebörden ”tekniker i vidaste be-
märkelse”, alltså folk som skaffat sig utbildning nödvändig för att fullgöra vissa samhälls-
funktioner, så används termen intellektuell i arbetarrörelsen också i betydelsen ”de le-
dande” eller som beteckning på personer med mycket speciella egenskaper. 
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studenter söker sig till socialdemokratiska eller socialistiska studentföre-
ningar.  
 
För att ge en viss relief åt den utveckling och de motsättningar som skall 
diskuteras i det följande kan det vara värt att ta upp några siffror som 
visar dels på storleken, dels på variationen i de institutioner som räkna-
des in i den högre utbildningen. Om vi börjar med att titta på de två stats-
universiteten, Uppsala och Lund, samt de två privata högskolorna, 
Stockholm och Göteborg, finner vi att de 1930 storleksmässigt närmast är 
jämförbara med dagens gymnasieskolor både vad gäller elevantal och 
lärartäthet.1 
 
 
 
 

Antal 
studenter 

Varav 
kvinnliga 

Professorer Docenter 
o.dyl 

Uppsala Universitet 3155 421 71 100 
Lunds Universitet 2313 361 63 81 
Stockholms högskola 1251 292 28 60 
Göteborgs Högskola 320 95 19 17 
2 
 
Till detta kom de olika fackhögskolorna:3  
 
Karolinska Institutet     737       
Handelshögskolorna   337 
Tekniska högskolan KTH    866       
Konsthögskolan       106 
Chalmers                  523       
Veterinärhögskolan    153 
Musikkonservatoriet       193       
Lantbruksinstituten  119 
Farmaceutiska institutet    51       
Skogshögskolan        57 
Socialinstitutet          77 
 
 
Totalt kan man räkna med knappt 10 000 studerande eftersom exempelvis 
Uppsalas siffror var baserade på nationsmedlemskap och medlem i nation 
kunde man vara långt efter det att man tagit sin examen. Av de studerande 
var endast ca 12% kvinnliga, och det är ändå förvånansvärt mycket med 
tanke på att det var  först 1927 som flickor fick rätt att ta studentexamen 

                                       
1  Så har t.ex ett förortsgymnasium som Jakobsbergskolan nära  2000 elever och ca 140 lä-
rare 
 
2 Enligt Statistisk årsbok 1932 tab.254.  
 
3 Enligt Statistisk årsbok 1932 tab.255 och 254. För  dessa redovisas tyvärr inte antalet 
kvinnliga studerande, ej heller antalet lärare. Uppgift om socialinstitutet  från Statistisk 
Årsbok för Stockholms stad 1931. 
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vid allmänt gymnasium. Den sociala snedrekryteringen var, som den alltid 
har varit, mycket markant. Det som emellertid var nytt under 
mellankrigstiden var att snedrekryteringen kom att uppmärksammas och 
ifrågasättas på ett sätt som inte skett förr.  
 
Samtidigt fanns det stora variationer i den ”intellektuella miljön” vid de 
olika studieorterna. Särskilt påtaglig är skillnaden mellan Uppsala och 
Lund och i första hand då vad gällde det dominerande synsättet i 
filosofiska frågor. En del författare, som exempelvis Kjell Krantz, har velat 
gå så långt att de uppfattat Lund och Uppsala som direkt konträra miljöer.1 
Lund har i det perspektivet framställts som en miljö dominerad av Hans 
Larssons tolerans och stillsamma värdeidealism i motsats till den av 
Hägerström och Phalén dominerade uppsalamiljön, kännetecknad av en 
intolerant och aggressiv värderelativism, eller rentav värdenihilism. Riktigt 
så enkelt var det kanske inte. Vi finner exempelvis ett annorlunda 
mönster om vi går till andra discipliner än filosofin. I ämnen som historia 
och teologi var förhållandet snarast det motsatta med en mer strikt 
skolbildning i Lund och ett ”mildare klimat” i Uppsala. Alla reservationer 
till trots så kan man dock märka en markant skillnad i synsätt och 
attityder bland de radikala studenterna i Uppsala och Lund. Slående är 
exempelvis den kombination av politisk radikalitet med en satirisk och 
galghumoristisk debattstil som odlas i Lund men som saknas i det mer 
allvarliga Uppsala.2 Även där frodades säkert studenthumorn, men den 
hörde inte lika självklart hemma i de radikala kretsarna på samma sätt 
som i Lund. Enligt Stig Ahlgren var detta ett arv efter det gamla D.U.G. och 
då främst Axel Wallengren, alias ”Falstaff, fakir”.3  
 
När det gällde de andra två utbildningsorterna, Göteborg och Stockholm, 
så var situationen något annorlunda. För det första bör man komma ihåg 
att Göteborgs Högskola var en mycket liten högskola. Chalmers var betyd-
ligt större och studentlivet dominerades av chalmeristerna. Radikala idéer 
hade dock genomgående svårt att nå någon respons bland chalmeristerna, 
vilket gör att Göteborg är en ”vit fläck” när det gäller den fjärde utåtriktade 
vågen i studentvärlden.4  Detta kan man dock inte säga om Stockholm.  

                                       
1  Kjell Krantz, Filosofen i exil; Publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg, Göteborg, 1989 s.30 ff 
 
2 Det finns naturligtvis en fara i denna typ av generaliseringar, men efter att ha gått 
igenom ett mycket stort material av studenttidningar, studentminnen m.m. anser jag mig 
ha observerat en markant skillnad. De lundensiska radikalerna anstränger sig ofta, ibland 
mycket elegant, ibland mycket krystat, att vara ”kvicka och spirituella” i politiska 
sammanhang. Denna tradition levde kvar åtminstone fram till 1970 inom 
Socialdemokratiska Studentförbundet. 
 
3 Han utvecklar temat i flera sammanhang bl.a. i en jämförelse mellan Bengt Lidforss och 
Erik Hedéns sätt att skriva och vara i uppsatsen ”Hedén-legenden” vilken finns tryckt i Stig 
Ahlgren Veckopressen och folket, Stockholm, 1940.  
 
4 Med ett stort undantag, Ebbe Linde, som kring sig samlade en liten krets radikala ungdo-
mar varav de flesta var gymnasister. Om Lindes betydelse se bl.a. Kaj Björk Ett 30-tal, 
Stockholm, 1984 s. 61. I första numret av Göteborske spionen,  som kom ut 1936 finns också 
en intressant artikel av Erik Lönnroth om ”Göteborg som akademisk stad”. Han påpekar 
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Högskolan hade vuxit snabbt och dessutom fanns flera fackhögskolor i 
staden. Inte minst viktig i det här sammanhanget är det 1920 inrättade 
Socialinstitutet där de socialdemokratiska studenterna var starka, men till 
detta skall jag återkomma.  
 
Under tjugotalet försökte också stockholmsstudenterna att formulera en 
egen studentidentitet som skulle ta fasta på de speciella villkor som rådde 
i en storstad. Avsaknaden av den traditionella form av ”studentliv” som 
fanns i Uppsala och Lund, behövde inte innebära en belastning. Tvärtom 
gav det en möjlighet att skapa något nytt, som var mer i takt med den 
moderna tiden. Förebilden för den nya studentidentiteten var 
”storstadsstudenten sådan man tänkte sig att han eller hon såg ut i 
Paris”1. Men, enligt Ivar Harrie, hade man endast vaga aningar om vad det 
parisiska studentlivet innebar med sitt nästan skolmässiga pluggande och 
sina stränga vetenskapliga krav. I stället tog man fasta på cafétraditionen, 
öppenheten för det nya, och delaktigheten i ”nutidslivet”. Detta var något 
som borde utmärka en storstadsstudent, till skillnad från det stagnerade 
och självupptagna liv man ansåg levdes av studenterna vid ”landsorts-
universiteten”. Gentemot deras svaghet för ”vackra ord och tomma tradi-
tioner” satte man det ”pojkaktigt renhåriga, illusionslösa, fräna och 
osentimentala” som den nya studentidentitetens kännetecken.2  
 
Det var dock inte bara mellan studenter vid olika lärosäten som det fanns 
betydande skillnader. För att förstå vänsterstudenternas ställningstagan-
den vid denna tid är det nödvändigt att precisera några av de idéer som 
framfördes av studenter på högerkanten. Den fjärde utåtriktade fasen i 
svensk studenthistoria skiljer sig nämligen radikalt från de tidigare genom 
att det sker en samtidig aktivering både på vänster- och högerkanten. 
Tidigare hade motsvarande vågor av studentaktivism startat på den 
politiska vänsterkanten för att sedan mot slutet följas av en motvåg från 
höger. Denna gång ligger man emellertid ”i fas” vilket leder till en starkt 
polariserad situation i studentvärlden. Mycket av vad som skrivs och sägs 
sker i direkt polemik gentemot motståndare som yttrat sig i samma sak 
tidigare och eftersom högerstudenterna var så många fler var det som regel 
de som hade ”problemformuleringsinitiativet”. Ofta glöms detta emellertid 
bort vilket gjort att exempelvis den diskussion som under slutet av 1980-
talet förts om ”värdenihilism och social ingenjörskonst inom 

                                                                                                                        
där att studentkåren i Göteborg inte är särskilt utåtvänd utan har mer formen av ett slutet 
akademiskt sällskap. 
 
1 Enligt Ivar Harrie, Tjugotalet in memoriam, Stockholm 1936 s. 97 f. 
 
2 Ivar Harrie, a.a. s.101. Harrie är mycket kritisk till detta ideal som han ansåg också förde 
med sig att man föraktade sådana ideal som objektivitet, kritisk urskillning och allsidig 
prövning.  
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socialdemokratin” enligt min mening blivit missvisande.1 Först skall vi 
emellertid ta upp stämningarna under och närmast efter kriget. 
 
 
 

Efterkrigsstämningar 
 
En bit in på 1900-talets första decennium hade den kulturradikala vågen 
planat ut i studentvärlden. Det kom också att leda till att det blev svårt att 
hålla liv i de studentorganisationer som bildats i anslutning till denna våg. 
Verdandi kom in i en lång svacka2 och både Laboremus och D.Y.G. hade 
svårigheter att hålla verksamheten uppe på den nivå man hade haft under 
det första decenniet på 1900-talet. D.Y.G.s s.k. ”arbetarkurser” på Folkets 
Hus läggs exempelvis ned 1912 och den ”icke konfessionella söndagssko-
lan” läggs ned 1913. Utvecklingen är likartad också i Danmark där Studen-
tersamfundet i praktiken upphör att fungera från 1915.3 Istället hade de 
konservativa studenterna på högerkanten upplevt en kort, men intensiv 
period av engagemang och utåtriktad aktivitet åren närmast före 
krigsutbrottet 1914. I och med ”borgfreden” under kriget avtar emellertid 
också denna och vi kan tala om en ny inåtvänd period i studentvärlden, 
som sträckte sig  från 1915 till 1925. Dock med den reservationen att man 
kan märka början till en ny utåtriktad fas något tidigare än 1925 i Lund och 
något senare i Uppsala. 
 
I studentkollektivet som helhet var uppslutningen på Tysklands sida 
massiv under världskrigets första år, men engagemanget verkar ha mattats 
allt eftersom ställningskriget på västfronten drog ut på tiden. De 
socialdemokratiska studenterna gjorde vissa försök att försvara neutra-
litetspolitiken. Så beslöt exempelvis redaktionen för D.Y.G./Laboremus 
skriftserie 1915 att samtidigt publicera både en tysk och en engelsk 
kommentar till kriget.4 I Laboremus diskuterade man också aktivismen 
1915 och antog då en resolution i vilken man tog avstånd från den så 
kallade aktivistboken. Men samtidigt passade man på att kritisera 
uteslutningen ur SAP av Gustav Steffen, Otto Järte och Yngve Larsson, av 

                                       
1 För en något utförligare diskussion av denna problematik se min uppsats ”Upp till kamp 
mot massväldet!” i Källström & Sellberg (ed) Motströms. Kritiken av det moderna, Stockholm 
1991 
 
2 Se exempelvis Nils Moosberg, ”Omkring 1914” i Valfrid Spångberg, Verdandi genom 50 år, 
Stockholm , 1932, s.247 
 
3 Om den växlande aktiviteten i Studentersamfundet se exempelvis  Niels-Erik Mortensen, 
”Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen indtil 1940”, i Studenter under rødt flag; 
Den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 s.30.  
 
4 Som nr 14 utgavs Eduard Bernsteins ”Internationalen och kriget”och som nr 15 labour-
mannen Lowes Dickinsons ”Kriget och vägen till fred” år 1915 
 



134 

134 

vilka de två sistnämnda tillhört Laboremus första generation.1 I sitt utta-
lande varnade laboremiterna också för att låta den fria diskussionsrätten 
kvävas genom ”munkorgsprejudikat.” Även om uttalandet endast var att 
betrakta som en naturlig konsekvens av föreningens förvaltande av sitt 
kulturradikala arv, enligt vilken var och en bör ha rätt att fritt få framföra 
sin ståndpunkt oavsett hur omöjlig eller olämplig den än var, så ledde 
uttalandet till att Laboremus för en tid av åtskilliga betraktades som, om 
inte öppet, så åtminstone kryptoaktivistiskt.2 
 
Att plädera för ett uppslutande på Tysklands sida kunde leda till 
uteslutning ur SAP, men att delta i diskussioner om motaktioner för den 
händelse svenska officerare eller andra äventyrare skulle lyckas manövrera 
in Sverige i kriget på Tysklands sida, kunde få långt allvarligare konsekven-
ser. Det skulle en annan ur Laboremus första generation, Erik Hedén, 
bittert få erfara. Hans medverkan i Socialdemokratiska Ungdoms-
förbundets fredskongress 1916 ledde till att han dömdes till ett års fängel-
se för ”försök att förleda till landsförräderi”.3 Även om Hedén till slut blev 
helt frikänd i Högsta Domstolen, så ledde den långvariga tiden i häkte till 
att hans redan tidigare bräckliga hälsa bröts ned ytterligare.4 Han kom 
dessutom att uppleva sig helt övergiven av Branting och de ledande inom 
socialdemokratin och slöt sig därför i samband med partisprängningen 
1917 till vänstersocialisterna. 
 
För D.Y.G i Lund behövde de spänningar inom socialdemokratin som så 
småningom ledde fram till partisprängningen 1917 inte leda till några 
svårare problem. Föreningen var ju inte direkt knuten till SAP utan en 
fristående diskussionsförening. För Laboremus däremot blev situationen 
besvärlig. Medlemskap i arbetarkommunen krävdes för medlemskap i före-
ningen samtidigt som många medlemmar också var medlemmar i det 
fronderande ungdomsförbundet. Man sökte lösa dilemmat så att även 
                                       
1 Om kopplingen mellan Steffen, Järte och Yngve Larsson se Åke Lilliestam Gustav Steffen 
samhällsteoretiker och idépolitiker, Göteborg, 1960 s. 234 ff. Steffen var vid denna tid pro-
fessor i sociologi i Göteborg och socialdemokratisk ledamot av första kammaren. Järte var 
aktuarie i Socialstyrelsen och soc.dem. ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och Yngve 
Larsson var sekreterare i Svenska stadsförbundet.  
 
2 Enligt en artikel med anledning  av Laboremus 30 års jubileum i Socialdemokraten 11/11 
1932. Till saken hör att Otto Järte så sent som 1914 bidragit med en skrift i 
D.Y.G./Laboremus skriftserie: August Bebel som socialpolitiker.  
 
3 Om de mycket märkliga turerna kring det målet där inte bara Hedén utan också Zeth 
Höglund och Ivan Oljelund ställdes inför rätta se b.la. Vilhelm Lundstedt ”Hågkomster från 
förräderimålet” i Hjalmar Mehr (red.) Festskrift tillägnad Zeth Höglund, Stockholm 1944. En 
konsekvens av processen blev att Lundstedt kom att engagera sig politiskt i socialdemokra-
tin. Lundstedt, som ditintills inte hade haft något intresse för dagspolitiken, reagerade 
våldsamt mot vad han uppfattade som juridiska felaktigheter och ställde upp som sakkun-
nig i målet.  
 
4 Hedén led av diabetes, och enligt John Landquist, som var en av Hedéns vänner, även 
om de åsiktsmässigt stod i olika läger, så bidrog den behandling han fick i häktet till ”att 
förkorta hans liv”. John Landquist I ungdomen, Stockholm, 1957 s. 81 Av de tre som 
dömdes var det alltså Hedén som drabbades hårdast för sin övertygelse. 
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vänstersocialister skulle ha rätt att vara medlemmar i Laboremus. De 
skulle har rätt att reservera sig mot anslutningen till socialdemokratin och 
ej rapporteras som medlemmar till arbetarkommunen.1 Föreningens prog-
ram, som det uttrycktes i stadgarna, ändrades också. Från att tidigare varit 
att ”på socialdemokratisk grundval tillvarataga gemensamma intressen” 
ändrades målsättningsparagrafen till att ”verka för de socialistiska 
idéernas spridning och befrämjande av upplysning i allmänhet”.2 Om man 
några år tidigare med misstänksamhet betraktats som ”kryptoaktivistisk” 
så kom Laboremus nu i mångas ögon att uppfattas som ”förstucket 
vänstersocialistisk”.3 
 
Från Laboremus finns protokollsböcker återigen bevarade fr. o. m. 1919 och 
det framgår att man på våren 1919 hade en ganska livlig verksamhet. 
Föreningen hade drygt sextiotalet medlemmar och man höll medlems-
möten var annan vecka.4 Man hade också 1918 inrättat ett särskilt 
folkbildningsutskott och beslutat att ”kraftigare än nu ställa sig i det 
allmänna folkbildningsarbetets tjänst”.5 Den problematik som dock mer än 
något annat tycks ha sysselsatt de socialdemokratiska studenterna vid 
denna tid var livsåskådningsfrågorna. Man diskuterade teman som: ”Nu-
tidsmänniskan och religionen”; ”Religionen och framåtskridandet” och 
”Materialistisk och idealistisk världsåskådning”.6  I maj 1919 håller Erik 
Blomberg det föredrag med titeln ”Den nya ungdomen” som jag tidigare 
berört i inledningskapitlet.7 Blomberg hävdar i talet att endast socialismen 
kan skapa ett samhälle utan privilegierade klasser ”där personligheten 
friare än nu skall kunna utveckla sin egenart och ge det bästa av sig själv” 
men också ett samhälle där även arbetarklassen skall kunna erövra och bli 
delaktiga i de värden av kunskap och skönhet från vilka de nu är 
utestängda. I denna erövring ger Blomberg studenterna ett ansvar. De 
måste engagera sig i folkbildningsarbetet och där möta arbetarna som 
kamrater i demokratiska anda. Dock utan att för den skull bli ytliga. Som 

                                       
1 Socialdemokraten 11/11 1932. 
 
2 Karl Söderberg ”Laboremus 1902-1952” i Kultur och politik, Laboremus jubileumsskrift, 
Uppsala 1952 s.136. 
 
3 Socialdemokraten 11/11 1932. 
 
4 Enligt. uppgift i Karl Söderberg ”Laboremus 1902-1952” a.a. Enligt den matrikel över La-
boremus samtliga medlemmar som gjordes upp 1937 hade dock bara drygt 30 betalat in 
medlemsavgiften. Att endast runt 50% av de registrerade medlemmarna betalade termins-
avgiften var dock snarare regel än undantag. ”1937 års matrikel”, Laboremus arkiv, Folk-
rörelsearkivet i Uppsala. 
 
5 Något som med stort gillande noteras av Oscar Olsson i Bokstugan nr 5, 1918, s.137 
Laboremus erbjöd sig också att mot ett ”minimalt honorar” sända ut föredragshållare. 
 
6 Laboremus protokollsbok 1919-1935 Laboremus arkiv,Folkrörelsearkivet Uppsala  
 
7 För en utförlig diskussion om talet, dess bakgrund och betydelse se Jan Stenkvist Den 
nya livskänslan - en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 1924 , Stockholm, 
1968. Om talet i Laboremus se sid 44 ff. 
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synes går idén om kunskapen som ett förpliktigande privilegium igen från 
tidigare generationer, liksom kravet på att studenterna måste bryta sin 
isolering. Blomberg motiverar detta krav med att kriget radikalt har 
förändrat situationen och den nya generation av studenter, som kommit 
till universiteten, kan inte längre stå vid sidan av den sociala rörelsen om 
de vill göra en insats för det nya samhälle som håller på att växa fram. 
 
Blomberg krävde engagemang och kamp, men hans föredrag kom att råka ut 
för en behandling som drabbat mer än en föredragshållare genom tiderna. 
Andra frågor upplevdes som angelägnare för stunden och enligt 
protokollsboken kom debatten efteråt i stället att handla om styrelsens 
sätt att leda föreningens arbete. Kritik riktades mot att den bara ordnade 
offentliga sammankomster och helt glömt bort de enskilda mötenas 
betydelse för stärkande av kamratskapen.1 Striden om föreningens inrikt-
ning ledde till att Laboremus i stort sett somnade in. Under perioden 1919 
till 1928 håller man bara 14 protokollförda sammanträden.2 Erik Blomberg 
och en grupp kring honom startar i stället en helt ny förening som ges 
namnet ”Socialistiska Studentföreningen”. Att dess tillkomst var tänkt 
som en markering mot den direkta partianslutning som fanns i Laboremus 
framgår också av stadgarna: 

 
Föreningen som stå på socialdemokratisk grundval utan att vara 
ansluten till partiet ställer som sin uppgift att genom anordnan-
de av diskussioner och föredrag sprida kännedom om socialismen 
bland studenter och väcka intresse för sociala frågor.3 

 
Men inte heller Socialistiska Studentföreningen lyckas i efterkrigstidens 
intellektuella klimat få igång någon verksamhet. Man håller några föredrag 
och anordnar ett par debatter, men det går trögt med medlemsvärvning och 
engagemang.4 Det var dock inte bara de socialdemokratiska studenterna 
                                       
1 Enligt protokoll från sammankomsten den 9/5 1919, Laboremus protokollsbok 1919-1935 
Laboremus arkiv,Folkrörelsearkivet Uppsala . Protokollen från början av 1919  är något 
märkliga eftersom det av dem verkar som om Erik Blomberg då var föreningens ordförande. 
Stenkvist hävdar däremot bestämt att Blomberg aldrig varit medlem i Laboremus. Se Jan 
Stenkvist 1968 a.a. s.44. Allt tyder på att Stenkvist har rätt och att sekreteraren uttryckt 
sig oklart. 
 
2 Laboremus protokollsbok 1919-1935 Laboremus Arkiv, Folkrörelsearkivet Uppsala. Då är 
både styrelsesammanträden och allmänna möten medräknade. Vissa år är helt tomma som 
1920, 1922 och 1927. 
 
3 Föreningens handlingar är förkommna så när som på en kassabok vilken finns tillsam-
mans med Laboremus papper i Folkrörelsearkivet i Uppsala. I kassaboken har Arnold 
Sölvén skrivit en kort liten historik över föreningen i samband med att den upplöstes och 
där finns också utdraget ur de första stadgarna. Om föreningen se också Jan Stenkvist 
1968 a.a. s.45. 
 
4 Några av medlemmarna har dock låtit tala om sig senare. Förutom Blomberg och Sölvén 
var också Herbert Tingsten, Allan Vougt och Vilhelm Lundstedt medlemmar. Föreningens 
sekreterare Gunnar Lundberg kom senare att arbeta som ”agitator” i SSU och spelade en 
viktig roll i SSUs försök att nå kontakt med studentvärlden. Detta kommer att tas upp 
längre fram.i avhandlingen. 
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som upplevde att de var inne i en stagnationsperiod. Herbert Tingsten, 
som var ordförande i Verdandi 1919-1921, har i sina memoarer skildrat det 
nya intellektuella klimat som bredde ut sig i studentvärlden åren närmast 
efter kriget. Av den gamla kulturradikalismens starka framtidstro och 
”optimistiska världsförbättrarvilja” fanns inte mycket kvar: 
 

Desillusion och skepsis var den förhärskande tonen, med en 
tendens att se dagspolitiken som något främmande och tvivel-
aktigt och inte utan förakt för folklighet över huvud taget och 
särskilt för de folkrörelser av nykterhetsvänlig och religiös art 
som till så stor del uppbar det liberala partiet........ Den pessi-
mistiska, halvt antipolitiska, intellektuellt högfärdiga Verdandi-
miljön bidrog att leda mitt intresse från aktuell politik till littera-
tur och idéer, den förenade, som jag själv, radikalism och 
negativism.1 

 
Även om minnesbilden kan ha fått en del färgning av Tingstens egen 
självbild som ”den desillusionerade cynikern par exellence”, så finns 
mycket som tyder på att denna världsfrånvända och illusionslösa attityd 
var den gängse bland uppsalastudenterna vid denna tid. Sten Lindroth, 
som också noterar att den studentpolitiska aktiviteten helt verkar 
försvinna efter 1:a världskrigets slut, förklarar det lugn som breder ut sig i 
Uppsala med att Hägerström och den s.k. uppsalaskolan ledde till ett 
”frostigare” debattklimat än vad som var fallet exempelvis i Lund.2 Det 
gjorde det svårt att engagera folk i de politiska studentklubbarna. Denna 
svårighet drabbade också de politiska föreningarna på högerkanten och 
typiskt är att Heimdal likt Laboremus drabbas av en kris och splittras 
1919.3 När Socialistiska Studentföreningen, i vilken för övrigt Herbert 
Tingsten också var medlem några år, 1925 beslutar att man skall upplösa 
föreningen och gå in i Laboremus igen konstaterade föreningens dåvarande 
ordförande Arnold Sölvén: 
 

De sex år verksamheten omfattar, torde utgöra de för pol. stu-
dentorganisationer ogynnsammaste sedan sekelskiftet ett symp-
tom så gott som något på efterkrigstidens intellektuella avspän-
ning. Föreningen tillkom i en olycklig stund.4 

 

                                       
1 Herbert Tingsten Mitt liv; Ungdomsåren, Stockholm 1961, s. 271 
 
2 Sten Lindroth, Uppsala Universitet 1477-1977, Uppsala 1976, s. 222 
 
3 Se Gunnar Heckscher, (red) Föreningen Heimdal 1891-1931, Uppsala 1931. Den direkta 
orsaken till splittringen var olika syn på Ålandsfrågan mellan dem som engagerat sig i ”de 
vitas sak” och som försvarade Finlands rätt och de övriga som ville att Åland skulle inkor-
poreras med Sverige. 
 
4 Socialistiska Studentföreningens kassabok från 1925. I Laboremus arkiv. Folkrörelse-
arkivet i Uppsala. 
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Samgåendet mellan Laboremus och Socialistiska Studentföreningen 1925 
sker i samband med ett försök att väcka liv i Laboremus. Björn Collinder, 
som hade varit ordförande i Laboremus sedan 1920, hade samlat ihop den 
valda - men ej fungerande - styrelsen i ett ambitiöst försök att ”återuppta 
föreningen Laboremus verksamhet”, som det heter i protokollet.1 Men 
trots att man hade slagit ihop de båda föreningarna och att den politiska 
aktiviteten i studentvärlden, som senare skall framgå, hade ökat markant 
runt 1925, lyckades man inte med försöket. Året därpå var det dags för ett 
nytt försök och denna gång framgår det att man fått en invit till samarbete 
med den nystartade clartésektionen i Uppsala. Med hänvisning till Clartés 
”omisskännliga kommunistiska anstrykning” avböjer man dock och 
beslutar att i stället satsa på att bjuda in Rickard Lindström som talare. 2 
Även detta försök till återupplivning misslyckas dock och det skulle dröja 
ända till 1928 innan man fick liv i Laboremus igen, men till det skall jag 
återkomma längre fram. 

                                       
1 Laboremus protokollsbok 1919. Mötet hölls 15/5 1925. I Laboremus arkiv. Folkrörelse-
arkivet i Uppsala. 
 
2 Laboremus protokollsbok 25/1 1926.  I Laboremus arkiv. Folkrörelearkivet i Uppsala. 
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Lund, Clarté och rättfärdighetsmotivet 
 
Liksom Laboremus var D.Y.G. inne en kris under åren närmast efter första 
världskriget. I stort sett bestod föreningen bara av sin ordförande Otto 
Wagnson och sin sekreterare Anton Ögård.1 Betecknande är att när D.Y.G. 
skulle fira sitt 25-års jubileum 1921 kom knappt några åhörare förutom 
styrelsen och den särskilt inbjudne talaren, Ernst Wigforss.2 D.Y.G./Labo-
remus gemensamma skriftserie hade också sedan länge insomnat.3 I Upp-
sala skulle stillheten vara nästan hela tjugotalet ut, men i Lund skulle det 
några år in på det nya decenniet bli liv och rörelse igen, inte minst genom 
den nytillkomna föreningen Clarté. Dess tillkomst skulle också blåsa nytt 
liv i D.Y.G.  
 
Som en ”de intellektuellas egen fredsorganisation” bildades, på initiativ av 
Henri Barbusse, i Paris hösten 1919 en förening med det magnifika 
namnet ”La Ligue de Solidarité intellectuelle pour le Triomphe de la Cause 
Internationale” - dock mest känd under namnet ”Clarté” - vilket egentligen 
var namnet på organisationens tidskrift.4 Organisationen skulle verka för 
”intellektuell solidaritet och nedbrytning av alla skiljemurar mellan na-
tioner och människor samt kämpa mot militarism och för social jämlikhet” 
och var tänkt att samla ledande intellektuella från hela världen.  Det 
skulle dock inte dröja länge förrän hela projektet havererade. Barbusse 
hävdade att enda sättet att bekämpa kriget var att bekämpa dess upphov, 
nämligen kapitalismen och han kom allt mer att försöka göra Clarté till ett 
organ för kommunistpartiets intellektuella flygel.  Hans dogmatism ledde 
till att han blev alltmer isolerad och 1923 upplöstes internationella Clarté-
förbundet. Det enda ställe där Clartérörelsen överlevde var i Skandinavien. 
Kanske beroende på att den här tidigt kom att få en helt annan inriktning 
än dess internationella förebild. 
 
På våren 1920 hade det i Stockholm bildats en socialistisk diskussionsför-
ening. Den hade tillkommit som ett led i vänstersocialisternas försök att 
vinna nya grupper och initiativtagare var juristen Baltzar Widlund och Zeth 
Höglunds gamle vän språkvetaren Hannes Sköld, som vid denna tid 
arbetade i Stockholm. Ett av de projekt som den lilla grupp som slöt sig till 
föreningen försökte genomföra var att utge en antologi med bidrag av kända 

                                       
1 Stellan Arvidsson kallade dem för ”generaler utan armé” i ”Clartés tjugotal” i Under Lun-
dagårds Kronor. Fjärde samlingen,  Lund,1957 s.194 
 
2 Enligt Per Wieselgren ”Lundaliv i början av tjugotalet” i Under Lundagårds Kronor. Fjärde 
samlingen,  Lund,1957,  s.219 
 
3 Man kom med sin sista skrift, Östen Undéns ”Arbetsavtalet 1”, 1916 vilken var nr 19 i 
ordningen. 
 
4 Om organisationens tillkomst se Thomas von Vegesack, Tankens aristokrater eller pen-
nans betjänter,  Stockholm, 1986, s.92 
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socialistiska författare. Av dem de kontaktade var det dock bara Barbusse 
som svarade och han undrade om inte klubben ville ingå i den 
internationella clartérörelsen och utgöra en sektion för Sverige. Erbjudan-
det accepterades och därmed var den första svenska Clartésektionen star-
tad.1 Till skillnad från den franska organisationen hade man alltså inte -
tillkommit som något slags löslig fredsorganisation utan var från början 
öppet socialistisk. Å andra sidan höll man emellertid styvt på att före-
ningen skulle vara ett öppet diskussionsforum för alla socialistiskt oriente-
rade intellektuella, vilket innebar att man samlade socialdemokrater, 
vänstersocialister, kommunister, anarkosyndikalister och andra fristående 
socialister av olika schatteringar. 
 
Det kan i det här sammanhanget också vara av värde att göra en jäm-
förelse med den norska utvecklingen, eftersom inflytandet från Norge kom 
att vara mycket stort på den svenska studentvänstern under hela tjugo- 
och trettiotalet. På sätt och vis kan man säga att Oslo och gruppen kring 
Erling Falk under denna utåtriktade fas kom att spela samma roll som 
Köpenhamn och gruppen kring Brandes spelat för 1880-tals radikalismen. 
Ledande norska studentradikaler var exempelvis mycket eftersökta som 
talare i de svenska clartéavdelningarna  och i stort sett varje år från 1925 
och framåt kan man inregistrera åtminstone ett besök från Norge och Er-
ling Falk själv besökte Sverige 1929, 1931, 1932 och 1933. Vissa år kunde 
man ha upp till tre besök. Så var exempelvis 1931 Erling Falk i Lund för att 
diskutera den ekonomiska krisen med Tage Erlander, Arnulf Øverland 
turnerade runt med sitt föredrag ”Gi os Barabas lös!” och Edvard Bull 
talade om ”Klasskampen i Norge”. Det var också mycket vanligt med 
norska bidrag i tidskriften Clarté liksom i Ateneum. 
 
I Norge startade den radikala vågen betydligt tidigare än i Sverige och en-
ligt Tryggve Bull kan man hänföra dess begynnelse till 1919 och det stora 
massmöte mot svältblockaden av den nybildade sovjetstaten som Studen-
tersamfundet i Oslo ordnade detta år.2 Mötet var inte avsett som ett 
politiskt möte i snäv mening, utan mer som ett uttryck för en allmän harm 
mot maktpolitisk omänsklighet. Eftersom det arrangerades av radikala 
kretsar inom studentkåren så kom emellertid radikalism och rättfärdig-
hetsiver att kopplas ihop på ett sätt som kom att gynna vänstern bland 
studenterna i Norge. Intressant  i sammanhanget är också att det finns en 
direkt förbindelselänk med 80-tals radikalismen eftersom huvudtalarna på 

                                       
1 Om bildandet och den ursprungliga kopplingen till vänstersocialistiska partiet se Ture 
Nerman ” Clarté. En studie i studentpolitik”,  Stockholm 1962 s. 19 ff 
 
2 Mötet var enligt Tryggve Bull enormt välbesökt med över 3000 åhörare. Om dess karaktär 
se Tryggve Bull, Mot Dag og Erling Falk; Bidrag til norsk historie i mellomkrigstiden,  Oslo 
1955, s. 7 f. Märkligt nog tycks denna händelse inte utlöst alls samma känslor i Sverige vid 
samma tid men 1922 ordnar Clarté och D.Y.G. i Lund ett möte med insamling för svältens 
offer. Det var för övrigt clartésektionens första offentliga sammankomst. Se Jan Stenkvist 
Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet,  Stockholm, 1971 s. 27 
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mötet var personer som hade sina ”rötter i 1880-årenes kamptid” som 
Hulda Garborg, Nils Collett Vogt och Gunnar Heiberg.1  
 
Radikala studenter av olika slag skulle sedan dominera Studentersamfun-
det i Oslo under hela mellankrigstiden, mycket beroende på att de s.k. 
”landsmålsstudenterna” stödde den politiska vänstern.2 Det norska ex-
emplet kom att fungera som inspirationskälla och förebild - en antydan om 
vad som vore möjligt att åstadkomma med energi och organisation - för 
sina svenska kollegor. En enorm energi och ett väl utvecklat sinne för or-
ganisation var också kännetecknande för den grupp som kom att samlas 
kring tidskriften ”Mot Dag”.  Tidskriften startades 1921 av den socialde-
mokratiska studentförening som sedan 1908 fanns vid universitetet i 
Oslo.3 Redaktionen låg dock helt i händerna på en liten krets kring Erling 
Falk och den bildade 1922 en egen förening som fick namnet Mot Dag. 
Föreningen kom under ett par år att spela en viktig roll inom Det Norske 
Arbeiderparti, inte minst genom sitt stöd till Martin Tranmæl  för linjen att 
bryta med Komintern. 1924 kom ”motdagisterna” emellertid i direkt 
konfrontation med Arbeiderpartiet genom att man stödde den 
”militärstrejk” vid vilken inkallade vägrade att inställa sig till militärtjänst. 
Konflikten ledde till att medlemmarna i Mot Dag uteslöts ur Arbei-
derpartiet 1925.4 Uteslutningen kom att påverka organisationens verk-
samhetsformer radikalt. Från att ha varit en öppen förening, likt alla andra 
studentföreningar, kom man nu att bli en sluten grupp med obrottslig tro-
het mot Erling Falk som mest utmärkande kännetecken. En grupp i vilken 
medlemmarna förväntades ställa både all sin tid och alla sina pengar till 
organisationens förfogande.5 1927 anslöt sig Mot Dag till det norska 
                                       
1 Leif Lognum Drömmen om det frie mennske,  Oslo,1988, s 47 f  
 
2 Enligt Kaare Fostervoll ”Studenter og politik i Norge”, Frihet, nr 7 1923. Fostervolls artikel 
är intressant eftersom den utgör ett av de tidigaste exemplen på hur idéer från den norska 
studentmiljön spreds till svenska socialdemokratiska ungdomar. Han återkommer senare 
med ytterligare artiklar om behovet av att stärka arbetarrörelsens ställning på universite-
ten. Enligt Ture Nerman Clarté. En studie i studentpolitik, Stockholm,1962 s. 27 hade också  
tidskriften Mot Dag cirkulerat i clartékretsar i Stockholm redan från dess tillkomst. 
 
3 Den socialdemokratiska studentföreningen i Oslo hade bildats 1908 av Kyrre Grepp. Den 
hade aldrig fått någon större uppslutning, utan utgjorde mer en lösligt organiserad grupp i 
vilken i början av 20-talet ingick personer som Viggo Hansteen, Johan Vogt, Trond Hegna 
och Åke Anker Ording vilka senare kommit att spela en viktig roll i norsk politik. Om tid-
skriftens tillkomst se Tryggve Bull,a.a  s. 30 f 
 
4 Militärstrejksfrågan var emellertid enbart kulmen på en lång schism mellan Erling Falk 
och Martin Tranmæl enligt Tryggve Bull. Om de djupare motsättningarna och förloppet se 
Bull a.a. s. 151 f. Märkligt nog diskuterades en liknande militärstrejk inom Lunds Clartéav-
delning 12/4 1927 och ett antal medlemmar skrev under en överenskommelse i vilken de 
förklarar att de kommer att vägra att inställa sig vid en eventuell mobilisering. Bland un-
dertecknarna finns bl.a. Stellan Arvidsson, Nils Beyer och Axel Höijer. På grund av ämnets 
kontroversiella karaktär har protokollet tagits ur protokollsboken och lagts i ett förseglat 
kuvert. ”Protokoll 1925-1937” Lundastudenternas  Clartésektions arkiv  Stadsarkivet, Lund   
 
5 Detta enligt Leif Longum a.a s. 59. Mot Dags ”cellkaraktär” har diskuterats i olika sam-
manhang men enligt Leif Longum, som i sin tur bygger på Johan Vogt, fanns den inte med 
från början utan blev en direkt följd av utkastandet från Arbeiderpartiet. Angående den 
obrottsliga troheten mot Erling Falk se Eva Lundgren, ”Mot Dag og arbeiderbevegelsen” i 
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kommunistpartiet men uteslöts även därifrån året därpå. Organisationen 
förblev sedan politiskt obunden till dess den upplöstes och medlemmarna 
gick in i Det Norske Arbeiderparti 1936.1 
 
Men åter till Sverige. Trots att den första klubben bildats i Stockholm, var 
det dock Lund som skulle utgöra Clartérörelsens centrum under de första 
decennierna. Initiativtagare till Lundaklubben var en ung student, Arnold 
Ljungdal, som hade återkommit från en tids studier i det revolutionära 
Berlin. Han tog kontakt med Hannes Sköld, som nu hade blivit docent i 
Lund, och de beslöt att på mårtensdagen 1922 inbjuda till en samman-
komst vid vilken Sköld skulle tala om ”Språk och klasskamp”. Ett tiotal 
studenter mötte upp och efteråt diskuterades om man skulle gå in i D.Y.G. 
för att aktivera denna klassiska förening eller om man skulle starta en 
egen Clartésektion. Det senare alternativet vann eftersom man upplevde 
att namnet D.Y.G. var alltför förknippat med en slags borgerlig radikalism 
som man stod främmande för.2 
 
Föreningens start var trevande, och man möttes med misstro från flera 
håll.3 Snart föddes emellertid en idé som skulle leda till att namnet Clarté 
blev känt över hela landet - man skulle utge en egen tidskrift. Att man 
kom att tänka i sådana banor var inte konstigt. Tjugotalet skulle nämligen 
kunna kallas ”studenttidskrifternas decennium”. 1920 hade en grupp 
studenter i Lund börjat utge tidningen Lundagård vilken 1924 följdes av 
Gaudeamus i Stockholm och Ergo i Uppsala. Den sistnämnda unik så till 
vida att den inte var ett kårorgan, utan drevs på privat initiativ. Även för 
den politiskt inriktade studenttidskriften fanns det förebilder. Mot Dag 
hade ju startat som ett tidskriftsprojekt. Stellan Arvidsson, som i 
praktiken var tidskriften Clartés förste redaktör, har skildrat starten så 
här: 
 

Om den lilla grupp Lundastudenter, som 1 maj 1924 skickade ut 
första numret av tidskriften Clarté, kan man nog säga att de inte 
visste vad de gjorde. För att få en tidskrift att gå fordras start-
kapital och en distributionsapparat, som garanterar en viss mini-
miförsäljning. Clarté saknade båda delarna. Redaktionslokalen 

                                                                                                                        
Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, Oslo, nr 1 1984. Hon hävdar att detta inte gällde 
de sju som var med från allra första början. De behöll hela tiden en viss distans till Falk, 
medan de som kom med senare saknade denna distans. 
 
1 Erling Falk blev dock inte ”insläppt” igen. Bland medlemmarna i Mot Dag de sista åren 
fanns också en del tyska flyktingar bl.a. Willy Brandt. Se Bull a.a. s 270 ff 
 
2 Enligt Per Wieselgren ”Lundaliv i början av tjugotalet” i Under Lundagårds Kronor. Fjärde 
samlingen,  Lund,1957, s.222 
 
3 Bl.a. så utsattes man i början från både kritik och smälek från tidningen Arbetet i Malmö. 
Det försvann dock efter något år. Se Stellan Arvidsson ”Yngre gubbar och koketta radikaler 
i Lund”  Folket i Bild 1952:31.  Typiskt är också att när man ville hyra ett källarrum som 
redaktionslokal så ställde uthyraren ett villkor - att inte  lokalen användes som 
upplagsplats för föreningens bomber.  
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utgjordes av mitt studentrum, expeditionen fanns i Sven Hallnäs 
kula, tryckningen skedde på ett tryckeri i Stockholm, annons-
anskaffningen ägde rum genom frivilliga krafter i Lund, och 
kostnaderna täcktes i övrigt på vanligt studentmanér: vi gjorde en 
växel.1 

 
Till första numret hade man lyckats få in bidrag från en rad kända namn 
som Maxim Gorki, Martin Andersen Nexö, Edvard Bull och Henri Barbusse 
förutom egna skribenter som Arnold Ljungdal och Melker Johnsson. 
Tidskriften hittade också snart en egen profil genom att kombinera debatt-
artiklar, lyrik och kortare essäer i varierande ämnen och mot alla odds 
lyckades man få den att överleva. Denna kombination av ”kultur” och 
”politik” kom också att bli något av hela clartérörelsens kännemärke. 
Många skrev lyrik, och ibland verkar det nästan som om utgivande av en 
egen diktsamling var ett måste om man skulle vara en ”äkta clartéist”. 
Åtminstone i den första generationen. På trettiotalet minskar antal lyriska 
bidrag i tidskriften Clarté och den blir ett mer renodlat debattorgan.  
 
Den mer skönlitterära sidan av Clartés verksamhet skall emellertid inte 
tas upp här. Istället skall en annan händelse av viss betydelse beröras. 
Den nybildade Clartésektionen gjorde nämligen på våren 1923 ett försök 
att uppsluka D.Y.G. Detta skulle enligt Alvar Alsterdal gå till så att 
clartéisterna skulle gå in i D.Y.G. och överta föreningen.2 Enligt Per 
Wieselgren var det dock inte fråga om några kupplaner utan om ett öppet 
anbud till D.Y.G., d.v.s. Wagnson och Ögård, att låta föreningen uppgå i 
Clartésektionen.3 Oavsett vilken historieskrivning som är korrekt så var 
det uppenbart att D.Y.G. endast kunde överleva om man snabbt fick ett 
stort tillskott av nya medlemmar och en fungerande styrelse. Wieselgren 
sammanförde då Anton Ögård med en av sina vänner, en naturvetare som 
kallades ”Lingon Frille” eftersom hans far vid sidan av sin 
folkskollärarsyssla sysslade med lingonexport. En form av 
affärsverksamhet som sonen också var livligt engagerad i, och med vars 
hjälp han kunde finansiera sina studier.4 ”Lingon Frille” hade blivit känd 
som en effektiv medlemsvärvare till matematiska föreningen och hade ett 
stort kontaktnät inte minst på Värmlands nation. På en fråga från Ögård 
om han kunde skaffa femtio nya medlemmar på en vecka svarade han 
”Hundra”.5 
                                       
1 Stellan Arvidsson ”Clarté tar upp kampen” Folket i Bild 1952:33. Formellt var Hannes 
Sköld redaktör, men enligt Arnold Ljungdal så hade han p.g.a. sin pågående forskning 
ingen tid till övers, utan Stellan Arvidsson fick sköta det hela, och det var enligt Ljungdal 
helt hanns förtjänst att tidskriften överlevde. Se Arnold Ljungdal ”Clarté tio år” Clarté nr 
4/5 1934.. Växlarna fick alla Clartés medlemmar skriva på i turordning fram till 1932 då 
ekonomin ordnas på annat sätt.  
 
2 Enligt Alvar Alsterdal, Tage Erlander,  Malmö, 1968, s. 38 
 
3 Wieselgren, a.a. s. 222  
 
4 Enligt Per Meurling Tage Erlander,  Stockholm, 1953 s. 52 
 
5 Åtminstone enligt Alsterdal a.a. s. 38 
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På så sätt kom Tage Erlander, som ”Lingon Frille” egentligen hette, in i 
studentpolitiken. Medlemsvärvningen var också effektiv och på några må-
nader var D.Y.G. en av de största studentföreningarna i Lund med omkring 
400 medlemmar.1 Den snabba ökningen skedde i direkt krig med Clarté 
och det rådde en mycket irriterad stämning mellan de båda organisatio-
nerna vid denna tid. Detta trots att man siktade in sig på olika segment 
inom den radikala delen av studentkåren. Erlander själv gav följande be-
skrivning av de studenter man sökte värva till D.Y.G. 
 

Ty det är att märka, att trots att den praktiska politiken i den  
icke socialistiska radikalismen har fullständigt försvunnit, så le-
ver inom den akademiska världen ett slags borgerlig radikalism, 
som har åtskilligt gemensamt med den, som besjälade det libe-
rala partiet på Karl Staaffs tid. Denna radikalism ville vi samla i 
D.Y.G. Och erfarenheten torde väl tillräckligt ha visat, att vi full-
ständigt riktigt bedömde situationen.2 

 
Erlander, som hade blivit invald i D.Y.G.s styrelse direkt 1923 och efter-
trädde Wangson som ordförande 1924, var ännu inte socialist utan räk-
nade sig som borgerligt radikal.3 Men även om D.Y.G inte var socialdemo-
kratisk stod den ändå av tradition SAP nära. Att engagera sig i och bli ord-
förande i en förening som D.Y.G. var därför ett stort steg för en student 
uppväxt i en småborgerligt liberal miljö. 
 
Enligt Erlander själv var det händelserna kring lantarbetarkonflikten 1923 
som ledde till ett politiskt uppvaknande. Runt omkring Lund vräktes lant-
arbetarfamiljer och det elände de levde i uppenbarades. I Sveriges rikaste 
jordbruksbygd var de som arbetade med jorden uppenbart sämre lottade än 
folket hemma i det betydligt kargare Värmland. Till detta kom så 
skogsarbetarstrejken samma år vilken förstärkte upplevelsen av att det 
fortfarande fanns skriande orättvisor i samhället.4 
 

                                                                                                                        
 
1 Enligt Alsterdal a.a. s. 38 
 
2 Sagt i ett genmäle mot G regor Bendz som hävdat att D.Y.G. gjort det taktiska 
missgreppet att ställa sig fientligt mot Clarté redan från början. Clarté nr 8 1927 
 
3 Enligt Per Wieselgren var Erlander vid denna tid också ointresserad av att diskutera frågor 
som skulle kunna omsättas i något slags praktiskt handlande. Istället upptogs mycket av 
hans intresse av rent vetenskapliga frågeställningar som Einsteins relativitetsteorier. Wie-
selgren a.a. s. 218 Av D.Y.G.s protokollsbok framgår att Erlander valdes till ordförande 5/12 
1924. Vid ett fyllnadsval terminen därefter väljs Gunnar Aspelin till vice ordförande. Vid 
samma möte beslutar man ta upp D.Y.G./Laboremus skriftserie, men det lyckades inte. 
D.Y.G.s protokollsbok 24/5 1924, D.Y.G.s arkiv, Akademiska Föreningens Arkiv, Lund 
 
4 Erlander återkommer ständigt till dessa händelser när det gäller att skildra sin egen ung-
domstid. Se t.ex. Tage Erlander 1901-1939, Stockholm, 1972, s.95 f. 
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Men upplevelsen av att samhället är orättfärdigt behövde inte nödvändigt-
vis leda till något politiskt engagemang. Den kunde lika gärna slå över i cy-
nism eller i en känsla av total uppgivenhet. Det som enligt Erlander själv 
fick honom att ta steget från bekymrad iakttagare till engagemang i arbe-
tarrörelsen var att han 1924 kom att läsa Karl Kautskys ”Marx' ekono-
miska läror”. Erlander erinrar sig vilken betydelse denna kontakt med 
marxismen hade för honom och flera av hans kamrater: 
 

Marxismens beskrivning av världen stämde. Men det var inte till-
räckligt. Nöd och svält hade förekommit sedan urminnes tider. 
Skalder och författare hade skildrat eländet i världen. Detta hade 
inte ökats genom industrialismens genombrott, men det hade 
heller inte inte avskaffats trots de ökade tekniska produktionsre-
surserna. Marxismen nöjde sig inte med att beskriva den kvar-
dröjande nöden. Den gav oss också en förklaring till orsakerna. 
Det var det som gav åt marxismen dess politiska slagkraft. Den 
utgjorde en grund att bygga politisk aktivitet på.1 

 
Skall vi tro på Erlanders egen skildring av skälen till hans uppvaknande 
politiska engagemang eller var det snarare en slump eller karriärmotiv som 
lockade honom in på den politiska banan? Jag tror att man får ta honom på 
allvar. Att av rena karriärmotiv engagera sig i arbetarrörelsen vore inte 
särskilt klokt vid denna tidpunkt då ju socialdemokratin ingalunda 
framstod som något säkert regeringsparti. Visserligen hade den allmänna 
rösträtten just införts och Branting hade bildat sin andra rent socialde-
mokratiska ministär, men för den som siktade på en politisk karriär fanns 
det säkrare kort att satsa på. Slumpen, detta att D.Y.G. var i behov av en 
effektiv medlemsvärvare spelade säkert in, men det skulle inte ha lett till 
något varaktigt engagemang. Vad som däremot talar för Erlanders egen 
version är att den är så typisk - vilket också är skälet till att jag låtit den 
ta så mycket plats. 
 
Erlanders väg in i arbetarrörelsen uppvisar flera av de drag som är vanliga 
bland en stor grupp av de studenter som kom att sluta sig till de social-
demokratiska studentklubbarna. Han var likt så många andra född och 
uppvuxen i ett liberalt och småborgerligt hem - ofta med en eller båda 
föräldrarna varmt troende kristna - och i ungdomen sysselsatt med religiö-
sa grubblerier och funderingar över livet.2 Funderingar som i den aka-
demiska miljön förändras till reflektioner över etik och samhälle och över 
relationen mellan ideal och verklighet. Om dessa funderingar kommer i 
kontakt med det förakt för förljugenhet som i studentvärlden levt kvar som 
ett arv efter den första vågen av kulturradikalism, så blir resultatet ofta en 
stark vrede och ett patos för en bättre tingens ordning. Det hela kan 
                                       
1 Tage Erlander a.a. s.97 
 
2 I sin uppsummering av de olika personporträtten i Akademikerna i Arbetarrörelsen noterar 
Ture Nerman att väldigt många kom från kristna hem och även om de senare bröt med allt 
vad religion hette, så kom de ändå att bära med sig en slags religiös problematik. Se Ture 
Nerman Akademikerna i Arbetarrörelsen , Stockholm, 1967  s. 161 
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mynna ut i ett privat ”uppror” där ilskan riktas mot föräldrar som man 
upplever ha predikat ett men praktiserat ett annat, eller så kan den riktas 
mot akademiska ämnesföreträdare eller andra samhällsrepresentanter 
som man upplever underblåser en förljugen bild av världen o.s.v. 
 
Men samma känslor kan också, och det är här de radikala studentföre-
ningarna kommer in i bilden, omsättas i ett starkt politiskt engagemang. 
Särskilt kontakt med Marx och marxismen - som regel genom någon po-
pularisator - ger en möjlighet att förstå varför ett orättfärdigt samhälle 
uppstår och upprätthålles, men också hur och varför förljugenheten är ett 
naturligt inslag i samhället. Konsekvensen blir ofta ett starkt känslomäs-
sigt engagemang i arbetarrörelsens sak och en vilja att krossa myter och 
sprida ljus över det som hålls fördolt. Jag har valt att kalla detta motiv för 
att söka sig till arbetarrörelsen för rättfärdighetsmotivet, eftersom det 
så påfallande ofta refereras i termer av vilja att göra något åt ett samhälle 
som upplevs som orättfärdigt.1 I stället drömmer man om ett samhälle 
kännetecknat av rättvisa, gemenskap och öppenhet i vilket samtliga 
medborgare, även arbetarklassen, skulle kunna förverkliga sina drömmar 
och tillfredsställa sina behov. Eller för att citera Arnold Ljungdals dikt ”Till 
den nya tiden”: 
 

Ur en kullstörtad världs ruiner 
vi resa, skimrande ny, 
den stad, där rättfärdighet skiner 
i glans av dagar som gry!2  

 
Denna kamp för ett rättfärdigare samhälle fördes oftast rent verbalt i tal 
och dikter, men kunde också i en del fall omsättas i mer konkret handling. 
Så ordnade exempelvis Lunds Clartésektion i slutet av tjugotalet en 
studiecirkel vars mål var att kartlägga de skånska lantarbetarnas villkor. 
Man reste runt och fotograferade, intervjuade, dokumenterade och sam-
lade statistik om de ofta miserabla förhållanden som rådde på den, annars 
som så välmående skildrade, skånska landsbygden. Resultaten presente-
rades sedan i en serie artiklar i Arbetet i vilka man bl.a. effektivt kontras-
terade interiörer från skånska herresäten med de bostäder som godsens 
arbetare anvisades.3 Undersökningen, som leddes av John Landgren, blev 
mycket omtalad och enligt Tage Erlander kom den, särskilt sedan clartéis-
terna i Stockholm påvisat samma elände vid en liknande undersökning i 
                                       
1 Helge Granat hävdar i en artikel i Clarté att det i socialismen finns ”ett krav på social 
rättfärdighet, som är etiskt grundat”. Det är detta som måste vara motivet för ett personligt 
ställningstagande till socialismen. Att, som en del gör, ansluta sig till socialismen därför 
”att den ekonomiska utvecklingen pekar ditåt” finner han däremot oetiskt och därmed 
oförsvarbart.  Se Helge Granat ”Etik och materialistisk historieuppfattning” i Clarté nr 4-5 
1925 s.14 
 
2 Slutraderna i dikten ”Till den nya tiden” som ingår i Arnold  Ljungdals diktsamling, Till 
den nya tiden, Stockholm, 1926  
 
3 Om undersökningen och Arbetets presentation av resultaten se Stellan Arvidsson  
”Studenter och statarnöd” Folket i Bild 1952:36 
 



147 

 

147 

Sörmland, att spela en betydande roll för utformningen av den socialde-
mokratiska bostadspolitiken.1  
 
För Landgren var rättfärdighetspatos och vilja att dra fram även obekväma 
sanningar i ljuset de krav man borde ställa på de intellektuella som sökte 
sig till arbetarrörelsen. I ett av vrede flammande inlägg i Clarté går han till 
storms mot den norske motdagisten Trond Hegna, vilken i en tidigare 
artikel ironiserat över dem som, istället för en övertygelse om korrekthe-
ten i Marx´ och Lenins teorier, ”av medlidande” sökt sig till arbetarklas-
sen.2 För Landgren är Hegnas ironi enbart uttryck för en kylig och över-
lägsen ”hyperintellektualism” som i grunden bygger på ett förakt för 
arbetarklassen och han dundrar: 
 

Vad som bär uppe den svenska arbetarrörelsen och de intellek-
tuella som allvarligt vilja tjäna rörelsen är någonting helt annat. 
Det är detta: Samhällsorganisationen är orättvis, den tilltalar 
inte mitt sinne för vad som är rätt. Jag ser hur människor för-
tryckas och gå under, hur de leva ett ovärdigt liv. Jag pekar ut 
bristerna, jag vädjar till människornas medlidande, eller bättre 
uttryckt till deras altruism, deras solidaritet. Bristen avhjälpes 
så småningom - visst inte utan kamp - men flera finnas och nya 
komma till. Människornas altruism växer. Samhället blir allt 
mindre hårt mot de svaga. Den utvecklingen begynte långt före 
Lenin. Den kan i framtiden leda vart som helst i samhällsorgani-
satoriskt avseende. Den har intet bestämt mål. Den är oändlig.3 

 
Enligt Landgren representerade leninister av Hegnas typ en form av ”intel-
lektuella fjantar” vilka arbetarna med rätta tog avstånd från och de skulle 
aldrig få kontakt med den arbetarklass de så ivrigt sysselsatte sig med på 
det teoretiska planet. För dem som på allvar önskade närma sig 
arbetarrörelsen fordrades istället ett ödmjukt sinnelag och att man var 
mer beredd att lyssna än att tala. 
 
Kontakten med arbetarrörelsen har dock för dem som engagerat sig av 
rättfärdighetskänsla och följt Landgrens recept inte alltid varit utan 
komplikationer. Upptäckten att det även inom arbetarrörelsen frodas för-

                                       
1 Tage Erlander 1901 - 1939,  Stockholm, 1972 s. 149 Enligt Per Meurling var dessa under-
sökningar också inledningen till ”trettiotalets statarrealism i Sverige”.  Per Meurling,  Tage 
Erlander,  Stockholm, 1953  s. 49  
 
2 Trond Hegna ”De intellektuella och arbetarrörelsen” i Clarté nr 8-9 1930 s. 11. Inte bara 
John Landgren utan även Helge Granat och Tage Erlander bemötte Hegnas artikel i ett par 
motinlägg. Erlander väljer att skämta bort den som ”tungomålstal” och en lek ”med kom-
munistisk fraseologi” som de kan ägna sig åt som är för lata för att verkligen vilja förändra 
samhället. Se Tage Erlander ”Funderingar kring världskrisen” Clarté nr 10-11 1930 s. 12. 
Granat, som återkommer till Hegna i ett par inlägg försöker istället ge en psykologisk för-
klaring till Hegnas världsbild och i ”Marx, Hegna och verkligheten”, Clarté nr 2 1931 be-
tecknar han den som en ”atavism” i varje land med ”en högre politisk kultur”. 
 
3 John Landgren ”Clarté och arbetarrörelsen” i Clarté nr 10-11 1930, s. 20 
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ljugenhet, eller att man där bryter mot andra etiska ideal, kan leda till att 
kontakten blir kortvarig.1 Besviken återvänder man till sina gamla ideo-
logiska positioner, inte sällan blir man t.om. mer konservativ än man var 
före sitt ”revolutionära äventyr”.2 Andra står fast vid sina ideal, men vägrar 
delta i ”det politiska spelet” med dess intriger, kompromisser och dim-
ridåer. I stället väljer de rollen som fristående kritiker eller söker upp 
andra mindre grupper där renlärigheten fortfarande finns kvar. 
 
Men även om kontakten med arbetarrörelsen blir kortvarig för en del av de 
studenter som sökt sig till den, så finns det som bekant många som 
stannat kvar. Även här stöter vi på olika alternativa utvecklingslinjer. Man 
kan som Erlander hålla sig i marginalen för att sedan alltmer dras in i den 
praktiska politiska verksamheten. En process under vilken de ursprungliga 
idealen, de som var motivet för att man engagerade sig från början, gradvis 
övergives. Andra, likt Ernst Wigforss, strävar efter att behålla sina 
ursprungliga ideal, men transformerar dem till utopier. Andra åter försöker 
finna en roll som fristående kritiker men innanför den reformistiska 
arbetarrörelsen. Man ser sig som ”partiets salt” eller ”slaven på 
triumfvagnen”. En roll som dock inte alltid uppskattats av dem som 
kritiseras med nya besvikelser som följd. 
 
Hur den enskilde studenten från borgerlig miljö som sökt kontakt med ar-
betarrörelsen hanterar den besvikelse som han eller hon nästan alltid förr 
eller senare drabbas av beror i stor utsträckning på individuella faktorer. 
Men inte enbart. Att döma av memoarlitteraturen spelar t.ex. det bemö-
tande man får från lokala företrädare av den etablerade arbetarrörelsen 
stor roll. Där man mötts av respekt och tolerans, trots att man många 
gånger överskridit gränser för vad som normalt passar sig att driva inom 
den reformistiska arbetarrörelsen, där har man valt att stanna kvar. Detta 
till skillnad från de miljöer i vilka man mötts med misstro eller försök att 
tysta ned kritik. I det här avseendet tycks lundamiljön speciellt under 
1920- och 1930-talen ha varit gynnsam.3 
 
Typiskt för Lund under denna tid var att man från arbetarkommunens sida 
accepterat att det bland studenterna fanns många som gärna ville hålla sig 
”i marginalen”. Den kulturradikala rollen som ”fristående kritiker” hade 
vunnit acceptans på ett helt annat sätt än i Uppsala.  När det från SSU-

                                       
1 Frågan om det flyktiga engagemanget i arbetarrörelsens sak är ett ofta återkommande 
tema i Clarté. Det var just denna egenhet som var en av utgångspunkterna för Hegnas tidi-
gare omnämnda artikel. Hegna hävdar nämligen att rättfärdighetsmotivet med nödvän-
dighet leder till ett kortvarigt intresse. Se också Tore Ekman ”Studenter och arbetare” 
Clarté nr 8 1925, 
 
2 Så var t.ex. Jarl Hjalmarsson en av stiftarna av Uppsalas Clartéavdelning  1925 för att 
några år senare återfinnas på den yttersta högerkanten inom Heimdal. Uppgiften från Kaj 
Björk Ett 30-tal,  Stockholm, 1984 s. 26  
 
3 Åtminstone hävdar Torsten Andrée att det i Lund, åtminstone under hans aktiva tid i ar-
betarkommunen, inte funnits någon akademikerskräck. se Torsten Andrée ”Tage Erlander 
i Lund” i Idéerna som drivkraft - en vänbok till Tage Erlander  Stockholm, 1969 
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håll 1927 gjordes ett försök att göra om D.Y.G. till en rent 
socialdemokratisk studentklubb, med en liknande koppling till den lokala 
arbetarkommunen som Laboremus hade i Uppsala, avstyrdes det bl.a. 
genom att arbetarkommunen i Lund inte var intresserad av en sådan 
lösning. Man var tillfreds med de relationer man redan hade till D.Y.G. och 
Clarté. Inte minst Erlander var mycket aktiv för att avstyrka förslaget.1  Till 
saken hör att även om Erlander själv började räkna sig som socialist från 
1924, och det var praxis att D.Y.G.s ordförande var socialdemokrat, skulle 
det exempelvis dröja ända till 1928 innan han gick in i det 
socialdemokratiska partiet.2  
 
Det fanns också i Lund, till skillnad mot i Uppsala, en öppenhet för samar-
bete mellan socialister av olika schatteringar. När D.Y.G. under Erlanders 
ledning vuxit sig starkt igen både medlemsmässigt och verksamhetsmäs-
sigt behövde man inte längre uppleva Clarté som något hot. I de flesta frå-
gor delade man också inställning i den studentpolitiska debatten, och från 
1925 växer ett fruktbart samarbete fram mellan Clarté  och D.Y.G.3 Man 
ordnar gemensamma debatter, deltar i varandras aktiviteter och dubbel-
medlemskap var vanligt förekommande. Det fanns också en annan anled-
ning till det nära samarbetet mellan D.Y.G. och Clarté i Lund och det var 
att studenthögern i Lund tillväxer starkt en bit in på tjugotalet. Inför en så 
välorganiserad och välartikulerad motståndare var det nödvändigt att hålla 
sams. 

                                       
1 Enligt Alvar Alsterdal, Tage Erlander, Malmö,1968 s. 41. Han uppger att initiativet till 
försöket att göra om D.Y.G. skulle kommit från SAPs partistyrelse, men detta har jag inte 
funnit belagt någon annan stans. Troligare är att initiativet kom från SSU eftersom han 
skriver att ”de” skickade ned ”den geniale organisatören Karl Hovberg och den lika geniale 
agitatorn Gunnar Lundberg” för att övertyga D.Y.G.isterna men de värjde sitt oberoende. 
Enligt tidskriften Clarté  nr 8, 1927 var inte bara Erlander utan också Alvar Ögård och 
Arthur Thomson starkt emot planerna. Den enda av de gamla D.Y.G.-isterna som agerade 
för dem var Otto Wangson. 
 
2 Enligt Olof Ruin I välfärdsstatens tjänst: Tage Erlander 1946-1969, Stockholm ,1986, s.31 
 
3 Se Clarté nr 9 1927 
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Högerhot och fara för illojala ämbetsmän 
 
Lund skulle under tjugotalet inte bara vara den svenska Clartérörelsens 
centrum, utan även huvudorten för en antidemokratisk och mycket kamp-
lysten ungkonservativ rörelse.  Innan vi går in på den och de effekter dess 
framväxt fick för socialdemokratin måste vi emellertid göra en utflykt till 
kontinenten. På samma sätt som vänsterradikalerna var nämligen även 
högerstudenterna starkt påverkade av rörelser utanför det egna landet. I 
deras fall var det dock inte från Norge som ljuset kom, utan från från 
högerextrema grupper på kontinenten. Främst då från Mussolinis Italien 
och de ungkonservativa rörelser i Tyskland som banade väg för Hitler. 
 
I Italien finns en lång tradition av politiskt engagemang bland intellektuel-
la och studenter, och de senare hade spelat en viktig roll i kampen för 
Italiens enande i mitten av 1800-talet. När det visade sig att enandet inte 
löste landets problem kom många studenter att sluta sig till socialistiska 
och anarkistiska kretsar. Detta ledde till att studenter och intellektuella 
utgjorde, sett i relation till deras traditionella klasstillhörighet, en extremt 
stor andel av socialistpartiets medlemmar kring sekelskiftet. Strax före 
och under första världskriget gick emellertid samma högeraktivistiska våg 
över den italienska studentvärlden, som över den svenska, och direkt efter 
kriget skulle fascisterna finna studenterna vara en av de grupper i 
samhället, som det var lättast att värva för den nya rörelsen. Fascisterna 
kunde nämligen anknyta till studenternas tidigare roll i Italiens historia. 
På samma sätt som studenterna hade kämpat för Italiens enande runt 
1860 kunde de nu värvas som kämpar för ett ”enat Italien” gentemot det 
sönderfall som upplevdes stå för dörren i kaoset efter kriget. I den spända 
situation som rådde kunde Mussolini framställas som en ny Garibaldi 
som, liksom sin föregångare, stred för en nationell enhet även om 
splittringen nu var klassmässig i stället för regional. Historiska paralleller 
kunde även utnyttjas på andra sätt. På samma sätt som studenterna i 
mitten av 1800-talet hade bildat reguljära militära förband fick studenter 
under ”inbördeskriget” 1920-21 ofta fungera som ledare för de svarta 
terrorgrupperna. Universiteten, och särskilt då den 1920 bildade 
fascistiska studentorganisationens Gruppi Universitari Fascisti lokaler, 
kom inte sällan att fungera som kommandocentraler inför räderna ut på 
landsbygden.1  
 
När fascistpartiet väl hade kommit till makten utnämndes ”Gruppi Univer-
sitari Fascisti” till Italiens nationella studentunion och man fick en 
speciell uppgift i den totalitära staten, nämligen att uppfostra ungdomen i 

                                       
 1 Om den italienska utvecklingen se exempelvis Guido  Martinotti ”The Positive Margina-
lity: Notes on Italian Students in Period of Political Mobilization” i S M Lipset & P G Altbach 
(ed.) Students in Revolt, Boston 1969. Martinotti hävdar bl.a. att ”Fascism most easily found 
its recruits among students” och ”the students were the most reliable  of fascist sup-
porters” s. 173 
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den fascistiska doktrinen. Arbete inom organisationen kom även att bli en 
viktig karriärväg till ledande poster i fascistpartiet, staten och pressen, 
vilket gjorde att den drog till sig många utpräglade opportunister och 
karriärister. ”The students of today are the leaders of tomorrow” var ty-
piskt nog ett slagord som fungerade som ett genomgående tema när den 
internationella studentunionen CIE höll sin kongress i Rom 1927. Samtli-
ga delegater bjöds också följdriktigt in till en regelrätt audiens hos Musso-
lini, något som inte minst förvånade de svenska deltagarna.1  
 
Den Italienska utvecklingen följdes med spänt intresse av de svenska 
högerstudenterna. Några svartskjortade terrorgrupper upprättades visser-
ligen inte, men korporativism som alternativ till parlamentarism och 
demokrati kom att bli ett mycket vanligt inslag i deras argumentation. Vad 
som hände i Italien var viktigt, men det fanns intressanta förebilder även 
på närmare håll. I Tyskland hade 1919 bildats en nationell studentunion, 
”Deutsche Studentenschaft”, som en sammanslutning av landets student-
kårer. I Weimarförfattningens anda skulle dess representativa organ utses 
genom proportionella val, något som snabbt ledde till en politisering av 
organisationen.2 Samtidigt stod det snart klart att de tyska studenterna i 
gemen ingalunda hade accepterat den nya republikanska författningen i 
landet, utan fortsatte att agera och reagera, som om de utbildade sig för 
elitpositioner i det gamla kejsardömet. För att förstå deras hållning och 
fortsatta agerande tror jag man måste ta med i beräkningen att weimar-
författningen kunde ses som ett slags ”intellektuell ockupation”, ett föröd-
mjukande införande i landet av politiska ideal och föreställningar vilka 
upplevdes som väsensskilda från tysk tradition och ”tysk Kultur”. Denna 
”ockupation”  gällde det att göra motstånd emot och i det sammanhanget 
kom även för de tyska studenterna historiska paralleller att vara av 
betydelse. I första hand då paralleller med åren närmast efter sekelskiftet 
1800 då intellektuella och studenter i den s.k. Burschenschaftrörelsen 
hade spelat en icke obetydlig roll i motståndet mot den franska ockupatio-
nen. Särskilt Fichte och hans berömda ”Tal till den Tyska Nationen” 
åberopades, och från en organisation i Berlin som kallade sig ”Fichte 
Hochschulgemeinde” utgick 1920 en rörelse som ville återupprätta det 
tyska folkets ära och självrespekt. Den kallade sig ”Hochschulring Deut-
scher Art” och dess program baserades på en blandning av konservatism, 
pangermanism, antiparlamentarism, antisemitism och antimarxism. Rörel-
sen, som var nära lierad med de ”ungkonservativa” kretsarna kring 
författaren Moeller van den Bruck,3 vände sig i första hand till de studen-

                                       
1 CIE som uttyddes Conféderation Internationale des Étudiants hade bildats som en sam-
manslutning av nationella studentunioner 1919. Om kongressen i Rom 1927 se Hans 
Kristoffersons uppsats ”Till SFS förhistoria” i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, 
Stockholm, 1961 
 
2 Om den tyska utvecklingen finns en hel del litteratur. Jag utgår dock i detta sammandrag 
i första hand från Michael Stephen Steinberg Sabres and Brown Shirts; The German Stu-
dents´ Path to National Socialism 1918 - 1935,  Chicago, 1977.  
 
3 Angående förbindelserna se Steinberg s.54 En bra sammanfattning av de tyska 
”ungkonservativa” idéerna finns i Ingemar Karlsson & Arne Ruth, Samhället som teater. 
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ter som var aktiva i någon av de olika typer av traditionalistiska student-
organisationer som fanns vid de tyska universiteten och högskolorna, och 
man fick ett mycket snabbt genomslag.1  
 
Även om ringrörelsens ledning utgjordes av ”ungkonservativa”, så försökte 
man undvika att bli förknippad med något politiskt parti. Officiellt var den 
apolitisk och framställde sig i första hand som ”völkisch”, något som 
beskrevs som motsatsen till den parlamentariska demokratins eviga 
partikäbbel. I stället för ett statsstyre baserat på kompromisser mellan 
olika partier företrädande olika intressegrupper i samhället ville man se en 
stat som stod i direkt samklang med viljan hos hela ”Das Deutsche Volk” 
och studenternas mission var att tolka denna ”folkvilja”. Som en 
konsekvens av dessa idéer hävdade man att Deutsche Studentenschaft 
borde vara ett organ för alla studenter tillhörande ”Das Deutsche Volk”, 
d.v.s. vara öppen också för studentkårer i Österrike och de tysktalande 
delarna av Tjeckoslovakien, i stället för som hittills en sammanslutning 
enbart av studentkårer från den faktiskt existerande tyska statsbild-
ningen. I valkampanjen inför kårvalen 1924 drev studenterna i ringrörelsen 
denna fråga hårt, och de vann en förkrossande seger över dem som 
företrädde en snävare tolkning. Resultatet blev att stadgarna ändrades så 
att organisationen i fortsättningen var öppen för alla studenter av ”tysk 
härstamning och tyskt modersmål”. Regeln kom att kallas ”arierparagra-
fen” eftersom den tolkades så att judiska studenter, även om de var födda 
och uppvuxna i Tyskland och hade tyska som modersmål, förvägrades 
deltagarrätt. Det var en sak att vara medborgare i staten Tyskland och en 
helt annan sak att tillhöra ”Das Deutsche Volk”.2 
 
De tyska studenterna kom alltså tidigt att uppträda som öppet anti-
demokratiska och antisemitiska och från 1924 och framåt dominerades 
studenternas officiella organ helt av grupper på den politiska högerkanten. 
Politikerna i weimarrepubliken visste inte riktigt hur de skulle hantera 
situationen. Å ena sidan upplevde man det hotfullt att statens blivande 

                                                                                                                        
Estetik och politik i Tredje riket,  Stockholm, 1984 Moeller van den Bruck är kanske mest 
känd för sin bok ”Das Dritte Reich”. 
 
1 Det fanns vid de tyska högre läroanstalterna en hel flora av olika typer av studentorgani-
sationer som Corps, Burschenschaften, Landsmannschaften, Turnerschaften, etc. Genom-
gående kan de betecknas som traditionalistiska i Pinners mening men de skilde sig från 
varandra bl.a. i grad av exklusivitet. De s.k. Corps hade exempelvis mycket strikta in-
trädesregler och rekryterades nästan uteslutande från samhällets elitskikt medan 
Burschenschaften rekryterades från medelklassen. Mest aktivistiska på högerkanten var 
medlemmarna i de medelklassrekryterade organisationerna, något som Steinberg tolkar 
som ett utslag av att det var de som såg sin framtida position som hotad i Weimarrepubli-
ken. Se Michael Stephen Steinberg  a.a. 39 ff 
  
2 De studenter som var motståndare till arierparagrafen och försvarade Weimarför-
fattningen och demokratin gick samman i en ”republikansk kartell” inom ”Deutsche Stu-
dentenschaft”. Efter några år gav man emellertid upp den, som man tyckte hopplösa kam-
pen, och bildade en egen alternativ studentunion: ”Deutscher Studentenbund”. Den 
lyckades dock aldrig samla mer än en mycket ringa del av den tyska studentpopulationen 
bakom sig. 
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ämbetsmän öppet visade förakt för författningen, men å andra sidan ville 
man inte inkräkta på den akademiska friheten vilken också innefattade 
studenterna. Resultatet blev ett mycket tveksamt agerande - delvis också 
beroende på att olika delstater tillämpade olika strategier.1 De försök som 
från några delstaters sida gjordes, att med hjälp av byråkratiska finter och 
indragning av bidrag försöka få Deutsche Studentenschaft att ändra inrikt-
ning, misslyckades. I stället för att bromsa upp de antidemokratiska 
strömningarna bland studenterna kom dessa försök att få rakt motsatt 
effekt. De förstärkte hatet mot Weimarförfattningen och dess företrädare 
och bidrog på så sätt till att nazistiska idéer så snabbt kunde finna gehör i 
den tyska akademiska världen. 
 
Flera av de idéer som vi förknippar med nazismen, fanns som synes starkt 
företrädda bland tyska studenter redan innan det nationalsocialistiska 
partiet 1926 inrättar sitt eget studentförbund - ”Nationalsozialistischer 
Deutscher Studentenbund”. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det 
annars är så lätt att anta att öppen antisemitism och kamp mot demokra-
tin skulle ha startat först med Hitlers makttillträde 1933. Nazistudenterna 
fick emellertid inget större inflytande de första åren. Deras populism och 
vulgära sätt att sprida sina idéer gjorde att de inte betraktades som 
”rumsrena”. Sedan de 1928 bytt taktik, tonat ned de värsta demagogiska 
övertonerna och satsat på att nå goda förbindelser med de traditio-
nalistiska studentföreningarna, lyckades man emellertid bli respekterade 
och de nazistiska studenterna kom snart att inta en dominerande ställ-
ning vid de tyska universiteten. Vid von Humboldts gamla Berlinuniversitet 
erövrade nazisterna exempelvis 65 av de 100 mandaten vid kårvalet 1931 
och de brunskjortade behärskade ensamma ytterligare tio storkårer det 
året.2 Allra störst framgångar hade man vid de tekniska högskolorna. (Vid 
den tekniska högskolan i Berlin fick nazisterna exempelvis hela 74% av 
rösterna 1931). En länge närd dröm - att kunna ta över ”Deutsche Studen-
tenschaft” - gick också i uppfyllelse 1931 i och med att nazisterna lyckades 
få ordförandeposten samt majoritet i styrelsen vid organisationens 
kongress. Med den nya starka ställningen följde, att man inte längre 
behövde upprätthålla den försiktigt koncilianta strategi man intagit från 
1928 utan kunde återigen börja uppträda öppet aggressivt och provokativt. 
De nazistiska studenterna började attackera judiska lärare och sabotera 
deras föreläsningar. Med hot om våld och repressalier krävde de också 

                                       
1 Enligt  Steinberg a.a.  var just frånvaron av en genomtänkt nationell policy för hur man 
skulle hantera studentfrågorna huvudanledningen till att antidemokratiska och nazistiska 
stämningar kunde växa sig så starka vid tyska universitet. 
 
2 Framgångarna hänger naturligtvis samman med nazisternas allmänna framgångar vid 
denna tid. Vid riksdagsvalen 1930 hade ju nazisterna i ett slag lyckats öka sin 
mandatandel från 12 till 107 mandat. Det är också betecknande att de nazistiska 
studenterna lyckas bra vid de högre utbildningsanstalterna i centrala Tyskland medan det 
gick sämre i de rent katolska delarna och i Rhenlandet. Så till vida följde man tendensen 
vid riksdagsvalet, men de nazistiska framgångarna var betydligt större bland studenterna 
än bland gemene man. 
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förbud för socialistiska studentföreningar och lyckades i några fall få med 
sig universitetens ledning på sina krav.1  
 
Efter Hitlers maktövertagande 1933 kom de nazistiska studenterna att få 
nya funktioner, inte minst som ”observatörer” av vad som togs upp på före-
läsningar av professorer, vilka man kunde misstänka inte helhjärtat slöt 
upp bakom idealen i ”Det tredje Riket”. Mest kända är emellertid de bokbål 
som studenterna ordnade den 10 maj 1933 i de flesta tyska uni-
versitetsstäder. Märkligt nog baserades idén till denna akt också på en 
historisk parallell till den tidiga ”Burschenschaftrörelsen”, nämligen deras 
brännande av verk av reaktionära författare 1818.2 Denna gång var det dock 
helt andra författare som man var ute efter. Aktionen var noga planlagd 
med kommittéer av professorer och studenter vid de olika högskolorna 
vilka under våren gjort upp listor över ogermansk litteratur, som sedan 
användes som underlag för att ”gallra” offentliga bibliotek, men också för 
att rensa i hyllorna hos privata bokhandlare.  
 
Av de insamlade böckerna var det endast ett fåtal som brändes. Signalen 
var dock tydlig.  I ”Det bruna universitetet”  fanns ingen plats för det uni-
versitetsideal som förknippats med Wilhelm von Humboldt. Tvärtom 
betecknades Humboldt som tvivelaktig ur tysk synpunkt, och idealet om 
forskningens frihet förklarades vara en utländsk import. I det nazistiska 
samhället kunde inte heller, så som Humboldt önskat, universiteten tillå-
tas vara några isolat med egna normer och värderingar. Istället skulle 
universiteten öppnas gentemot samhället och de normer och värderingar 
som gällde i den nya staten skulle genomsyra även den akademiska 
världen.  Bildningsidealet ersattes med ett renodlat traderingsideal och 
forskningen skulle i fortsättningen göras mer samhällsrelevant. Inte heller 
vad gällde organisationsformer kunde det accepteras att universiteten 
utgjorde något slags ”isolat” skilt från det omgivande samhället och 
eftersom Führerprincipen anammats i staten, kom den också att tillämpas 
både vad gällde ledningen för universiteten och studenternas egna 
organisationer.3 
 
Den tyska utvecklingen följdes också den med spänning i Sverige, särskilt 
i de studentkretsar som betecknade sig som ”nationella”. Sveriges Natio-
nella Ungdomsförbund, SNU, vilket hade bildats 1915, var visserligen en 
fristående organisation, men fungerade i praktiken som Allmänna Val-

                                       
1 Se Steinberg a.a. s. 98 ff 
 
2 Burschenschaftrörelsen hade i sin tur baserat sin aktion på en historisk parallell med 
Luthers brännande av den påvliga bannbullan tre hundra år tidigare. Om turerna i anslut-
ning till aktionen se Steinberg a.a. s. 138 ff 
 
3 Senare under trettiotalet framväxte det emellertid ett motstånd mot den nazistiska uni-
versitetsreformen just bland studenterna. I flera fall tvingar studenterna också naziregi-
men till eftergifter. Studenternas protester väcker stort intresse i clartékretsar eftersom det 
är ett av de få exempel man får på att det faktiskt förekommer motrörelser inom Tyskland. 
Se ”Tyska studenter” Clarté nr 5-6 1938 
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mansförbundets ungdomsorganisation. Från en blygsam start växte den 
explosionsartat under andra halvan av tjugotalet.  Några siffror kan belysa 
det hela. 1927 hade SNU ca 4000 medlemmar fördelade på 40 lokal-
avdelningar. Två år senare var man uppe i 25 000 medlemmar fördelade på 
inte mindre än 250 lolkalavdelningar. Ytterligare ett år senare, 1930, var 
man uppe i 31 700 medlemmar och utvecklingen visade i början på 
trettiotalet inga tecken på att avta.1 Den snabba ökningen gjorde sig också 
gällande på universitetsorterna. 1924 hade man bildat den första 
nationella studentklubben i Lund och några år senare lämnade Heimdal 
sin gamla formellt partineutrala linje och anslöt sig till Nationella Ung-
domsförbundet.2 Nationella studentklubbar bildades också i Stockholm 
och i Göteborg och stolt kunde man 1928 rapportera att av Sveriges ca 
7000 studenter var 1000 medlemmar i någon nationell studentklubb.3 Till 
detta kom att man kunde räkna med minst lika många sympatisörer. 
Medlemstillströmningen fortsatte och 1930 beräknades antalet till c:a 
1200 fördelade på:  Lund 400, Uppsala 400, Stockholm 250 och Göteborg 
150.4 Sedan 1926 samordnade man också sin verksamhet i något man 
kallade för Sveriges Konservativa Studenters Samorganisation, som dock 
inte var en självständig organisation utan ett underorgan inom SNU. 
 
Det finns inte anledning att i detalj redogöra för de nationella 
studenternas program utan jag skall enbart ta upp på några idéer som är 
av betydelse för det följande.5 Den fråga som de nationella drev hårdast 
var kampen mot demokrati och parlamentarism. De demokratiska idealen, 
eller ”demokratismen” som man kallade dem, beskrevs genomgående som 
en smitta, som hade drabbat samhällskroppen. Denna smitta måste därför 
bekämpas med alla medel. Det räckte inte heller med att bekämpa 
symptomen. Ville man nå bestående resultat måste man angripa den 

                                       
1 Siffrorna är hämtade ur Karl Nilsson Svärdet, Altaret, Tronen, Clarté förlag, Stockholm 
1930 och verkar bygga mer på välgrundade uppskattningar än på direkt medlemsstatistik. I 
det här sammanhanget är det dock mindre intressant hur exakta de är, eftersom det var 
dessa siffror var de som socialdemokraterna utgick ifrån i sitt agerande. Att det inte var 
fråga om en överdrift  för att skrämmas framgår av att SNU själv uppger något högre siffror. I 
Nationell Tidskrift 1929 s. 191 uppges exempelvis att antalet medlemmar 1929 vara 28.829 
fördelade på 277 klubbar. Om förbundets historia och utveckling se också Edvard 
Thermenius ”Höger, unghöger, yngre höger” i Svensk Tidskrift 1931 s. 153 ff. Han bekräftar 
bilden och anger 1931 års siffra till 37 000. 
. 
2 Det skedde 1928 efter en rad stormiga diskussioner inom föreningen.  Se Gunnar Heck-
scher (red), Föreningen Heimdal 1891-1931, Uppsala, 1931 s. 51 
 
3Det Nya Sverige, 1928 s.143. Siffran 7000 syftar på antalet studenter vid  universiteten och 
högskolorna i Stockholm och Göteborg.  Fackhögskolorna är alltså inte medräknade. 
 
4 Siffrorna är hämtade ur Karl Nilsson a.a. 
 
5 Den lundensiska studentkonservatismen finns tidigare behandlad bl.a. i Erik Wären-
stams avhandling Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Högern 1928-1934, Stockholm 
1965 och i Rolf Torstendahls Mellan nykonservatism och liberalism. Idébrytningar inom 
högern och bondepartierna 1918-1934,  Uppsala 1969. Se också Crister Skoglund ”Upp till 
kamp mot massväldet!” i Källström & Sellberg (ed) Motströms. Kritiken av det moderna,  
Stockholm 1991 
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bakomliggande orsaken.  Här ställer högerstudenterna en diagnos som 
inte är utan intresse i det här sammanhanget. De utnämner nämligen 
kulturradikalismen till den källa från vilken all demokratisk smitta utgått. 
Det var kulturradikalernas undergrävande av auktoritetstro och förringan-
de av den naturliga känslan av underkastelse inför överheten, som bäddat 
för sådana företeelser som arbetarrörelsens framväxt, allmän rösträtt, 
sekularisering och ”falska jämlikhetsmyter”.  En ständig kamp mot allt vad 
kulturradikalismen stod för och hela det tänkesätt, som med den spridits i 
landet, måste därför föras om kampen mot demokratismen skulle lyckas.1 
 
Det man ville sätta i stället för demokratismen var ett återupprättande av 
”överhetsstaten”, staten där alla visste sin plats och där respekten för 
auktoriteter på livets olika områden upprätthölls. Att en folkvald 
församling skulle tillåtas stifta lagar och utse regering ansåg man ofelbart 
skulle leda till samhällets undergång på sikt. Gentemot den ”inkompe-
tenskult” som man menade känneteckna det demokratiska samhället 
ställde man de ”de dugligas” styre. Den folkvalda riksdagen skulle 
visserligen finnas kvar, men enbart som ett rådgivande organ, medan den 
verkliga makten, både vad gällde lagstiftning och verkställande funktioner, 
skulle handhas av en elit som i kraft av sin utbildning skulle kunna se till 
hela samhällets bästa. Här framstod för många Mussolinis Italien som 
den stora förebilden. Däremot skilde man sig i ett viktigt avseende från 
rörelserna i Italien och Tyskland och det var att de nationella studenterna 
ingalunda var populister utan mycket utrerade elitister. I det samman-
hanget blev det mycket viktigt att verkligen vinna den blivande eliten för de 
nationella idealen och, även om man inte blev en massiv landsomfattande 
rörelse som man hoppades, så kunde man åtminstone se till att de 
blivande ämbetsmännen inte var drabbade av den demokratiska smittan. 
Därför var det särskilt viktigt att nå dem som förberedde sig för 
ämbetsmannabanan d.v.s. de juridikstuderande. Själv upplevde man att 
man var på god väg att lyckas i den uppgiften och man konstaterar stolt 
1928: 
 

Tillsammans förfoga de nationella studentklubbarna i Lund, Upp-
sala, Göteborg och Stockholm över vid pass ett tusental medlem-
mar. Juristerna intaga härvidlag en framträdande plats. Över-
huvud taget torde det redan nu kunna sägas, att statsförvalt-
ningen under den kommande tiden i högre grad än förut kommer 
att antaga en antidemokratisk färg.”2 

 

                                       
1 Se exempelvis Elmo Lindholms replik till Gunnar Heckscher i Nationell Tidskrift nr 3 1927 
s.66. En märklig nutida parallell dök upp i ett inlägg i DNs artikelserie ”Nästa höger” under 
hösten 1990. Under rubriken ”Krossa inte alla auktoriteter” upprepar Carl Johan Ljungberg 
i DN 21/11 1990, i stora stycken Elmo Lindholms resonemang. Det finns dock en viktig 
skillnad. 1920-talets höger kunde sin historia och var medveten om i vilken tradition de 
skrev. 
 
2 Osignerad artikel med titeln ”Ny Höger” i Det Nya Sverige, 1928 s.143. Tidskriften drevs vid 
denna tid helt av Nationella Studentklubben i Lund 
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En statsförvaltning som antagit ”en antidemokratisk färg” var för de 
nationella en ljus framtidsbild. För andra var den emellertid ett allvarligt 
hot. Det var nämligen inte bara de nationella som följde utvecklingen 
bland studenterna på kontinenten utan även på vänsterkanten hade man 
anledning att granska det som skedde. När så liknande tendenser visade 
sig även i Sverige fanns det all anledning att känna oro inför framtiden, 
speciellt inom socialdemokratin, som i minoritetsparlamentarismens 
tjugotalssverige redan hade funnit det problematiskt att driva en egen poli-
tisk linje. Skulle man dessutom få en statsförvaltning med en uttalat 
”antidemokratisk färg” emot sig skulle möjligheten att föra en reformistisk 
socialistisk politik bli ännu svårare. Under tjugotalet växer det därför fram 
en speciell tankefigur inom socialdemokratins ledande skikt som jag 
skulle vilja kalla fruktan för ämbetsmannaillojalitet. Det var en fruktan 
som enligt min mening, utifrån den information man hade tillgång till då, 
var fullt berättigad. 
 
Denna fruktan för ämbetsmannaillojalitet kom att spela en viktig roll när 
det gällde en rad beslut de närmaste åren. Ändå är den förvånansvärt lite 
behandlad i litteraturen om den här tiden. Till viss del kan det bero på att 
det var en fruktan som man inte basunerade ut offentligt. Att på minsta 
sätt antyda att statens ämbetsmän skulle vara illojala mot statsmakten, 
eller kunde tänkas bli det i framtiden, skulle enbart gjort relationen till 
dem sämre. Däremot dyker exempel på en sådan fruktan upp i mindre 
officiella sammanhang. Inte minst inom SSU, vars ledning följde den 
kontinentala utvecklingen och, som framför andra organisationer inom 
socialdemokratin, tycks ha tagit kampen mot de antidemokratiska ström-
ningarna på sin lott. I SSUs tidskrift Frihet finns under tjugotalet ett antal 
artiklar där man tar upp utvecklingen i Tyskland och den tyska studen-
tvärlden och det är uppenbart att man fruktar att något liknande skall 
kunna hända även i Sverige.1  
 
Frågan var också, vad man kunde lära sig av de tyska socialdemokratiska 
studenternas misstag. Direkt efter ”den tyska revolutionen” 1918 hade det 
bildats ett antal socialistiska studentföreningar av clartétyp vid tyska 
universitet. De hade emellertid snabbt blivit handlingsförlamade p.g.a. 
ständiga interna strider mellan socialdemokrater, ”oavhängiga” och kom-
munister och havererade slutligen fullständigt 1922 då de kommunistiska 
studenterna, enligt socialdemokraterna, på order uppifrån saboterade allt 
fortsatt samarbete.2  Därmed hade de socialistiskt sinnade studenterna 
förlorat möjligheten till en samlad offensiv inför striden om ”arierparagra-
fen” 1924. En erfarenhet, som man på SSU-håll drog ur den händelsen, var 
att ”allmänt socialistiska föreningar” av typen Clarté inte var att lita på i 

                                       
1 Se exempelvis Ivan Paulis bidrag i Frihet nr 4 1925, och ”De tyska akademikerna och re-
aktionen” i nr 5 1926. Även i tidskriften Clarté varnade Arnold Ljungdal för en likartad ut-
veckling se bl.a. Clarté nr 8, 1925 s.11 
 
2 Enligt artikeln ”Ungdomsinternationalen” i Frihet, nr 4 1927. Om det verkligen var så att 
det var kommunisterna som saboterade verksamheten kan diskuteras, men det viktiga i 
det här sammanhanget är att man från socialdemokratiskt håll upplevde att det var så. 
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kampen mot fascismen. Självfallet var irritationen efter partisprängningen 
1917 huvudorsaken till att man ville undvika allt samarbete med grupper 
som kunde tänkas ha det minsta samröre med kommunister av vad slag 
det vara månde, men erfarenheten av den tyska utvecklingen bidrog 
ingalunda till att mildra denna uppfattning.  
 
Som ett försök att motverka faran för en framtida illojal ämbetsmannakår 
startar SSU 1925 en speciell kampanj, som avsåg att närma studenter och 
arbetarungdomar till varandra. Idén tycks närmast ha kommit från Norge, 
där studenterna spelade en viktig roll i SSUs norska motsvarighet. Den 
som inom SSU betraktades som den norska ungdomsorganisationens 
”verklige ledare”, Kaare Fostervoll, hade också 1923 blivit vald till ord-
förande i Studentersamfundet i Oslo - en utnämning som skildras med 
förtjusning i Frihet.1 Fostervoll tycks ha haft många vänner och goda 
kontakter i Sverige och 1923 är han med i ett stort ungdomsmöte i Lund. 
Vid detta möte valde han som tema för sin hälsning från den norska 
systerorganisationen att tala om behovet av ”samarbete mellan den in-
tellektuella ungdomen och arbetarungdomen”. Hans tal är i referat slående 
likt de paroller som framfördes av 1793 års studenter i konventsrörelsen. 
Studenterna i gemen kännetecknas, enligt Fostervoll, av att de är likgiltiga 
för arbetarnas strävan att åstadkomma något bättre  och akademikerna har 
låtit sina kunskaper ligga och mögla i stället för att hjälpa det folk de har 
blivit satta att tjäna. Det ligger därför i folkets intresse att studenterna får 
upp ögonen för arbetarrörelsens sak, men också i studenternas eget 
intresse att få bättre kontakt med dem, som kommer att utforma 
framtidens samhälle.2 Tanken på att det låg i studenternas och 
akademikernas eget intresse att ha bra kontakter med arbetarrörelsen 
skulle sedan med olika variationer bli ett tema som ständigt återkom i 
debatten. 
 
Fostervoll återkom sedan med ett par artiklar i Frihet om behovet av ett 
bättre samarbete mellan studenter och arbetarungdom och 1925 beslutar 
sig SSU för att göra en stor kampanj för att, som man skrev i verksamhets-
berättelsen: 
 

på ett måttfullt och värdigt sätt fästa uppmärksamheten på sin 
tillvaro och sitt arbete och söka inom akademiska kretsar över-
huvud framkalla en prövning av vår samhällsyn och ett på själv-
syn grundat omdöme om arbetarrörelsen.3 

                                       
1 Antydningen att Fostervoll skulle vara organisationens verklige ledare görs i Frihet nr 6 
1923 i samband med artikel om hans utnämning till Studentersamfundets ordförande. 
Hans formella position var dock mer blygsam. Han satt i ungdomsförbundets styrelse och 
stod i spetsen för Arbeiderungdomens redaktionskommitté.  
 
2 Frihet nr 8 1923 ”Rapport från Lund” s. 7. Se också Fostervolls egen artikel ”Studentar og 
politikk i Norge” Frihet nr 7 1923 s.8  
 
3 Berättelse över verksamheten 1922-1925, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, 
Eskilstuna, 1925 s. 12. 
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Kampanjen bestod av flera led. Först gav man ut ett speciellt student-
nummer av tidningen Frihet, därefter ordnades stora möten för studenter i 
Göteborg, Uppsala, Lund och Stockholm. Slutligen försökte man ta vara på 
det intresse som dessa möten förhoppningsvis givit genom att bilda 
speciella organisationer som skulle fortsätta arbetet. Tonen för kampanjen 
anslås redan i studentnummret av Frihet vilket innehöll bl.a. en stor 
inledande artikel av Gunnar Lundberg.1 Lundberg, som börjar med att 
markera att han själv varit student och därför väl förtrogen med studen-
ternas villkor och tänkesätt, betonar att den nyligen vunna demokratin är 
en form som måste fyllas med innehåll. Det innebär att alla landets 
innevånare nu måste få ”delaktighet av nationens ekonomiska och andliga 
skatter” och i den processen har studenterna en viktig roll att fylla. Det 
demokratiska genombrottet bemöts emellertid från studenten i gemen med 
en slö likgiltighet och i några fall av en öppet antidemokratisk inställning. 
Sker ingen förändring kommer detta att leda till att de intellektuella 
kommer att bli isolerade och hamna vid sidan av de stora skeendena i 
samhället till stor skada både för dem själva och för nationen. Till viss del 
kan denna likgiltighet förklaras av bristande kunskap om världen utanför 
universitetsmiljön i allmänhet och om arbetarrörelsen i synnerhet. Många 
tror på de nidbilder av socialdemokratin som ”jämnstrukenheten och det 
kulturella barbariets rörelse” som målats upp i högerpressen. Om 
studenterna emellertid tog sig tid att ta reda på fakta så skulle de enligt 
Lundberg, finna att det i själva verket är tvärt om. Det är socialdemokratin 
som fört den mest envetna kampen för att försvara ”den andliga frihet, 
vilken alltid ansetts som en hög kulturs främsta kännemärke” och 
Lundberg hänvisar som exempel till hur socialdemokraterna i riksdagen 
genomgående tvingats försvara kulturanslagen i budgeten gentemot en 
höger som hävdat att de är för höga.  
 
Den likgiltighet för folkets villkor och demokratin som nu finns inom 
studentvärlden är dock inget självklart tillstånd enligt Lundberg, och han 
påpekar att det funnits perioder tidigare då studenterna kännetecknades 
av en anda av ”ridderlighet” gentemot folket. Som exempel anför han 
studentskandinavismen och 1880-talets radikala våg. Han hoppas att 
denna anda åter skall komma till heders även om den nu måste ta andra 
former.  
 
Hänvisningen till studenternas betydelse för demokratins utveckling, 
liksom försök att sprida kunskap om vad socialdemokratin verkligen stod 
för, var genomgående teman i de offentliga möten som anordnades för 
studenterna på universitetsorterna.2 En egenhet i sammanhanget är att 

                                       
1 Frihet nr 4 1925 Gunnar Lundberg hade varit sekreterare i Socialistiska Studentföre-
ningen i Uppsala i början av 20-talet. Vid denna tid var han anställd som kringresande or-
ganisatör i SSU 
 
2 Kampanjen avrapporterades i Frihet nr 6 1925. I verksamhetsberättelsen för perioden 
1922-1925 uppger man det sammanlagda antalet åhörare till ca 2000, men konstaterar 
samtidigt besviket att diskussionerna inte blivit särskilt givande eftersom inte höger-
studenterna velat ta upp debattinviten.  
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SSU inte verkar vara intresserat av att knyta kontakt med de social-
demokratiskt och socialistiskt sinnade studenter som redan fanns vid de 
olika universiteten. Detta framgår inte minst av de idéer man hade om hur 
det eventuella intresse som kampanjen gett bland studenterna skulle 
kunna tas tillvara. I stället för att stödja existerande socialdemokratiska 
eller socialistiska föreningar tog man upp den gamla idén från ”Studenter 
och Arbetares” dagar och försökte få till stånd föreningar för allmän 
förbrödring mellan studenter och arbetarungdom.1 Att försöka bilda klub-
bar utan någon annan punkt på programmet än allmän förbrödring mellan 
studenter och arbetare var dömt att misslyckas och det hela rann sedan 
snabbt ut i sanden. Ett undantag fanns dock. I Stockholm bildades en 
socialdemokratisk studentklubb som trots att den bara hade en handfull 
medlemmar överlevde, men till den skall jag återkomma. 
 
En annan person som reste runt och höll tal till studenterna var Rickard 
Lindström, först i egenskap av SSU-ordförande 1922-28 och därefter som 
redaktör för tidningen Socialdemokraten. Lindströms tal var emellertid ut-
formade på ett sådant sätt att de socialdemokratiskt eller allmänt socialis-
tiskt sinnade studenterna upplevde dem som provokationer - särskilt 
sedan han börjat predika Hendrik de Mans teser och därmed kommit i 
direkt motsatsställning till en på marxismen grundad socialistisk 
övertygelse. Så här kommenterar 1927 en skribent i Arbetet hans budskap: 
 

/Rickard Lindström/ var nämligen i våras här i Lund och försökte 
få studenterna intresserade av något, som han kallade 
socialismens nyorientering. Hans socialdemokratiska program 
kan sammanfattas i följande s.k. punkter. 
 

Öka produktionen, 
Stärk försvaret, 
Rensa ut alla dogmer! 
 

Finns det egentligen någon, som inbillar sig att man med ett 
sådant program kan locka radikala studenter att ansluta sig till 
det socialdemokratiska partiet.2 

 
Lindströms tal hade lett till att alla socialistiska studenter ”i ledande 
ställning” hade gått upp och tagit avstånd från hans budskap och förklarat 
att om det var detta som var socialdemokratins ståndpunkter så fanns det 
inga socialdemokrater i Lunds studentkår och skulle heller aldrig komma 

                                                                                                                        
 
1  Typisk för den form av samarbetsorgan man tänkt sig var klubben i Göteborg. I dess in-
terimstyrelse skulle studenterna bl.a. representeras av studentkårens ordförande och an-
dra kårfunktionärer och arbetarungdomen av representanter från ungdomsklubben. Vad 
man skulle göra när man väl hade fått tillstånd en sådan klubb verkar man inte ha haft 
riktigt klart för sig och  man diskuterar mycket om man skulle tillåta att politiska frågor togs 
upp i klubben. Om Göteborgsklubben se Frihet nr 7 1925 
 
2 Arbetet 10/8 1927 
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att finnas några. De enda som enligt författaren hade uppskattat det han 
hade att säga var de nationella studenterna och han avslutar med att 
konstatera: 
 

...om det socialdemokratiska partiets åskådning smälter samman 
till en samling banala fraser av det slag, Rickard Lindström bjöd 
lundastudenterna, kommer nog aldrig det socialdemokratiska 
partiet att öva någon nämnvärd lockelse på oss. 

 
Nu skulle visserligen det socialdemokratiska partiet komma att öva en 
viss lockelse på artikelförfattaren, Tage Erlander, men det var nog trots, 
snarare än tack vare, Rickard Lindströms insatser. Varför valde då social-
demokraterna att skicka ut en talare som så uppenbart stötte sig med de 
radikala grupperna vid universiteten?1 Skälet till det tror jag står att finna 
i synen på hur man bäst skulle kunna bemöta hotet att i framtiden få en 
antidemokratisk och illojal ämbetsmannakår. När det gällde att bemöta 
detta hot kan man urskilja tre olika, men inte ömsesidigt uteslutande, 
strategier. 
 
För det första kan man agera på samma sätt som i rikspolitiken d.v.s. 
försöka omvända en majoritet av studenterna för socialdemokratin eller åt-
minstone få dem sympatiskt inställda till en socialdemokratisk regering. 
För att lyckas med detta måste emellertid socialdemokratin ha kanaler in i 
studentvärlden genom vilka man kan sprida sina idéer och få fram sina 
centrala frågor i den allmänna akademiska debatten. Denna strategi har 
jag valt att kalla idéspridningsstrategin, eftersom ett villkor för att man 
skall lyckas vinna studenterna för sina idéer är att man lyckas sprida 
dessa. Det blir utifrån den nödvändigt att ha organisationer vid de högre 
skolor där de blivande ämbetsmännen utbildas vilka kan agitera för 
arbetarrörelsens idéer och värderingar.  
 
Att det skulle lyckas att få en majoritet av studenterna positivt inställda 
till socialdemokratin var dock med tanke på studentpopulationens rekryte-
ring inte särskilt sannolikt. En annan tänkbar strategi var därför att 
försöka bredda rekryteringen till den högre utbildningen och se till att även 
arbetarungdomar fick en möjlighet att läsa vidare. Denna strategi, som jag 
i fortsättningen skall kalla rekryteringsbreddningsstrategin, var dock 
en strategi som endast skulle kunna ge utdelning på lång sikt.2   

                                       
1 Att Rickard Lindström hade svårt med kontakterna med akademiker på vänsterkanten 
har påpekats av en lång rad författare. Se exempelvis Torsten Nilssons porträtt av Lind-
ström i  Människor och händelser i Norden, Stockholm, 1977 eller Kaj Björk, Ett 30-tal 
Stockholm, 1984 s. 56 f. De ger dock olika förklaringar till varför Rickard Lindström och 
clartéisterna hade så svårt för varandra. Nilsson vill se det som utslag för ett slags ömse-
sidigt missförstånd. Björk talar däremot om att Lindströms agerande präglades av en uttalat 
negativ syn på akademiker. Efter att ha tagit del av de bevarade protokollen från SSUs 
förbundsstyrelse är jag beredd att hålla med Torsten Nilsson. Vid dessa sammanträden är 
det Rickard Lindström som genomgående försvarar Clarté och studenterna gentemot de 
mer uttalade akademikerföraktarna inom SSU. Protokollen finns i SSUs arkiv, ARAB. 
  
2 Att bemöta faran för ämbetsmannaillojalitet genom att få in fler arbetarungdomar i den 
högre utbildningen var dock ett av motiven bakom införandet av de s.k. naturastipendierna 
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Vad som på kort sikt framstår som den mest realistiska strategin när det 
gällde att motverka hotet om en framtida illojal ämbetsmannakår var att i 
stället vädja till den gamla boströmska ämbetsmannatraditionen med dess 
lojala inställning till statsmakten. Denna strategi, har jag valt att kalla 
klassneutralitetsstrategin, eftersom den i så hög grad anknöt till den 
gamla föreställningen, som vi tidigare mött bl.a. i samband med arbetar-
rörelsens reaktion på Svedalahändelserna, att studenterna förväntas inta 
samma klassneutrala position som ämbetsmännen i den boströmska 
statsuppfattningen. Utifrån denna strategi blir det av yttersta vikt att 
kunna bemöta de nationellas slagkraftigaste argument mot socialdemo-
kratin, nämligen att det var ett parti som stod för en krass klassegoism. 
Därför gällde det att få SAP att framstå som ett parti som inte skulle 
utnyttja en eventuell majoritet i riksdagen för att gynna endast ett skikt i 
samhället - arbetarna - utan som ett parti som företrädde hela folkets 
intressen, inklusive kapitalägarnas,  militärens och de intellektuellas. Ja 
till och med var det enda parti som kunde göra anspråk på att företräda 
hela folket.1  
 
Sett i det perspektivet blir SSUs och Rickard Lindströms agerande be-
gripligt.2 Man ville inte vinna nya proselyter utan en minskad fientlighet 
bland de klart borgerligt sinnade studenterna och då var det nödvändigt att 
klart distansera sig från de grupper som alltför energiskt talade om 
socialism, socialiseringar och arbetarklassens seger.  Även om det skedde 
till priset av att socialdemokratin förlorade i anseende bland de radikala 
studenterna för lång tid framöver.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Återstår så frågan, om man lyckades minska fientligheten mot social-
demokratin bland borgerligt sinnade studenter. Den frågan är omöjlig att 
besvara eftersom vi inte vet hur utvecklingen skulle ha blivit, om SSU och 
Rickard Lindström inte hade gett sig in i debatten vid universiteten. Dock 
kan man konstatera att de nationellas explosionsartade medlemsökning 
inträffar efter kampanjen, och skulle man bara gå efter SNUs medlemstal 
måste den betraktas som misslyckad. Rickard Lindström kom också att 
bemötas med samma misstro på högerkanten som bland vänsterstuden-
terna. Man upplevde hans kritik av de antidemokratiska tankegångarna 
och tal om att det bör råda ”samstämmighet mellan lagarnas anda och 
andan hos lagarnas och statens tjänare” som förstuckna hot om att ”parti-

                                                                                                                        
1937. Vad gäller detta motivs betydelse under efterkrigstiden se också Bo Rothstein, Den 
socialdemokratiska staten, Lund, 1986 sid 94 f 
 
1 Även Per Albin Hanssons ”folkhemsmetafor” bör enligt min mening ses i perspektiv av 
den intensiva kritiken mot SAP för att stå för en krass klassegoism.  
 
2 Därmed inte sagt att fruktan för ämbetsmannaillojalitet skulle vara enda anledningen till 
att Rickard Lindström och hans likasinnade i SSU med sådan iver försöker få SAP att 
överge klasskampsmotivet. Däremot kan denna fruktan ha bidragit till att förstärka de 
tendenser som redan var igång i efterdyningarna efter bolsjevikstriden. Om dessa 
tendenser se Jan Lindhagen Socialdemokratins program Del 2: Bolsjevikstriden, Stockholm, 
1978  
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bok” skulle komma att krävas av landets ämbetsmän om socialdemokrater-
na kom till makten.1  
 
 
 
 

Fristående eller partiansluten student-organisation - 
eller kanske bådadera? 
 
I både Italien och Tyskland hade högerstudenterna sökt stöd för sina idéer 
i historiska paralleller. Detta mönster finner vi emellertid inte i Sverige. 
Visserligen gjorde högerstudenterna 1925 en kungauppvaktning, i vilken 
man försökte få kungen att göra om bravaden från borggårdskuppen 1914, 
men de lyckades inte i sitt uppsåt.2 I stället var det vänsterstudenterna 
som knöt an till historiska paralleller. 1925 tar exempelvis Studentersam-
fundet i Oslo, i vilken ju vänstern hade makten, initiativ till att 
återuppliva de nordiska studentmötena från studentskandinavismens 
dagar. Inbjudan till Oslo vållade en hel del strider i Lunds studentkår, 
eftersom de nationella reagerade mot att dagordningen innehöll vad man 
uppfattade som  ”antimilitaristiska inslag”. Efter en rad olika turer beslöt 
sig dock till slut lundensarna för att skicka en delegation till student-
mötet. I delegationen ingick en rad av de ledande inom Clarté vilket var 
viktigt för den fortsatta utvecklingen. I Oslo knöt de nämligen personlig 
kontakt med gruppen kring Mot Dag och fick från den en hel rad uppslag, 
som påverkade de svenska studenterna både idémässigt och när det gällde 
förslag till verksamhetsformer.3 För att fortsätta kontakterna ordnades en 
sammandragning av radikala intellektuella  från de olika nordiska länderna 
i Lund senare på hösten 1925. Detta ledde till att Clartésektioner bildades 
även i grannländerna.4  
 
En annan något märklig historisk parallell var den alternativa fest som 
ordnades 1926 för att understryka den skandinaviska förbrödringen med 
danskarna. Det hela hade börjat med att det i Lund 1926 skulle hållas ett 
250-års jubileum av slaget vid Lund 1676 vilket ”Hans Majestät Konungen” 
lovat hedra med sin närvaro. Från högerhåll försökte man göra jubileet till 
en demonstration gentemot 1925-års nedrustningsbeslut i riksdagen, nå-
                                       
1 Se exempelvis referatet i SNUs tidning Nationell Tidskrift nr 3 1928. s. 82 av en debatt om 
akademikerna och demokratin vid Stockholms Högskola.  
 
2 Om uppvaktningen sett ur de nationella studenternas perspektiv se Elmo Lindholms 
uppsats ”Studentpolitik i 1920-talets Lund” i Under Lundagårds kronor: fjärde samlingen, 
Lund, 1957. För clartéisternas syn på saken och för en redogörelse av innehållet i 
skrivelsen till kungen - i vilken han uppmanas sätta sig över riksdagen - se Stellan 
Arvidsson  ”Studentmöten och karnevaler” Folket i Bild 1952:34 
 
3  Enligt Jan Stenkvist, Arnold Ljungdal Clarté och tjugotalet,  Stockholm,1971 s.29  
  
4 Se Stenkvist a.a.  s.148 
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got som i hög grad retade studenterna på vänsterkanten. Dessutom 
uppfattade de att arrangemanget fått en anti-dansk ton genom att, ”på 
kungens direkt uttalade önskan”, ingen officiell representant från 
Danmark inbjudits.1 Vänsterstudenterna i D.Y.G och Clarté beslöt då 
ordna motfest i gammal god stil. En delegation åkte över till Köpenhamn 
för att försöka få den åldrade Georg Brandes att komma och hålla tal, men 
det sprack.2 I stället kom den då mycket omtalade dansk-isländske 
författaren Gunnar Gunnarsson, samt en stor delegation danska 
studenter från Studenterforeningen i Köpenhamn. Vid exakt samma 
tidpunkt som de stora högtidligheterna i domkyrkan började, klev 
Gunnarsson upp i talarstolen i Akademiska Föreningens stora sal för att 
inför en stor publik tala över ämnet ”De nordiska folkens brödraskap”,  och 
han anknöt på så sätt till den radikala skandinaviska enhetstradition som 
levat vidare sedan studentskandinavismens dagar. Mötet avslutades sedan 
med ett tal av Tage Erlander kring samma tema. De radikala studenternas 
fräcka tilltag att ordna en motfest vållade stor uppståndelse i den 
borgerliga pressen. Dessutom hade ”studentvänstern” vid en allmän 
kårsammankomst lyckats driva igenom att studentkåren inte skulle bringa 
kungen någon särskild hyllning i samband med hans besök i Lund. Det 
demonstrativa i att rösta ned ett förslag om en kungahyllning bidrog 
ingalunda till att göra den borgerliga opinionen vänligt stämd mot 
lundastudenterna. Tvärtom, stämningen var ytterst upprörd i den lilla 
sydsvenska universitetsstaden lång tid framöver.3  
 
Händelsen tycks, liksom episoden tjugo år tidigare, ha haft en stark sym-
bolisk innebörd för dem som var med, och den återfinns ofta i student-
minnen från denna tid.4 Dessutom ledde striderna om hur Lunds student-
kår skulle ställa sig till arrangemanget till en kraftig politisering av kår-
verksamheten. Ett tag var motsättningarna så starka att kåren hotade 
spricka.5 Innan sprickan blev total lyckades dock de båda sidornas främsta 
talesmän, Tage Erlander från D.Y.G. och Sture Bolin från de nationella, att 
hitta en lösning som överbryggade schismen. Även om motsättningarna 
därmed inte var borta så hade man funnit ett slags ”modus vivendi” och 
                                       
1 Om kungen verkligen uttryckt en sådan önskan har inte gått att belägga, men det var ett 
rykte som cirkulerade i studentkretsarna och därmed bidrog till att trissa upp stämningen 
ännu mer. Se Clarté nr 12 1926 s. 30 
 
2 Om försöken att få Brandes till talare se Stellan Arvidsson  ”Minnen från fornstora dar” 
Folket i Bild 1952:35. Brandes var vid denna tid gammal och svag och att han ej kom 
berodde mer på hans hushållerska än på Brandes själv.  
 
3 Om festen, turerna kring den och reaktionen efteråt se bl.a. Per Meurling,  Tage Erlander,  
Stockholm, 1953 s.45 ff  
 
4 Se exempelvis Tage Erlander,  1901 - 1939,  Stockholm, 1972 s. 91 f. Erlander nämner 
också att ”genom behjärtat ingripande av kårpampar” förhindrades att kåren sprängdes. En 
av dessa ”kårpampar” var Erlander själv. För en beskrivning av samma händelse sett med 
”de nationellas” ögon se Elmo Lindholm, ”Studentpolitik i 1920-talets Lund” i Under Lunda-
gårds Kronor : fjärde samlingen,  Lund, 1957 s.189 
 
5 Alvar Alsterdal,Tage Erlander , Malmö, 1968 s. 41  
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trots den ibland mycket våldsamma polemiken mellan de nationella och 
vänstergrupperna, så fanns det ändå ett slags ömsesidig respekt. I en le-
dare i tidskriften Clarté konstateras också att i längden är den polarisering 
som skett i studentvärlden bra: 
 

Den stora massan studenter, som i alla fall skulle bli 
reaktionens pålitliga anhängare börja bekänna färg, man vet var 
man har dem, linjerna blir klarare och striden kan bli mera 
ordnad.1 

 
Hellre en konservatism som baserar sig på ideologisk övertygelse - hur 
gammaldags reaktionär den än må vara - än en konservatism som enbart 
baseras på slentrian eller ett oreflekterat anammande av mammas och 
pappas åsikter. Det är, enligt Clarté, likgiltighet och inåtvändhet som är de 
stora fiendena. Strid och motsättningar leder däremot till att sam-
hällsproblemen kommer under debatt även i studentvärlden. Man tvingas 
ta reda på vad som händer i den värld som finns utanför universiteten, nå-
got som enbart kan hälsas med glädje av de socialistiska studenterna och 
arbetarrörelsen i stort. Som synes finns det flera paralleller till idéer 
under tidigare utåtriktade perioder i studentvärlden och ledaren avslutas 
också med ett credo som osökt påminner om tankegångar som vi allt från 
1793 har mött i olika versioner: 
 

Studenterna ha av samhället beretts tillfälle att djupare tränga in 
i problem av skilda slag än övriga samhällsmedlemmar. Deras an-
svar är därför större. Ve dem, om de begagna denna priviligierade 
ställning att arbeta emot samhällets intressen!2 

  
Ville studenterna i gemen bara ta sig tid och ork att sätta sig in i de socia-
listiska teoretikerna och skaffa sig en bild av ”arbetarrörelsen sådan den 
praktiskt utvecklat sig”, så var man också övertygad om att de skulle 
komma fram till att socialismen, snarare än den nationella dyrkan av 
överhetsstaten, var det enda alternativet för den som ville arbeta för hela 
samhällets intressen.  
 
Strid, klara linjer och en debatt utifrån teoretiska utgångspunkter samt 
klart formulerade alternativ önskade man sig från Clartéhåll. Alltså mot-
satsen till den nedtoning av motsättningar och allmän förbrödring som 
SSU-kampanjen hade som mål. Att tonen ibland blev hetsig i student-
världen och att överdrifter och bristande känsla för politiska realiteter 
gjorde sig hörda var enligt clartéisterna inget att oro sig inför. Det hörde 
till studenternas speciella debattstil och från Clartéhåll framhöll man gång 
på gång att SSU-arna och Rickard Lindström inte förstod sig på de 
psykologiska mekanismerna i studentvärlden. Studenter fordrar nämligen 
speciella villkor för att kunna engagera sig politiskt: 

                                       
1 Ledaren  ”Studenterna och politiken” i Clarté nr 10 1926. Ledaren är inte signerad . 
 
2 Ledaren  ”Studenterna och politiken” i Clarté nr 10 1926 
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De fordra att fritt få brottas med problemen, de fordra att få 
misstaga sig och  de fordra icke minst att ha rättighet att förgå 
sig, för att så få tillfälle att återkomma till verklighetens fasta 
mark.1 

 
Därför, och det är en ståndpunkt man ständigt återkommer till i Clarté, 
måste studentföreningar stå partipolitiskt obundna. Försöker man få dem 
lojala och fogliga mot en partilinje så blir resultatet enbart att engage-
manget försvinner och verksamheten förtvinar. Därmed skulle även social-
demokratin på sikt göra en förlust eftersom partiet skulle förlora ett möj-
ligt tillskott av ”intellektuella kapaciteter”.2  Även i denna fråga kom man i 
motsatsställning till SSU där krav på särbehandling och ”rätt att göra 
misstag och förgå sig” bara för att man var studenter ofta uppfattades som 
ytterligare ett uttryck för ”akademisk snobbism”. Att på detta sätt uppträda 
som ”fristående kritiker” ledde bara till en fortsatt isolering från 
samhället. Från SSU-håll upprepades ofta att det var endast genom att gå 
in i ett parti, eller en ungdomsklubb, och ta aktiv del i dess dagliga arbete 
som denna isolering kan brytas. Blotta förekomsten av föreningar i vilka 
det förekom samarbete mellan socialdemokrater och kommunister var en-
ligt SSU dessutom förkastlig och måste bekämpas oavsett om det passade 
”det akademiska psyket” bättre eller inte.  
 
Här kan det vara på sin plats att återknyta till Pinners analys av studen-
torganisationer och rörelser i studentvärlden.3 Pinner hävdar att frågan om 
partilojalitet är ett ständigt återkommande problem när det gäller 
studentorganisationer av gränsöverskridande karaktär. Politiska partier 
har behov av klara gränser gentemot konkurrenter på det ideologiska pla-
net. Ofta upprätthålls dessa gränser genom en slags tabun som kan vara 
uttalade eller underförstådda. Studenter i gränsöverskridande organisa-
tioner har emellertid en benägenhet att bryta mot dessa tabun på ett ofta 
iögonenfallande sätt. Pinner ger som exempel dels den märkliga koalition 
som en period existerade i den franska studentvärlden mellan kommu-
nistpartiets och katolska kyrkans respektive studentorganisationer, dels 
de västtyska socialdemokratiska studenternas kontakter och samarbete 
med östtyska organisationer, något som var absolut tabu under femtio- 
och sextiotalen. Hans resonemang är emellertid lika giltigt när det gäller 
samarbete mellan svenska socialdemokrater och kommunister under tju-
gotalet. Studenter som aktiverat sig politiskt, och särskilt då studenter 
från borgerliga hem som engagerat sig i arbetarrörelsen, har svårt att 
acceptera att deras rörelsefrihet på nytt skulle vara kringskuren. Har man 

                                       
1 Gregor Bendz  ”Akademiker, socialism och Rickard Lindström” Clarté nr 8, 1927 
 
2  Gregor Bendzs ledarartikel ”Vad vill Clarté” i Clarté nr 4 -5 1927 
 
3 Frank A Pinner, ”Western European Student Movements Through Changing Times”  i S 
M Lipset/ P G Altbach (ed.) Students in Revolt, Boston, 1969. s. 76 ff. Pinner konstaterar 
också att politiska partiers studentorganisationer nästan alltid står till vänster om 
moderpartiet, och ofta långt till vänster. 
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en gång efter moget övervägande, och ofta under personliga försakelser, 
överskridit en gräns är det svårt att acceptera nya gränser. Därmed 
kommer gränsöverskridande organisationer med nödvändighet att uppvisa 
en hög grad av avvikelser från officiella partilinjer, vilket lett till att 
partipolitiska studentorganisationer, särskilt på vänsterkanten, med 
jämna mellanrum kastats ut från sina moderpartier.1 
 
Sett i detta perspektiv är den aversion mot Clarté som fanns inom SSU 
inget att förvåna sig över. Vad som däremot är anmärkningsvärt är det 
stora mått av tolerans och tysta accepterande av Clarté som fanns inom 
SAP. Visserligen hävdade clartéisterna med jämna mellanrum att de upp-
levde sig motarbetade av socialdemokraterna, men oftast hade det enbart 
sin grund i någon ironisk kommentar av Rickard Lindström i tidningen 
Socialdemokraten eller någon clartékritisk artikel i Frihet. På det stora 
hela accepterade man inom SAP studenternas krav på att ”fritt få brottas 
med problemen”.2 
 
Till att man från socialdemokratiskt håll, om än med viss tvekan, kunde 
tolerera en sammanslutning som Clarté som även innehöll kommunister 
bidrog tre viktiga faktorer. För det första undvek clartéisterna att blanda 
sig i interna partipolitiska strider. I det fallet skilde man sig radikalt från 
det norska Mot Dag, som hela tiden eftersträvade att vinna inflytande och 
positioner inom de olika arbetarpartierna. Eller för att citera Longum: 
 

Erling Falk så på gruppen Mot Dag ..... som en revolusjonær for-
tropp, en liten, intellektuell elite som skulle forberede og lede 
massenes reisning mot et urettferdig samfunn - etter Lenins 
forbilde. Det vil si at hovedmålet for gruppen var politisk makt.3 

 
Även sedan de hamnat ”ute i kylan” fortsatte motdagisterna att via 
”ombud” försöka påverka persontillsättningar och andra partiinterna frågor. 
Denna leninistiska föreställning om de intellektuella som arbetarrörel-
sens avant-garde tog emellertid clartéisterna i Sverige, med något undan-

                                       
1 Det finns en lång rad exempel på sådana uteslutningar i Europa. Enbart här i Norden har 
det inträffat flera gånger att socialdemokratiska partier uteslutit stora grupper av medlem-
marna i dem närstående studentförbund. Som vi sett kastas Mot Dag ut 1925, och i 
Finland uteslöts Akademiska Socialistklubben ur moderpartiet 1937. Även i Danmark 
uppstod liknande schismer. 1936 bröt exempelvis det danska socialdemokratiska 
ungdomsförbundet, till vilket den enda studentklubben i Köpenhamn hörde, formellt 
kontakten med studenterna. Sverige är unikt så till vida att någon liknade totalbrytning ej 
ägt rum.  
 
2 Stellan Arvidsson hävdar att efter den första tiden av misstänksamhet från tidningen 
Arbetets sida visades föreningen stor respekt. Arbetets lokalkontor i Lund blev den gängse 
samlingsplatsen för många av clartéisterna. Att Rickard Sandler, som då var statsminister, 
valde att ställa upp på ett av Clarté och D.Y.G. gemensamt ordnat arrangemang 1925 var 
också en viktig symbolisk markering. Av det drog han och hans kollegor i Clarté slutsatsen: 
”Vi hade fått den officiella socialdemokratins välsignelse”. Se Stellan Arvidsson  ”Clarté tar 
upp kampen” Folket i Bild 1952:33 
 
3 Leif Longum, Drömmen om det frie menneske, Oslo, 1988 s 58 
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tag, direkt avstånd ifrån. I anmälan till det första nummret av tidskriften 
Clarté 1924 heter det exempelvis efter ett klargörande av tidskriftens all-
mänt socialistiska inriktning: 
 

Men vi är medvetna om, att socialismen är omöjlig utan den stora 
arbetarrörelsen. Och vi ämnar därför i vad på oss ankommer söka 
att uppehålla kontakten med de socialistiska massorna. Vi vill 
inte vara deras lärare, utan deras tjänare.1 

 
Detta var ett tema som upprepades med jämna mellanrum. Huruvida man 
verkligen uppfyllde rollen som ”tjänare” kan diskuteras. Snarast var det 
rollen som ”fristående kritiker” - inte i beroendeställning som en tjänare, 
men heller inte i något slags ledarposition  - som man eftersträvade.  
 
Den andra viktiga faktorn som bidrog till att Clarté trots allt accepterades 
från SAP-håll var det faktum att kommunisterna aldrig lyckades dominera 
organisationen som helhet under mellankrigstiden. Det fanns dock vissa 
skillnader mellan de olika clartéavdelningarna. Lund kan sägas vara den 
avdelning där kommunisterna hade minst inflytande.2 Inte heller i Stock-
holmsavdelningen var kommunisterna särskilt starka. Eskil Bergen hävdar 
exempelvis att den ”rent kommunistiska sektionen” var ”ytterst smal”.3 
Däremot fanns det i Stockholm, till skillnad mot de övriga kårorterna, 
också ett anarkosyndikalistiskt inslag. I Uppsala, där clartésektionen var 
betydligt mindre än sina motsvarigheter i Lund och Stockholm, verkar 
kommunisternas andel varit större. Åtminstone upplevde man, som vi 
sett, inom Laboremus att clartésektionen kännetecknades av en ”omiss-
kännlig kommunistisk anstrykning”.4  
 
I Uppsala dominerade kommunisterna och deras andel på andra orter var 
inte negligerbart, men så länge kommunisterna inte lyckats få kontroll 
över Clarté som helhet, och inom SAPs partistyrelse hade man säkert så-
dana försänkningar att man visste hur landet låg, så fanns det ingen an-
ledning att från socialdemokratiskt håll underblåsa interna strider eller 
försöka förmå socialdemokratiska studenter att lämna organisationen. 

                                       
1 Clarté nr 1 1924 
 
2 Enligt Gregor Bendz fanns ingen organiserad kommunist i Clartés lundaavdelning 1927 
och bara mellan 5 och 7 av medlemmarna kunde bedömas som kommunistsympatisörer i 
vid mening. De flesta medlemmarna var att betrakta som socialdemokrater eller fristående 
socialister utan partiförankring. Gregor Bendz ”Vad vill Clarté” i Clarté nr 4-5 1927. Den 
bilden bekräftas också av Nerman a.a och Bergen a.a. Jan Stenkvist är något skeptisk till 
Bendz siffror eftersom han kan ha haft ett behov att göra Clarté ”mer salongsfähigt” i 
socialdemokraternas ögon, men kommer ändå till slut fram till att kommunisterna måste 
varit i klar minoritet. Stenkvist a.a. s. 24 
 
3 Eskil Bergen a.a. s. 111. Han hävdar på ett annat ställe (s.18) att i Stockholmssektionen 
var kommunisternas andel aldrig mer än en femtedel. Graden av kommunistiskt 
inflytandet diskuteras också på s. 105 ff. 
 
4 Laboremus protokollsbok 25/1 1926.  I Laboremus arkiv. Folkrörelearkivet i Uppsala. 
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Skulle man gjort det, skulle däremot kommunisterna med stor sannolikhet 
tagit över Clarté. Å andra sidan var det inte lämpligt, med tanke på den 
tidigare nämnda fruktan för ämbetsmannaillojalitet, att SAP som parti blev 
alltför förknippat med Clarté och de idéer organisationen stod för. Resulta-
tet blev ett slags tyst accepterande från centralt håll inom SAP, utan offi-
ciell sanktion eller utbasunerade tacksamhetsbetygelser, men också utan 
fördömanden eller direkta avståndstaganden. 
 
Till det tysta accepterandet bidrog säkert också att Clartés kritik mot SAP 
som parti var ganska försynt. Även om kominterntrogna kommunister var 
välkomna i studentföreningarna märks det inte särskilt mycket av komin-
terninfluerad retorik i exempelvis tidskriften Clarté. Visst kunde man vara 
mycket kritisk mot enskilda socialdemokrater för att de ledde arbetarrö-
relsen bort från de socialistiska idealen, men vedermälen som 
”socialfascister” o.dyl. lyser med sin frånvaro. Tvärtom måste tonen mot 
SAP betraktas som hovsam. Orsaken till den sansade tonen låg i att man 
inom Clarté var noga med att hålla på den paragraf i stadgarna som lydde: 
 

Svenska Clartéförbundet och dess underavdelningar är i sin verk-
samhet oavhängiga varje politiskt parti och tar ej ståndpunkt i 
stridsfrågor mellan socialistiska organisationer. Med detta förbe-
håll arbetar Clarté med arbetarrörelsen mot kapitalismen.1  

 
Detta innebar att direkt polemik mot något av de olika socialistiska parti-
erna i praktiken var, om inte direkt förbjuden, så mycket illa sedd i tid-
skriften Clartés spalter. Debatten skulle hållas på ett principiellt plan och 
det ålåg också redaktionen att se till att den höll sig inom vissa ramar 
utan att för den skull censurera bidragen.2 Att den här typen av ambitioner 
kan vara svåra att upprätthålla i längden visade erfarenheter både från 
Tyskland och Danmark, där försök med liknande allmänsocialistiska men 
partipolitiskt neutrala studentorganisationer hade havererat p.g.a. inre 
stridigheter. I Sverige lyckades Clarté emellertid ända till hösten 1939 
upprätthålla principen om neutralitet i striderna mellan olika socialistiska 
riktningar. 
 
Ett tredje skäl till att man från centralt socialdemokratiskt håll visade en 
stor tolerans gentemot studenterna och deras anspråk på att ”fritt få brot-
tas med problemen” och ”förgå sig” var att många i SAPs ledning själva 
hade varit studenter eller hyst avvikande åsikter i sin ungdom. De kunde 
därför med visst farbroderligt överseende betrakta de vänsterradikala stu-
denterna i förvissning om att de tids nog skulle ”återkomma till verklighe-
tens fasta mark”. I mycket påminner relationen mellan clartéisterna och 
SAPs ledning om relationen mellan ”de akademiska fäderna” och studen-
                                       
1 Detta var paragraf 2 i stadgarna. Här citerad efter Ture Nerman, Clarté : en studie i stu-
dentpolitik, Stockholm, 1962 s. 31 
 
2 Detta framgår bl.a. av den ”Avbön” som Gregor Bendz lät publicera i Clarté nr 8 1927 där 
han beklagar att han inte bett författaren till en artikel, som SSU-arna tog illa vid sig av, 
att korrigera sin text så att ”uttrycken blev mera värdiga och lämpliga”. 
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terna innanför den studentidentitet som jag kallat ”den sorglöse studen-
ten”. Så finns det exempelvis i det tidigare citerade yttrandet om att stu-
denterna har ett speciellt psyke, en underförstådd, och kanske omedveten, 
vädjan om att den tolerans mot övertramp som var förknippat med idén om 
”den sorglöse studenten” också skulle tillämpas på politikens område. Å 
andra sidan kunde en del äldre socialdemokrater med ett milt överseende 
och nostalgiskt igenkännande, liknande det som en nationsinspektor 
kunde känna inför en höggradigt berusad recentior som försöker ta sig upp 
för en trappa, betrakta clartéisternas hänförelse inför ”det sovjetiska 
experimentet” eller försök att gjuta en äkta revolutionär socialistisk glöd i 
arbetarrörelsen.  
 
Just hänförelse för det ”sovjetiska experimentet”, kan sägas vara något 
som i hög grad utmärkte mellankrigstidens radikala studenter. Bläddrar 
man igenom några årgångar av tidskriften Clarté slås man omedelbart av 
den hejdlöst oreserverade uppslutningen bakom ”den nya sovjetstaten”. 
Tal av Stalin kommenteras, rapporter om hur effektivt man lyckats uppfylla 
femårsplaner och andra mål, liksom officiella sovjetiska ”förklaringar” till 
domar i  uppseendeväckande rättsfall, publiceras helt okritiskt.1 Ett 
ständigt återkommande inslag är också ironiska kommentarer, av typen 
”tänk vad dom kan hitta på ändå”, till rapporter i borgerlig press om ar-
resteringar, arkebuseringar och andra övergrepp i Sovjetunionen. Varje 
påstående om att det skulle förekomma oegentligheter i sovjetstaten ses 
som en förlängning av inbördeskriget med verbala medel och viftas bort. 
Kunde man inte enkelt vifta bort dem argumenterade man utifrån en an-
nan linje. Den unga sovjetstaten förklarades ständigt hotad av kontrarevo-
lutionära krafter, både inom och utom landet, och man måste därför ha 
tålamod och förståelse för att det kunde uppstå speciella problem. Dessa 
problem skulle dock lösas med tiden. Att delta i ordkriget mot Sovjet 
skulle däremot bara försvåra och förlänga den nödvändiga stabiliserings-
processen och på så sätt motverka sitt syfte. 
 
Det ”sovjetsvärmeri” som florerade i vänsterintellektuella kretsar under 
hela mellankrigstiden ter sig onekligen något märkligt sett i ett 1990-tals 
perspektiv. Särskilt märkligt är det att även clartéister som i andra sam-
manhang satt en ära i att genomskåda ”mytbildning”, pläderat för en käll-
kritisk metod och uppträtt som mycket engagerade försvarare för den 
parlamentariska demokratin låter ”informationen” från Sovjet passera utan 
kommentarer. Därmed inte sagt att clartéisterna i gemen skulle vilja se en 

                                       
1 Listan på uttryck för detta sovjetsvärmeri i Clarté kan göras lång men för att enbart ta ex-
empel från ett par år skriver Franz Barany om ”Stalins tal” i nr 4 1931, Ellen Michelsen 
lovordar ”den ryska kvinnans ställning” i nr 5 1931, Leif Björk har en serie artiklar om 5 
årsplan och dess genomförande i nr 1, 2 och 6 1932 och i nr 2 1933 skriver Trond Hegna 
om ”Femårsplanen på fyra år och tre månader”. I nr 4-5 samma år finns en mycket märklig 
artikel av P. Taesler om ”Ryssland bygger” i vilken det konstateras att ”bostadstyperna be-
stämmes av människomaterialet” i det nya Sovjetunionen. Märkligast ändå, så här i efter-
hand, är Per Meurlings försvar för Moskvarättegångarna i nr 9-10 1937 under rubriken 
”Den reaktionära maskeraden”. Den fick dock inte stå oemotsagt, men genmälet ledde 
enbart till att Meurling försvarade det legitima i utrensningarna med ännu större kraft i nr 
11-12 1937. 
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liknande utveckling i Sverige som i Sovjetunionen. Den väg de ryska 
arbetarna valt såg man inte som något som skulle passa i Sverige men, 
tycks man resonera, det är deras eget val, bestämt av en rad mycket spe-
ciella omständigheter, och vi har ingen rätt att moralisera  över det.1  
 

 

Bakgrund till bildandet av  ett socialdemokratiskt studentförbund 
 
Trots att man kan tala om ett tyst accepterande av Clarté från SAPs led-
ning så bildar ändå socialdemokraterna, som första politiska parti i Sve-
rige, ett eget studentförbund 1931. Förfarandet kan tyckas märkligt, men 
det hade sin alldeles speciella orsak. Att ett antal ledande personer inom 
SAP accepterade Clartés anspråk på att ”fritt få brottas med problemen”, 
innebar inte att alla inom socialdemokratin gjorde detsamma. Särskilt kri-
tisk mot Clarté var man, som vi sett, inom SSU. De uppfattade clartéister-
nas pläderande för demokrati på hemmaplan samtidigt som de accepterade 
en diktaturregim i Sovjet, som ett hymlande om vad organisationen 
egentligen stod för och en ständigt upprepad anklagelse från SSU-håll var 
att Clarté kännetecknades av oklarhet snarare än den klarhet som namnet 
antydde. Till detta kom den tyska erfarenheten. Den visade att kommunis-
terna inte var att lita på i kampen mot fascismen när det verkligen gällde. 
Gunnar Lundberg noterar exempelvis att när han försökte försvara demo-
kratin mot de nationellas attacker i Lund fick han mothugg av en av de 
ledande clartéisterna, Hannes Sköld, som istället pläderade för proleta-
riatets diktatur.2   
 
Den tyska utvecklingen gick dock inte enbart att skylla på kommunister-
nas ”svek”. Enligt signaturen ”Gautstafr.” i Frihet 1926 hade det tyska 
socialdemokratiska partiet, SPD, minst lika stor skuld i att de antidemo-
kratiska högergrupperna så totalt hade lyckats dominera den tyska stu-
dentvärlden. Men trots högergruppernas dominans så har det funnits, och 
finns fortfarande, andra åsikter representerade vid universiteten: 
 

Demokratiska, republikanska, ja t.o.m. kommunistiska grupper 
äro förhanden. De enda, som icke kommit fram, äro socialdemo-
kraterna. Detta beror uteslutande på partiet, ty det önskar inga 
studentgrupper. Vilja studenter bli socialdemokrater, in bara i 
ungdomsklubbarna! Jag antager, att detta är ett missgrepp, ty 

                                       
1 Kaj Björks memoarbok Ett 30-tal, Stockholm, 1984, ger flera illustrativa exempel på detta 
sovjetsvärmeri och vad det kunde få för konsekvenser. Björk själv uppehöll exempelvis sin 
positiva inställning till Sovjet även efter Molotov-Ribbentroppakten och utbrottet av Finska 
vinterkriget. 
 
2 ”Studentmötenas Facit” Frihet nr 6 1925 
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förnyelsen av det akademiska, intellektuella elementet inom det 
socialdemokratiska partiet sker också synnerligen sparsamt.1 

 
SPDs policy hade alltså varit att de studenter som var intresserade av 
socialdemokratin hänvisades att bli medlemmar i någon av de vanliga ung-
domsklubbarna. En policy som enligt signaturen ”Gautstafr.” hade straffat 
sig i längden. Trots motståndet från partiet hade det dock bildats ett antal 
socialdemokratiska studentföreningar vid tyska universitet. Den första i 
Berlin bestod vid starten 1923 endast av sju medlemmar, men den växte 
snabbt och hade 500 medlemmar 1927. Dessutom hade det vid denna tid 
tillkommit socialdemokratiska studentklubbar vid ytterligare 19 högskole-
orter i Tyskland. Störst inom det hela det tyskspråkiga området var dock 
klubben i Wien som 1927 hade runt 2000 medlemmar.2  
 
De tyska och österrikiska klubbarna hade gått samman i ett nationellt 
socialdemokratiskt studentförbund. De drev hårt kravet att en speciell 
”studentinternational” inom  den socialistiska ungdomsinternationalens 
ram skulle bildas och en sådan kom också till stånd i samband med ung-
domsinternationalens kongress i Amsterdam 1926. I denna internationella 
socialdemokratiska studentsammanslutning, som fick namnet ”Internatio-
nale Sozialistische Studenten-Föderation” - vanligen kallad ”studentinter-
nationalen” - ingick ett tiotal länder: Österrike, Tyskland,  Frankrike, 
Tjeckoslovakien, Belgien, Schweiz, Holland, Polen, Estland, Lettland och 
Litauen.3  Däremot saknas representation från de nordiska länderna och 
England och i de rapporter som studentinternationalens sekreterare, Otto 
Friedländer, då och då avlämnar i ungdomsinternationalens tidskrift, 
Sozialistische Jugend-Internationale, är det framförallt två problem som 
återkommer.4 Dels hur man skall få med engelsmännen och dels varför de 
skandinaviska länderna inte är representerade.  

                                       
1 ”De tyska akademikerna och reaktionen” Frihet nr 5 1926. Inom SPD har den riktning 
som jag kallat akademikerföraktarna av tradition haft en betydligt starkare ställning än i 
Sverige. Klassisk är den stora debatten vid partikongressen i Dresden 1903 om hur partiet 
skulle ställa sig till de akademiker som sökte sig till SPD. I den debatten lanserades den 
s.k. ”avskräckningsteorin” vilken gick ut på att man för att undvika diverse lycksökare och 
karriärister skulle göra det svårt för akademiker att bli medlemmar i partiet. Skillnaden 
mellan den tyska och den svenska traditionen på detta område är en av utgångspunkterna 
för Rickard Lindströms artikel ”Akademiker och socialism” i Socialdemokraten 8/8 1927.  
 
2 Uppgifterna om Berlin och Wienklubben liksom den socialdemokratiska studentrörelsens 
utveckling har jag från en artikel ”Sozialistische Studentenbewegung” funnen i i Otto 
Friedländers arkiv, vol. 5. ARAB. Artikeln är skriven av Friedländer och daterad 1927, 
däremot framgår inte i vilken tidskrift den varit införd. 
 
3 Om bildandet se Sozialistische Jugend-Internationale nr 7 1926.  
 
4 Otto Friedländer hamnade i slutet på 30-talet som flykting i Sverige. Förutom att han var 
socialist var han också jude och dessutom homosexuell vilket gjorde att han i samband 
med nazisternas maktövertagande insåg att han omedelbart måste lämna Tyskland och 
flydde till Tjeckoslovakien. I samband med dess anektering fick han återigen fly och 
hamnade efter en del förvecklingar i Stockholm där han bl.a. verkade som journalist och 
skrev under signaturen Otto Fridén. Hans arkiv finns på ARAB. En del uppgifter om 
Friedländer och hans agerande som flykting i Sverige finns också i Helmut Müssener Exil in 
Schweden, Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München 1974 
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I England fanns sedan länge en rad ”Labor Clubs” vid universiteten och de 
hade också sedan 1921 en nationell sammanslutning, University Labor Fe-
deration.1 Dennas relation till ungdomsinternationalen komplicerades 
emellertid av att den inte var en ren studentorganisation. I stället var 
”Labor Clubs” öppna för alla verksamma vid universiteten - alltså både 
studenter och lärare. När det gäller de skandinaviska länderna var 
Danmark inte aktuellt eftersom det där endast fanns studentföreningar av 
clartétyp vilka inte var accepterade som medlemmar. Norrmännen hade 
rent allmänt besvärliga relationer med ungdomsinternationalen, medan 
däremot det svenska SSU var en av ungdomsinternationalens ledande 
medlemmar. Här fanns också, det visste man, rent socialdemokratiska 
studentföreningar vilka borde kunna utgöra basen för ett nationellt 
socialdemokratiskt studentförbund. Trots vissa svårigheter med 
kontakterna kan Otto Friedländer 1926 rapportera att han fått lovande 
nyheter  i samband med en konferens i Genéve: 
 

In Schweden existieren neben einer Clarté-Gruppe zwei sozial-
demokratische Studentengruppen, mit denen merwürdigweise bis 
jetzt, trotz aller Korrespondenz mit der schwedischen Arbei-
terjugend, die Verbindung nicht herzustellen war. In Genf ist 
auch das gelungen und es besteht somit die Hoffnung, daß die 
schwedische Organisation sich unserer Föderation anschließen 
wird.2 

 
Det blev dock inget av det försöket. Stockholmsklubben var mycket liten 
och Laboremus verksamhet låg nere, men Friedländer gav sig inte. Han 
fortsatte med att försöka få svenskarna att organisera sig på ett sådant 
sätt att de kunde komma med i Internationella Socialistiska Student-
federationen och det framgår att han tagit upp frågan i samband med sam-
manträffande med representanter för SSU i olika internationella 
sammanhang.3 

 
Därmed är vi framme vid svaret på frågan varför just socialdemokraterna 
som första politiska parti i Sverige bildar ett eget partipolitiskt studentför-
bund. Ett flertal faktorer samverkade av vilka högerstudenternas snabba 
frammarsch och framgångarna för deras uttalat antidemokratiska budskap 
bland de grupper från vilka landets blivande ämbetsmän rekryterades kan-
ske var den viktigaste. Den tyska erfarenheten hade också visat på farorna 
av att negligera studenterna i det politiska arbetet. Till detta kom SSU-ar-
nas misstänksamhet gentemot den starkaste socialistiska student-

                                                                                                                        
 
1 Enl. artikeln ”Die sozialistische Studentenbewegung in England” i Sozialistische Jugend-
Internationale nr 11 1925. Av organisationens 5000 medlemmar var 2000 studenter enl. So-
zialistische Jugend-Internationale nr 11 1926.  
 
2 Sozialistische Jugend-Internationale nr 11 1926.  
 
3 Se exempelvis Sozialistische Jugend-Internationale nr 3 1927 och nr 6 1927. 
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rörelsen vid universiteten - Clarté - och mot partipolitiskt fristående 
studentorganisationer över huvud taget. Den direkt avgörande faktorn 
bakom idén att man av två små studentklubbar skulle bilda en ny sido-
organisation till partiet får nog emellertid påtryckningarna från student-
internationalen anses vara. Det var därifrån man krävde att de social-
demokratiska klubbarna skulle vara sammanslutna i ett nationellt förbund 
liksom att klubbarna skulle vara ”renläriga” så till vida att inget samarbete 
med kommunister fick förekomma. 
 
Det var dock inte nödvändigt att den nya organisationen blev en sido-
organisation till SAP. Den skulle lika gärna kunnat organisatoriskt knytas 
till SSU. Det var ju ändå SSU som drivit frågan och det var SSU som hade 
kontakterna med ungdomsinternationalen. Här tror jag en annan faktor 
spelat in. Efter 1928 års valnederlag inträder en omprövningens tid i SAP. I 
denna omprövning ingick att försöka nå nya grupper och då blir 
sidoorganisationer ett sätt att bredda agitationen. Efter en del motstånd 
hade man accepterat bildandet av ett särskilt förbund för kristna social-
demokrater 1929. Ett separat studentförbund skulle därför kunna ses som 
ytterligare ett led i denna breddning.  
 

De sansade radikalernas förbund 
 
Inom Internationella Socialistiska Studentfederationen visste man att det 
i Sverige fanns två rent socialdemokratiska studentföreningar. Vad man 
däremot inte verkade vara helt på det klara över var att den ena, den i 
Stockholm, enbart utgjordes av en handfull medlemmar och att den andra, 
Laboremus, var insomnad och inte hade någon verksamhet.1 1928 skulle 
emellertid Laboremus vakna till liv igen. Ett rekonstruerande sam-
manträde hölls i november varvid ordföranden under tiden 1925-28, Ragnar 
Lund, konstaterade att: 
 

förutsättningarna för Laboremus otvivelaktigt ökats, dels genom 
ett stegrat politiskt intresse inom studentkåren och dels genom 
valnederlaget inom partiet synes leda till en teoretisk nyorien-
tering med ökat intresse för principiella frågor.2 

 
Nu hade den fjärde utåtriktade fasen i studentvärlden också nått Uppsala. 
Heimdals medlemstal ökade snabbt och striderna kring 1928 års val - det 
s.k. kosackvalet där just de nationella studenterna gjorde en avgörande 
insats genom att trycka och sprida ”kosackaffischerna” - hade ökat den 
politiska temperaturen även i den ”frostiga” lärdomsstaden. Som Ragnar 
Lund förutspått skulle också frågan om, och i så fall hur, SAPs ”teoretiska 

                                       
1 1927 är exempelvis ett helt tomt år i  ”Laboremus protokollsbok 1919-1935” Laboremus 
Arkiv, Folkrörelsearkivet Uppsala. 
 
2 ”Laboremus protokollsbok 1919-1935” Laboremus Arkiv,Folkrörelsearkivet Uppsala. 
Ragnar Lund skulle senare bli rektor för korrespondensinstitutet Brevskolan. 
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nyorientering” skulle se ut bli ett centralt tema i Laboremus verksamhet 
åren runt 1930. En som var viktig i det sammanhanget var den nyvalde 
partiordföranden Per Albin Hansson, som gästar Laboremus redan ett par 
veckor efter reorganisationen för att tala om ”Valets lärdomar”. Året därpå 
återkom han. Denna gång för att tala över temat ”Klassamling och 
folksamling” och frågan om hur man skulle ställa sig till klasskamps-
tanken kom sedan att vara en av de ”principiella frågor” som engagerade 
laboremiterna vid denna tid. 
 
Som ett inslag i denna debatt om hur socialdemokratin skulle förhålla sig 
till klasskampsidén får man också se Axel Hägerströms framträdande i 
Laboremus i maj 1930. Det hade länge varit på tal att Hägerström skulle 
komma till föreningen för att hålla fördrag om marxismen, men det hade 
p.g.a. föreningens allmänna svaghet inte blivit av.1 När han väl kom valde 
han att tala över temat ”Social rättfärdighet”. Föredraget, som infördes 
som artikel i den radikala tidskriften Spektrum 1932, har ofta placerats in i 
clartésammanhang,2  men ursprungligen hölls det alltså för ett Laboremus 
som var mycket sysselsatt med just de frågor som Hägerström tog upp i 
sitt anförande.3 En huvudtankegång hos den gamle marxkännaren var att 
marxismen hade haft stor betydelse i den brytningstid då en förtryckt 
folkklass stått i begrepp att resa sig. Begrepp som klasskamp och social 
rättfärdighet hade då haft en mobiliserande effekt. Nu var emellertid den 
fasen över i och med att socialdemokratin blivit en maktfaktor i samhället. 
Att i det läget fortsätta att hålla fast vid teorier om klasskamp och social 
rättfärdighet skulle enbart leda till att blicken fördunklades och i längden 
skada de intressen för vilka man stred.4 Dessutom, vilket för Hägerström 
verkar vara det allvarligaste hotet, kunde sådana föreställningar uppamma 

                                       
1 Protokollet vid rekonstrueringsförsöket 15/5 1925 avslutas med ”Sedan det meddelats att 
föreningen; till nästa termin hade att emotse ett föredrag av professor Axel Hägerström om 
Marxismen avslöts dagens sammanträde.” Vem som hade kontaktat honom och varför 
framgår däremot inte. ”Laboremus protokollsbok 1919-1935” Laboremus Arkiv, Folk-
rörelsearkivet Uppsala. 
 
2 Kopplingen till Clarté görs bl.a. av Staffan Källström Den gode nihilisten,  Stockholm 1986 
s. 108 f. 
 
3 I Martin Fries’ utgåva av Hägerströmtexter Socialfilosofiska uppsatser, Stockholm, 1966  
har föredraget fått rubriken ”Om social rättvisa” och det antyds att det skulle återfinnas i 
tidskriften Spektrum 1931. Detta är dock fel. Uppsatsen publicerades i Spektrum nr 1 1932.  
Med all sannolikhet är det samma föredrag som det som hölls i Laboremus 15/5 1930. 
Eftersom Vilhelm Lundstedt, som var nära förtrogen med Hägerström, satt i Laboremus 
styrelse visste Hägerström säkert vilket intresse man just då hade i Laboremus för de frågor 
han tog upp. 
 
4 Hägerström angriper alltså precis den ståndpunkt som Helge Granat drivit i Clarté 1925. 
Eftersom vi vet att Hägerström först hade varit beredd att tala inför Laboremus 1925 är det 
inte otänkbart att talet indirekt också var tänkt att bemöta lundastudenternas myckna tal 
om ”rättfärdighet” och behovet av att kombinera Marx med en värdeidealistisk filosofi. 1930 
är detta delvis överspelat.  Värdeidealismen var på väg ut ur debatten även i Lund, men 
rättfärdighetsmotivet var fortsatt viktigt för många studenter från borgerliga hem som sökte 
sig till arbetarrörelsen.  
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till fanatism. Hägerström valde att sammanfatta sin tes med ett 
Shakespearecitat: ”Moren har gjort sin tjänst, moren kan gå”.  
 
Vilken betydelse Hägerströms tal, som han senare höll också inför Clarté1, 
hade för ersättandet av marxistisk teori med en folkhemsideologi kan 
diskuteras. Den utvecklingen var ju på gång långt tidigare och Hägerströms 
insats blev väl snarast att ge en annorlunda, och utifrån uppsalafilosofin 
grundad motivering för folkhemstanken. Samtidigt får man dock komma 
ihåg att i Per Albins folkhemsmetafor var vädjanden till den sociala 
rättfärdigheten centrala. I ”det goda hemmet” fanns inte plats för lättingar 
som inte bidrog till uppehället samtidigt som ingen som av olika skäl inte 
kunde bidra lämnades i sticket.  
 
Bland laboremiterna kan dock Hägerströms uttalanden dock inte ha varit 
utan betydelse. Flera av medlemmarna var hägerströmlärjungar och andra 
brukade gå på hans föreläsningar även om de inte läste filosofi. Det var 
också vanligt att man diskuterade filosofi på medlemsmötena, och ibland 
kunde det gå hett till mellan företrädare för olika riktningar2. Betecknande 
är också att till ordförande i det rekonstruerade Laboremus valdes Arnold 
Sölvén som stod Hägerström nära,3 och i den nya styrelsen invaldes också 
juridikprofessorn Vilhelm Lundstedt. Lundstedt, som är mest känd för sitt 
konsekventa tillämpande av uppsalafilosofin på juridiken, kom sedan att 
bli en av föreningens stöttepelare under ett stort antal år.4   
 
Vid eftersitsen till den sammankomst då Hägerström höll sitt tal om 
”social rättfärdighet” hade laboremiterna att ta ställning till en annan 
fråga av intresse i det här sammanhanget. Från Stockholms Socialistiska 
Studentklubb hade nämligen kommit ett förslag om att bilda ett student-
förbund på socialdemokratisk grund. Jag har tidigare nämnt stock-
holmsklubben i förbigående utan att ta upp dess bildande. Några ord om 
det kan dock vara på sin plats i det här sammanhanget. Stockholmsklub-
ben hade bildats i samband med SSUs kampanj 1925 av en av de stude-
rande vid Socialinstitutet i Stockholm, Nils Erhard Lundberg, och hette 
från början Socialistiska Studentklubben. Lundberg var en i många stycken 
märklig person och hans bakgrund skilde sig radikalt från den typ av 

                                       
1 Föredraget hölls för Clartés stockholmsavdelning i december 1931 se Källström a.a. s. 108  
och 119. 
 
2 Enligt intervju med Karl Söderberg 29/4 1986. Även Söderberg gick på Hägerströms före-
läsningar trots att han läste helt andra ämnen. De främsta motsättningarna gick mellan 
Hägerströmanhängare och Phalénanhängare och Söderberg mindes att åtminstone vid ett 
tillfälle slutade diskussionen i öppet handgemäng vid vilket han själv blev nedslagen med 
en rak höger av Svante Boman, en av Hägerströms ivrigaste lärjungar, sedan han försökt 
bryta ett slagsmål mellan Boman och Anders Wedberg som tillfälligt gästade klubben. 
 
3 Arnold Sölvén var inte direkt elev till Hägerström, men de umgicks ändå en hel del. Han 
har själv berättat om det i "Ett Hägerström-brev" Tiden, 1940:2. Sölvén skulle senare bli 
jurist på LO 
 
4 Lundstedt ingår som ”övrig” styrelseledamot i Laboremus under hela perioden 1928-1945. 
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studenter som sökte sig till Clarté. Han var skräddare från Arvika som 
hade läst in studentexamen som privatist och därefter tagit en fil.kand. 
innan han gick igenom Socialinstitutet. En tid arbetade han samman med 
Ivar Lo Johansson på en patentbyrå och det lär vara han som fått stå 
modell för ”geniet på patentbyrån” i Ivar Los bok ”Stockholmaren”. 
Lundberg hade också tillhört den krets, som reorganiserade 
socialdemokratiska ungdomsförbundet efter partisprängningen 1917.1 Nils 
Erhard Lundberg var inte den ende med arbetarbakgrund i Stockholms-
klubben. I själva verket utgjorde studenter med arbetarklassbakgrund en 
stor andel av stockholmsklubbens medlemskader vilket kan fordra en 
kommentar. 
 
Andelen ungdomar med arbetarbakgrund, som fick möjlighet att läsa vidare 
vid universiteten har alltid varit litet, och även om det funnits några 
stycken så har det inte alltid varit givet att de skulle söka sig till de 
socialdemokratin närstående studentföreningarna. Ofta ansåg man sig 
inte ha tid med något som helst engagemang utanför studierna.2 Det 
gällde att klara av dessa i högsta möjliga tempo eftersom varje termin 
extra belastade en redan mycket hårt trängd ekonomi.3 För några 
arbetarbarn innebar påbörjade akademiska studier ett byte av 
klassidentitet som ibland kunde leda till att de bröt med sin 
familjebakgrund. Bilden av den stolte unge mannen i studentmössa som 
inte längre vill låtsas om sina fattiga föräldrar, trots att de fått försaka allt 
för att ge sonen en chans ”att läsa vidare” dyker då och då upp i 
litteraturen.4 I vad mån denna figur haft någon mer frekvent motsvarighet i 
verkligheten kan diskuteras, men problemet med arbetarungdomar som 
lierar sig med högergrupperna vid universiteten tas av och till upp i Clarté 
under 20-talet.5  

                                       
1 Uppgifterna om Lundberg är ur Helge Berglund, Kämpa grabbar, Stockholm, 1973 s. 45 o 
84. 
 
2 Hannes Sköld hävdar i Clarté nr 8 1925 s. 10 att ”Min erfarenhet av studentradikalism är, 
att den vanligen står i omvänd proportion till studenternas fattigdom. Fattiga studenter i 
Sverige har inte råd att vara socialister”. Som skäl anför han att de ofta står i skuld till ”den 
rike mannen i hemsocknen” som hjälpt dem med studielån. 
 
3 Karl Söderberg, SSSFs förste ordförande, hade exempelvis lovat sin far innan han avreste 
till Uppsala  att inte gå med i någon som helst förening eller åta sig några uppdrag som 
kunde sinka studietakten. Först när han hade avlagt sin pol.mag. examen kände han sig 
fri från det löftet och engagerade sig då istället desto mer på rad olika håll. Bland annat 
som ordförande i Laboremus, i SSSF, i V-Dala nation och i studentkåren där han var kår-
ordförande 1935. Dessutom var han ledare i rad studiecirklar inom ABF under hela 30-
talet. 
              
4 Det klassiska exemplet är naturligtvis Erasmus Montanus av Holberg. Till de dikter som 
ofta läses i arbetarsammanhang hör exempelvis Stig Sjödins ”Bandvalsaren” som börjar 
”Med sparsamhet och övertid drog han fram tre pojkar till studenten....”. Dikten finns i 
Sotfragment från 1949. 
 
5 Stellan Arvidsson hävdar exempelvis i uppsatsen ”Clartés tjugotal” Under Lundagårds 
Kronor. Fjärde samlingen, Lund 1957 att de studenter som kom från arbetarmiljö som regel 
tog avstånd från sin uppväxtmiljö, vilket gjorde att Clarté kom att bli än mer dominerat av 
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Många behöll dock sin klassidentitet trots den nya miljön och sökte sig till 
de arbetarrörelsen närstående studentklubbarna. I Laboremus, D.Y.G. och 
clartésektionerna har det allt sedan starten funnits en del studenter med 
arbetarklassbakgrund, som sökt sig till studentklubbarna eftersom de 
upplevde det som naturligt utifrån sin klassbakgrund, men de hade alltid 
varit en mycket liten minoritet. Detta motiv, d.v.s. att man söker sig till en 
socialdemokratisk studentklubb eftersom man själv kommer ut arbetar-
klassen, skall jag i fortsättningen kalla klasslojalitetsmotivet. Likt 
”rättfärdighetsmotivet” baseras det mer på en känsla än på en rationell 
kalkyl men till skillnad mot ”rättfärdighetsmotivet” fordrar klasslojali-
tetsmotivet som regel inga utförligare motiveringar. Belysande är de olika 
skildringar som Ernst Wigforss ger av sin väg in i D.Y.G. och Helge Berg-
lund ger av sin väg in i Socialistiska Studentklubben i Stockholm i sina re-
spektive memoarer. För Wigforss var det en lång och svår process medan 
det största hindret för Berglund, som kom från ett arbetarhem i Sundby-
berg, var den dåliga mötesdisciplinen i den socialistiska studentklubben.1 
 
Det som alltså skilde stockholmsklubben från exempelvis D.Y.G., Labore-
mus och clartésektionerna var den stora andelen medlemmar för vilken 
klasslojalitetsmotivet utgjorde orsaken till att de gått med. En viktig an-
ledning till detta var den betydelse socialinstitutet hade som rekryte-
ringsbas. Socialinstitutet, eller ”Institutet för socialpolitisk och kommunal 
utbildning och forskning”, som det egentligen hette hade tillkommit på 
initiativ från Centralförbundet för socialt arbete 1920. Stockholms stads-
fullmäktige hade gått in som garant och 1921 hade man kommit igång med 
undervisningen som inriktades på socialpolitiska ämnen och ämnen med 
anknytning till kommunal förvaltning. Dessutom ingick det i institutets 
målsättning att främja samhällsvetenskapernas utveckling. För att 
studierna skulle bedrivas på en hög vetenskaplig nivå svarade inte minst 
institutets ordförande och drivande kraft, professor Gösta Bagge.  
 
Socialinstitutet hade formellt inte högskolestatus, men undervisningen 
bedrevs i högskolemässiga former och många av lärarna hämtades från 
Stockholms Högskola. Det skilde sig emellertid från övriga  högskolor på 
några punkter, och den viktigaste i det här sammanhanget var att man 
hade andra tillträdesvillkor. Till skillnad från annan högre utbildning 
fordrade man inte avlagd studentexamen utan krävde bara en sådan 
allmän mognad att man kunde tillgodogöra sig högskolestudier. Därmed 
gav socialinstitutet en möjlighet för många arbetarungdomar med enbart 
folkskolebakgrund,  kompletterat med  något år vid en folkhögskola, en 
möjlighet att fördjupa sig teoretiskt i samhällsvetenskapliga ämnen. Insti-
tutet kom på så sätt att uppfylla en del av de funktioner som Rickard 
                                                                                                                        
studenter från borgerliga hem än studentkollektivet som helhet. Han anför dock inga be-
lägg för sin uppfattning. Se också ”Studenter och arbetare” i Clarté nr 8 1925.  
 
1 Se Wigforss, Ernst Minnen : 1, Stockholm, 1950 s. 193 ff respektive  Helge Berglund a.a. 
s.85 Berglund var redan en slipad sammanträdesmänniska. Han var sedan flera år aktiv i 
SSU och valdes dessutom till ordförande i Sundbybergs arbetarkommun 1932. s. 59 
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Sandler i sitt förslag 1907 hade tänkt sig att en speciell arbetarhögskola 
skulle göra. De annorlunda tillträdeskraven gav också elevkåren en annor-
lunda sammansättning än övriga högre utbildningsanstalters, och bidrog 
till att ge socialinstitutet en alldeles egen profil. Helge Berglund, som 
skrev in sig vid socialinstitutet 1929, konstaterar apropå elevkårens 
sammansättning: 
 

De flesta av eleverna var socialdemokrater och de som inte var 
det från början blev det. I politiskt hänseende uppnådde knap-
past Gösta Bagge vad han tänkt sig, om han trott att institutet 
skulle bli en konservativ högborg. Vad institutet i alla fall åstad-
kom var att de som började som världsförbättrare blev sansade 
radikaler, sedan de diskuterat av sig de mest verklighetsfräm-
mande idéerna.1 

 
En högre utbildningsanstalt vid vilket socialdemokraterna var i majoritet 
var onekligen något unikt och det var där naturligt att det var bland dessa 
”sansade radikaler” som stockholmsklubben hade sitt säkraste fäste. 
Förutom elever vid Socialinstitutet så fanns också i stockholmsklubben ett 
betydande inslag av barn till ledande socialdemokrater. I klubben ingick 
bl.a. Per Albin Hansons dotter Anna-Lisa , Zeth Höglunds dotter Elsa , den 
landsflyktige ryske mensjeviken Bernhard Mehrs son Hjalmar m.fl. Till 
detta kom flera barn till ledande fackföreningsfunktionärer. I clartéister-
nas ögon var den stora andelen studenter, som man antog inte tagit per-
sonlig ställning efter lång och mödosam kamp utan som som gått med i en 
socialistisk studentklubb enbart därför att föräldrarna var socialdemo-
krater, något synnerligen suspekt och stockholmsklubben fick därför 
öknamnet ”Rävfarmen”.2 
 
I stockholmsklubben, som 1931 bytte namn till Socialdemokratiska Stu-
dentklubben,  ingick också ett antal yngre socialdemokratiska tjänste-
män.3 En del av dem hade sedan länge avslutat sina studier medan andra 
fortfarande följde vissa föreläsningar vid Stockholms Högskola. Klubben 
hade också ett nära samarbete med Tjänstemännens Socialdemokratiska 
Förening och mot slutet av 30-talet uppträder de inte sällan som gemen-
samma arrangörer av möten och debatter. Till saken hör också att man, på 
ett helt annat sätt än Laboremus, var nära lierad med SSU. Flera av 
medlemmarna hade sin huvudsakliga verksamhet förlagd till någon av 
                                       
1 Helge Berglund, a.a. s. 44.  Flera av socialinstitutets lärare hörde hemma på högerkanten 
i svensk politik. Förutom Gösta Bagge själv, som kanske är mest känd som högerledare 
1935-44, så var även den f.d. laboremiten men vid denna tid mycket energiske höger-
mannen Otto Järte knuten till institutet. Det märkliga hade alltså inträffat att den folk-
högskola som betraktades som ”arbetarrörelsens egen”, Brunnsvik, stod under liberal led-
ning och den högre utbildningsform som många på samma sätt uppfattade som närstående 
arbetarrörelsen leddes av en högerman.  
 
2 Om uttrycket ”rävfarmen” se t.ex. Kaj Björk  Ett 30-tal, Stockholm, 1984 s.129 
 
3 Helge Berglund antyder t.om. att tjänstemännen skulle varit i majoritet. Helge Berglund, 
a.a. s. 84 
 



180 

180 

stadens ungdomsklubbar och studentklubben verkar ha kommit i andra 
hand. Klubben var dock som tidigare nämnts mycket liten. Vid starten var 
man en handfull för att ha vuxit till ett trettiotal medlemmar vid tiden för 
studentförbundets bildande. 
 
Den lilla klubben hade dock vida kontakter. Främst då genom Karl Malm-
sten, som tillhörde gruppen kring Zeth Höglund. I samband med militär-
tjänsten hade han varit en av upphovsmännen till den s.k. ”manskaps-
rörelsen”, för vilket han avtjänat en månads fängelse. Under några år i 
mitten av tjugotalet var han förbundsstudieledare i Arbetarnas Ungdoms-
förbund.1 Han spelade uppenbart en viktig roll inom organisationen och 
1926 tillhörde han dem som förhandlade om detta förbunds samman-
slagning med SSU. Förutom studier i ”sociologiämnen” i Lund och vid 
Stockholms Högskola hade han också bedrivit studier vid Sorbonne och 
London University.2 De akademiska banan hade krönts av en doktorstitel, 
något som han sällan försatt möjligheten att markera.3  
 
Genom sina utlandsstudier hade Malmsten kommit i kontakt med social-
demokratiska studenter i andra länder och det var till Malmsten som Otto 
Friedländer förde fram sina propåer om att det borde bildas ett svenskt 
socialdemokratiskt studentförbund. Som ett första steg i den riktningen 
beslöt Socialistiska Studentklubbens styrelse på Malmstens förslag den 
3/3 1930 att klubben skulle inträda i den Internationella Socialistiska 
Studentfederationen. I protokollet heter det vidare: 
 

Klubben kommer att utgöra ISSFs svenska avdelning till dess ett 
svenskt socialdemokratiskt studentförbund bildats. Sverige till-
hör till dess nordisk sektion bildats ISSFs mellaneuropeiska 
sektion. Klubben får i uppdrag av ISSF att verka för bildandet av 
ett svenskt socialistiskt studentförbund i samverkan med Socia-
listiska ungdomsförbundet och partiet.4 

                                       
1 Arbetarnas Ungdomsförbund var höglundriktningen av Sveriges Kommunistiska Partis 
ungdomsförbund. Malmsten hade konsekvent följt samma politiska linje som Zeth Höglund 
i samband med de olika partisprängningarna. Efter partisprängningen 1924 fanns det ju en 
tid två partier som båda kallade sig Sveriges Kommunistiska Parti, men Malmsten gick 
alltså till den riktning som inte längre tillhörde Kommunistiska Internationalen och 1926 
följde han med Höglund tillbaka till SAP 
 
2 I Den Nya Politiken 23/10 1924 finns en presentation av Malmsten i vilken kraftigt be-
tonas att han kom från ett fattigt arbetarhem. Detta föranlett av att Kilbommarna hade 
kritiserat honom för att vara en överklassintellektuell.  
 
3 Malmsten titulerar sig genomgående i artiklar och korrespondens ”Dr. Karl Malmsten”. 
Han hade 1929 disputerat på en avhandling om den sociala omsorgens sociologi vid Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät vid Universitetet i Frankfurt am Main. Av-
handlingen trycktes, på tyskt vis, några år senare i Sverige. Se Karl Malmsten Zur Soziologie 
der Sozialen Fürsorge, Göteborg, 1931. Vetenskapshistoriskt är den intressant så till vida att 
den utgör ett tidigt försök att ”förvetenskapliga” det som senare har blivit uni-
versitetsämnet ”Socialt arbete”.   
 
4 Enligt protokoll från den 3/3 1930 i ”Stockholms Socialistiska Studentklubbs styrelses 
protokollsbok 1930-34.” Studentklubbens handlingar från de första decennierna är för-
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Att en ensam klubb säger sig vilja utgöra ett lands representation i ett så-
dant här sammanhang kan tyckas märkligt, men till saken hör att i 
Köpenhamn hade 1929 bildats en rent socialdemokratisk studentklubb 
som hade accepterats som Danmarks motsvarighet till ett nationellt för-
bund.1 Det är dock klart att man från början var inställd på att få till stånd 
ett nationellt förbund i vilket även Laboremus ingick. Den som fick i 
uppdrag att sköta kontakterna med uppsaliensarna var Anna-Lisa Hansson 
och det var hennes brev som man hade att ta ställning till i Laboremus i 
samband med Hägerströms besök. 
 
Detta första försök ledde dock inte till något resultat. Det fanns alldeles 
uppenbart ett motstånd bland flera av Laboremus medlemmar mot att på 
detta sätt betona studentkaraktären av föreningen.2 1930 fick emellertid 
Laboremus en ny ordförande, Karl Söderberg, som engagerade sig i pro-
jektet med en helt annan iver än sin föregångare. Diskussioner förs 
mellan styrelserna i de båda föreningarna under våren och i slutet av april 
hade man kommit så långt i förhandlingarna att man beslöt ta upp frågan 
om fördjupat samarbete vid en allmän Laboremussammankomst, vid vilken 
symptomatiskt nog Svante Boman höll ett föredrag om ”Några huvud-
punkter i Hägerströms filosofi”. Mötet stödde förslaget om samarbete med 
stockholmsklubben syftande till bildandet av ett socialdemokratiskt 
studentförbund, och utsåg Karl Söderberg och Eije Mossberg till 
representanter i den programkommitté som skulle undersöka möjlighe-
terna att genomföra förslaget3  
 
Stockholmarna å sin sida hade valt Karl Malmsten och Anna-Lisa Hansson 
till sina representanter i programkommittén. Den senares medverkan var 
enligt Karl Söderberg av betydelse eftersom Per Albin Hansson därigenom 

                                                                                                                        
komna men av en slump återfanns protokollsboken i Hjalmar Mehrs privatarkiv, kapsel F:3 
d:1, ARAB. Det står faktiskt ”Socialistiska ungdomsförbundet” i protokollet, men det måste 
vara en ren felskrivning eftersom det  av sammanhanget i övrigt framgår att det är SSU som 
åsyftas. 
 
1 Klubben i Köpenhamn startade på hösten 1929 under ledning av historikern Niels Arup. 
Den blev godkänd som underorganisation till ”Internationale Sozialistische Studenten-
föderation” 1930. Niels-Erik Mortensen: ”Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen 
indtil 1940” i Studenter under rødt flag; Den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, 
Köpenhamn,1980 s. 31  
 
2 Motståndet försvann inte i och med bildandet av SSSF. 1933 framfördes exempelvis för-
slag i Laboremus om att föreningen skulle lämna studentförbundet med hänvisning till att 
den inte var en studentförening. Förslaget röstades dock ned med stor majoritet. Mötes-
protokoll  23/3 1933 i ”Laboremus protokollsbok 1919-1935”, Laboremus arkiv Folk-
rörelsearkivet Uppsala. Debatten fortsätter även 1934 med verkar ha försvunnit en bit in 
på 1935. 
 
3 Eije Mossberg var vid denna tid sekreterare i Laboremus. Han gjorde sedan en något 
märklig karriär. 1945-47 var han konsultativt statsråd och 1947-51 var han inrikesminister. 
Efter en period som landshövding 1951-57 blev han direktör i SCA. En post som han 
innehade fram till 1972. Under en del av tiden var han också vice ordf. i SAF. 
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kom att bli positivt inställd till idén.1 Gustav Möller däremot var kärv. I 
samband med bildandet skrev Karl Söderberg till Möller och ansökte om 
bidrag från partiet, men fick ett mycket korthugget brev till svar där Möller 
hävdade att ungdomen skall lära sig att stå på egna ben. Det blev därför 
inga bidrag från partiet.2 Diskussioner kring bildandet pågick hela hösten, 
och först i slutet av oktober var programkommittén klar med slutgiltigt 
stadgeförslag.3 Vad det gäller förbundets ändamål var man i förslaget inte 
särskilt utförlig utan talar bara om: 
 

Ändamål: att på grundval av Sveriges Socialdemokratiska Arbe-
tarpartis program inom sig samla alla Sveriges socialdemokra-
tiska studenter till verksamhet i enlighet med av förbundets be-
slutande organ fastställda riktlinjer och arbetsprogram. 

 
Förbundet består av följande medlemmar: 
 a/ anslutna genom sammanslutningar av studerande vid hög-
skolor och därmed jämförliga läroanstalter  
b/ direkt till förbundet anslutna studenter, som vistas på ort där 
dylik sammanslutning ej finnes. Medlem skall tillhöra någon till 
Sveriges soc.dem. Arbetarparti ansluten organisation.4 

 
I dessa paragrafer är det två saker som kan vara värda att notera. För det 
första att man så klart markerar att SAPs program var den grundval på 
vilken organisationens verksamhet skulle vila och att man indirekt kräver 
partimedlemsskap. För det andra passusen om att förbundet var till för 
”studerande vid högskolor och därmed jämförliga läroanstalter”. Detta 
innebär att man laborerar med ett något vidare studentbegrepp än exem-
pelvis Sveriges Förenade Studentkårer, som vid denna tid enbart betrak-
tade studerande vid läroanstalter som krävde studentexamen för inträde, 
som studenter. De socialdemokratiska studenternas skrivning öppnade 
däremot för medlemskap även för studerande vid socialinstitut och lik-
nande. Det senare var som sagt viktigt inte minst för stockholmsklubben.  
 
Betecknande för den roll som SSU spelat inför bildandet, är att man valde 
att låta det formella konstituerandet av Sveriges Socialdemokratiska Stu-
dentförbund - SSSF - ske i samband med SSUs kongress den 7 nov 1931. 
Med  vid det konstituerande sammanträdet var förutom representanter för 
Stockholmsklubben och Laboremus också Rickard Sandler, som re-
presenterade partistyrelsen, Valter Åman från SSU och Koos Vorrink, 
sedermera nederländsk statsminister, från ungdomsinternationalen. De 
föreslagna stadgarna antogs och till förbundets förste ordförande utsågs 

                                       
1 Enligt intervju med Karl Söderberg 29/4 1986.  
 
2 Enligt intervju med Karl Söderberg 29/4 1986. 
 
3 För den slutliga skrivningen svarade Karl Söderberg och Karl Malmsten. 
 
4 Stadgarna finns i SSSFs arkiv, ARAB 
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Karl Söderberg och till sekreterare Karl Malmsten. I den första styrelsen 
ingick dessutom som vice ordförande Nils Erhard Lundberg samt Tore 
Wilander och Andreas Relte.1 
 
Så hade då SAP fått en ny sidoorganisation och den svenska student-
världen begåvats med sitt första rent partipolitiska studentförbund. Det 
var dock en mycket obetydlig organisation bestående av enbart två före-
ningar. Av dessa hade Laboremus ca 150 medlemmar varav  ca 90 var 
studenter. Stockholmsklubben hade ca 30 medlemmar vilket gjorde att 
eftersom enbart de som var studerande räknades in i förbundet så omfat-
tade den nya organisationen enbart 120 personer. Vilket då skall jämföras 
med 1200 för de nationella studentklubbarna och ca 400 för Clarté.2 
 
Tidigt var man inne på tanken att också försöka bilda klubbar i Lund och 
Göteborg. Direkt efter det att studentförbundet bildats skrev förbunds-
ledningen därför till Lunds socialdemokratiska förening och föreslog att de 
skulle agera för att få till stånd en partiansluten studentklubb som 
alternativ till Clarté. Den socialdemokratiska föreningen tog emellertid ett 
något märkligt, men för Lund så typiskt steg. De remitterade frågan till 
clartésektionen som alltså fick ta ställning till om en konkurrentförening 
skulle bildas eller ej. Efter en animerad debatt beslöt Clarté att tillsätta 
en arbetsgrupp för att utreda frågan. Något som dock inte ledde till något 
konkret resultat.3  
 
SSU hade tillsammans med Internationella Socialistiska Studentfedera-
tionen varit drivande bakom bildandet av Sveriges Socialdemokratiska 
Studentförbund och man kunde därför ta för givet att de skulle känna sig 
nöjda när väl det kommit till stånd. Så skulle dock inte bli fallet. Runt 
1934 uppstod det starka spänningar mellan Lunds Clartésektion och 
SSUarna i universitetsstaden vilket ledde till att lundensarna till SSUs 
kongress på hösten 1934 inlämnade en motion i vilken de yrkade på, att 
medlemsskap i Clarté skall förklaras oförenligt med medlemsskap i SSU. 
Kravet gick inte igenom, men SSUs förbundstyrelse hade i sin skrivning 
inför behandlingen av motionen ändå uttryckt sig på ett sådant sätt att det 
framgick att man rekommenderade SSU-klubbarna att inte ha med Clarté 
att göra. Förbundsstyrelsen hänvisade också till att det sedan 1931 fanns 

                                       
1 Av dessa var tre stycken inte studenter. Karl Malmsten var redan färdig doktor, Nils 
Erhard Lundberg var banktjänsteman och Andreas Relte posttjänsteman. Söderberg var 
dessutom redan klar med sin pol.mag. 
 
2 De nationellas medlemstal har jag berört tidigare. Någon medlemssiffra för Clarté för 1931 
har jag inte hittat men Eskil Bergen anger 443 medlemmar totalt i Clarté 1935 och eftersom 
det inte skett några dramatiska förändringar i förbundets utveckling kan det vara rimligt att 
räkna med ca 400 år 1931. Bergen Clarté - poeter och politiker, Stockholm, 1945 s.104 
 
3 Enligt protokollet från en clartésammankomst 17/12 1931 så hade man man att ta 
ställning till en från ”soc.dem.för i Lund till Clarté remitterad skrivelse” med en förfrågan 
om att bilda en lokalavdelning till Socialdemokratiska Studentförbundet i Lund. Till 
arbetsgrupp utsågs Per Nyström,  Sven Hallnäs, Tage Erlander och Per Meurling. 
”Protokollsbok för tiden 24/9 1931-15/3 1937”  Lundastudenternas  Clartésektions arkiv , 
Stadsarkivet, Lund 
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ett speciellt socialdemokratiskt studentförbund, men passade samtidigt på 
att påpeka: 
 

Inom styrelsen har visserligen vid behandlingen av motionen den 
uppfattningen icke utan skärpa förts fram, att den studerande 
ungdomen borde ansluta sig direkt till vår rörelse genom redan 
befintliga ungdomsklubbar, och speciella organisationer för denna 
ungdom följaktligen varken vore behövliga eller önskvärda.1 

 
Alltså rekommenderade man samma lösning som signaturen Gautstafr. 
hade ansett lett till så negativa konsekvenser i Tyskland. Den tyska erfa-
renheten verkar dock vara glömd vid det här laget och vid SSUs kongress 
känner sig studentförbundets dåvarande ordförande, Helge Berglund, 
tvungen att, just med hänsyftning på den tyska erfarenheten, försvara 
studentförbundets existens. Han gör det genom att sätta in frågan i ett 
större sammanhang: 
 

Den akademiska ungdomens vinnande för socialdemokratin är en 
del av ett större problem, nämligen medelklassens vinnande för 
vårt parti. De människor, som ej ha direkt kontakt med 
medelklassen  ha svårt att bilda sig en uppfattning om, hur 
besvärligt många av denna klass har det. . . . . I Tyskland var det 
denna medelklassungdom, som skänkte reaktionen dess slag-
kraft. Speciellt studenterna voro aktiva i den 
nationalsocialistiska rörelsen.2 

 
I Berglunds tal finns antytt den fruktan för ämbetsmannaillojalitet jag 
nämnt tidigare, men också den problematik som låg i hur SAP skulle 
kunna utvecklas från ett arbetarparti till ett ”folkparti”. Frågan om 
medelklassens villkor och dess relation till arbetarrörelsen var för Helge 
Berglund en huvudfråga för framtiden och mycket kom att cirkla kring den 
s.k. ”mellangruppsfrågan” under den tid han var förbundets ordförande i 
mitten av trettiotalet.3  
 

                                       
 
1 SSUs kongressprotokoll från 1934  s. 202 
 
2 SSUs kongressprotokoll från 1934 s. 202  De tyska studenternas betydelse för nazismen 
tas också upp av Karl Nilsson i artikeln ”Studenter och arbetare” i Clarté nr 11 1934. Han 
varnar också för att det demokratiska sinnelaget bland de svenska tjänstemännen kanske 
inte är så stabilt som det verkar just nu när läget är lugnt. 
 
3 Till saken hör också att Berglund var starkt påverkad av Otto Bauer och austro-
marxismen, för vilka en central tankegång var att man skulle försöka åstadkomma en för-
ändring av klassbalansen i samhället genom att skapa en allians mellan arbetare och 
mellangrupperna. Om denna tanke se Lennart  Olausson, Demokrati och socialism; 
Austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987. (Till austromarxismen i Stockholm 
återkommer jag i nästa avsnitt.) Frågan om hur man skulle vinna mellangrupperna var 
dock inte ny i SAP. Det var en fråga som i hög grad sysselsatt Per Albin Hansson och 
Gustav Möller redan under 10-talet och de verkar i sin tur fått problematiken aktualiserad 
genom studier av Kautsky och hans intresse för ”mellanlagren”. 
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Ifrågasättandet av förbundets existens från SSU-arnas sida var dock inte 
avvärjt för gott, även om Helge Berglund verkar ha fått förståelse för sina 
tankegångar vid kongressen 1934. Under de närmaste åren skulle SSUs 
tidskrift Frihet med jämna mellanrum upplåta sina spalter till kritiska 
vidräkningar med studenter i allmänhet och clartéister i synnerhet. Kritik 
som genom sin oprecisa karaktär indirekt också drabbade de 
socialdemokratiska studenterna i SSSF.1  
 
En av konsekvenserna av schismen i Lund blev att det vid sidan av den 
mycket livaktiga Clartésektionen bildades en rent socialdemokratisk 
studentklubb 1934. Dess förste ordförande var den efter nazisternas 
maktövertagande utkastade svensklektorn i Greifswald, Stellan Arvidsson 
och i den första styrelsen ingick dessutom bl.a. Per Nyström, Tage Erlan-
der och John Landgren.2 Som synes var det inga unga studenter precis. 
Erlander hade dessutom blivit vald till riksdagsman 1932 och vistades för 
det mesta i Stockholm.3 Lundaklubben hade också ständiga svårigheter 
med medlemsrekryteringen. Arvidsson var gammal clartéist och det var i 
stort sett samma personer som satt i styrelsen för den socialdemokratiska 
studentklubben i Lund som för clartésektionen. När sedan kampen inom 
studentvärlden hårdnade i slutet på decenniet kom dessa att satsa på 
Clarté. Som ett försök att bredda rekryteringen omformas lundaklubben till 
en diskussionsklubb med namnet ”Studenter och arbetare” 1938, men inte 
heller den lyckas dra till sig mer än ett 10-tal medlemmar.4 1936 bildades 
en socialdemokratisk studentklubb också i Göteborg men även den hade 
besvärligt med medlemsrekryteringen. Visserligen betraktade man sig 
själva som ”den mest livaktiga av studentföreningarna i Göteborg” men 
trots det hade man bara ett tjugotal medlemmar 1938.5 
 
Den klubb som utvecklades mest under trettiotalet var stockholms-
klubben. Utvecklingen skedde efter nästan samma mönster som gällt för 
D.Y.G. i Lund tidigare under tjugotalet. Från en markerad rivalitet gent-

                                       
1 Se exempelvis Arvid Giertz artikel ”Studentradikalism och arbetarrörelse” i Frihet nr 21 
1935, vilken i samma nummer kommenterades i en ledare av Karl Fredriksson som 
visserligen tonade ned kritiken men endast till en del. Se också Fredrikssons ledare i Frihet 
nr 1 1936 
 
2 Om bildandet och första styrelsen se Hans Truedsson Arbetarrörelsen i Lund under epoken 
1880 till 1950, Lund 1958 s. 437. Andra personer som var aktiva i Lundaklubben under 
trettiotalets senare del var bl.a. Per Eckerberg, Nils Kjellgren, Erik Brännman, Gunnar 
Ahlström och Harald Magnusson. 
 
3 Erlanders kandidatur till riksdagen hade ingalunda varit självklar. I sista stund dök det 
upp en spränglista bland socialdemokraterna i Lund som motiverades med att ett arbetar-
parti inte bör låta sig representeras av en akademiker. Den samlade inte många röster, 
men är betecknande för den strömning av ”akademikerförakt” som alltid har funnits under 
ytan i svensk arbetarrörelse. 
 
4 Ordförande var doc. Gunnar Ahlström och klubben bestod av ”några energiska gamla” 
enl. brev från Harald Magnusson till SSSFs styrelse 21/3 1938.  SSSFs arkiv, ARAB  
 
5 Enligt SSSFs verksamhetsberättelse 24/41938 - 31/1 1939 i SSSFs arkiv, ARAB  
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emot Clartésektionen växer de båda klubbarna alltmer samman tills man 
mot slutet av trettitalet kan tala om att de levde i en symbios i vilken det 
är mycket svårt att avgöra vem som egentligen gjorde vad.1 De båda 
föreningarna delade lokaler och de flesta av arrangemangen var sam-
arrangemang. En viktig skillnad fanns dock. I Lund hade D.Y.G alltmer 
förlorat sin självständighet för att slutligen försvinna helt utan att något 
formellt beslut att upplösa föreningen tycks ha tagits. I Stockholm däre-
mot ledde symbiosen inte till samma upplösning och 1939, i samband med 
Molotov-Ribbentroppakten och därmed åtföljande kris för Clarté, skildes de 
båda klubbarna åt igen. Då med den socialdemokratiska studentklubben 
som den starkare av de båda parterna. 
 
Om ett av skälen till att verka för ett bildande av ett rent socialdemokra-
tiskt studentförbund hade varit att skapa ett alternativ till Clarté som stod 
nära SSU, så kom utvecklingen under trettiotalet att leda till det motsatta 
förhållandet. Samverkan med Clarté blev allt intensivare medan banden 
till SSU försvagades. Särskilt då i Stockholm och Lund. Inom Laboremus, 
som storleksmässigt dominerade det lilla förbundet totalt, behöll man 
dock sin clartékritiska inställning under hela trettiotalet även om den 
minskades något genom ett initiativ från ”högre ort”.  
 
1936 anordnades nämligen i SAPs partistyrelses regi en konferens för att 
bl.a. behandla ”de socialistiska organisationerna bland intellektuella, 
deras uppgifter och deras ställning till Socialdemokratiska arbetarpartiet”. 
Från denna konferens finns ett mycket intressant protokoll bevarat.2 
Rickard Lindström inledde med en betraktelse över ”socialdemokratin och 
akademikerna” i vilken han berättade att han som ung ungdomsklubbist 
hade ansett att akademikerna inte hade något i arbetarrörelsen att göra. 
Arbetarklassens frigörelse måste vara deras eget verk. Detta hade han, 
liksom de flesta inom SSU fått ompröva. Arbetarrörelsen behöver 
akademikerna av flera skäl både inom ”regerings- och riksdagsarbete” men 
också, och kanske viktigast, inom ”opinionsbildningen”. Han återkommer 
också, med hänvisning till de tyska erfarenheterna, till det tema som jag 
betecknat som faran för ämbetsmannaillojalitet: 
 

Särskilt i tider som är kritiska för demokratin och arbetarrörel-
sen, är det av vikt för arbetarklassen, att de personer i samhäl-
let, som inneha nyckelpositioner, äro påverkade av radikala idéer 
eller åtminstone humanitärt orienterade. Det är ju inte 
nödvändigt att de äro socialister, men de få ej vara reaktionära 
utan måste ha förståelse för arbetarklassens strävanden.3 

                                       
1 Att man i början av 30-talet såg den socialdemokratiska klubben som ett hot inom Clarté 
framgår bl.a. av Eskil Bergen Clarté - poeter och politiker, Stockholm, 1945 s. 109.  
 
2 Protokollet har rubriken ”sammanträde med representanter för Socialdemokratiska 
partistyrelsen, socialistiska studentorganisationer m.fl. 16/2 1936” i SSSFs arkiv.  ARAB. 
  
3 Sammanträde med representanter för Socialdemokratiska partistyrelsen, socialistiska 
studentorganisationer m.fl. 16/2 1936” sid 2. i SSSFs arkiv, ARAB. 
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Han hävdade vidare att det förr hade gått lätt att vinna akademiker för 
socialismen men under senare tid hade det blivit svårt, särskilt sedan 
partiet hade kommit i en maktställning eftersom det inneburit att social-
demokratin i en rad konkreta situationer måste ”taga taktiska hänsyn och 
gå fram med försiktighet”1. Detta strider mot de radikala akademikernas 
natur och Lindström kommer fram till konklusionen: 
 

Därför behövs det också en organisation för radikala studenter, 
en organisation, som kan rekryteras av folk, som ej äro beredda 
att svära på ett partiprogram. Det är av denna anledning jag 
anser, att Clarté har ett existensberättigande, hur ruskig denna 
organisation än i vissa avseenden är.2 

 
Men, hävdar Lindström, den intellektuella världen är mycket ”differentie-
rad”. En del akademiker som hyser sympatier för arbetarrörelsen upplever 
Clarté som synnerligen misstänkt och skulle dra sig för att söka sig till 
den om det var det enda alternativet. Därför måste också de rent 
socialdemokratiska studentföreningarna finnas och få partiets stöd. Lind-
ströms anförande mynnade sedan ut i att vad man nu borde göra var att 
söka finna bästa möjliga avgränsning mellan de olika existerande organi-
sationerna, så att man verkligen når så många som möjligt i stället för att 
bekriga varandra. 
 
I den efterföljande debatten höll de flesta med Lindström. Båda organisa-
tionerna behövdes. Även om SSUs Torsten Nilsson uttryckte sitt missnöje 
med ”kaférevolutionärerna” i Clarté med deras markerade ointresse för 
kommande yrkesuppgifter, så var det bara en av deltagarna som markerade 
ett öppet avståndstagende från Clarté och hävdade att organisationen 
borde uppgå i SSSF.3 Han fick dock direkt mothugg från flera håll, bl.a. från 
SSSFs ordförande Helge Berglund, som i stället ansåg att den ideala 
lösningen vore att de socialdemokratiska studenterna utgjorde en fraktion 
inom Clarté. Just blandningen av socialdemokrater och andra inom Clarté 
hade ett speciellt värde eller uttryckt i den direkta och ”brutala” stil som 
känneteckande Berglund: 
 

För oss socialdemokrater är det ibland bra att slippa skämmas för 
vad Clarté för. När Clarté företager sig något som vi ogillar kunna 

                                       
1 Ibid s. 3 
 
2 Ibid.s. 3.  Att detta inte var någon helt ny tanke för Rickard Lindström framgår bl.a. av att 
han inåt - gentemot SSUs styrelse och verkställande utskott - försvarade Clarté och 
exempelvis föreslog att Clarté skulle inbjudas till SSUs kongress 1928. Mot det förslaget 
yrkades avslag av Karl Hovberg som tycks ha varit den mer aggressive antiakademikern 
under SSUs 20-talsperiod. Utåt har sedan Lindström lojalt företrätt styrelsens majoritets-
uppfattning. Se SSUs förbundsstyrelseprotokoll 2/6 1928, SSUs arkiv ARAB 
 
3 Förslaget kom från en representant från den socialdemokratiska tjänstemanna-
föreningen i Stockholm, Birger Lövgren, vilken som motiv för sitt krav anförde att två olika 
parallellt verkande föreningar inom samma område var att krångla till det i onödan. 
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vi säga att det inte är socialdemokrater som äro ansvariga utan 
clartéister. Å andra sidan när Clarté gör något som vi finner bra 
kan vi framhålla att det är socialdemokraterna som gjort det.1 

 
Per Nyström, som i det här sammanhanget representerade det social-
demokratiska studentförbundet gav i något mindre rättframma ordalag ut-
tryck för en likande tankegång. SAP och med det nära förbundna organi-
sationer kan inte driva ”en radikal kulturkamp” på grund av sin rege-
ringsställning. En sådan är dock nödvändig i dagsläget, vilket gör att det är 
viktigt att det finns en fristående socialistisk studentorganisation av 
Clartés typ som kan ”föra den socialistiska kulturdebatten vidare”. Där-
efter övergick man till att diskutera den större problematik som frågan om 
studentorganisationerna sattes in i, nämligen frågan om hur man skall 
vinna medelklassen för socialdemokratin.  
 
Även om inte konferensen slutade i några andra beslut än att man 
tillsatte en fortsättningskommitté, så innebar detta möte i praktiken att 
de rent socialdemokratiska studentklubbarna och Clarté kom fram till en 
slags arbetsfördelning och uppdelning av målgrupperna för sin verksamhet. 
Clarté skulle fortsätta att stå för en ”radikal kulturkamp” medan SSSF mer 
skulle driva de ”studentfackliga” frågorna. Den senare organisationen 
skulle också rikta in sig på dem som var beredda att skaffa partibok, 
medan Clarté skulle söka vinna alla övriga socialistiskt intresserade 
studenter. Därmed kan den konflikt som hela tiden funnits latent mellan 
dem som drivit det gamla kulturradikala kravet om studenten som den frie 
kritikern och dem som velat bryta studenternas isolering genom att knyta 
dem till ett parti - i det här fallet till SAP - sägas ha fått en lösning. Båda 
organisationsformerna accepterades och skillnaden kunde t.o.m. ses som 
en styrka genom att de tilldelades olika roller.  
 

                                       
1 Ibid. s. 5.  Uttalandet är inte bara symptomatiskt för Helge Berglunds sätt att uttrycka sig, 
utan också för den ton som kännetecknar hela detta protokoll, vilket absolut inte var 
avsett att offentliggöras. (Det står faktiskt ”vad Clarté för.” i protokollet och inte ”gör” vilket 
vore naturligast. Förmodligen rör det sig om ett skrivfel) 
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Kulturradikalismens andra våg 
 
Så långt har vi uppehållit oss i huvudsak kring frågan varför SAP som 
första parti bildar ett speciellt studentförbund och de olika, mer politiskt-
strategiska överväganden som förekommit under tjugotalet. Däremot har 
lite sagts om utvecklingen på idéplanet under denna tid.  Nu skall dock 
med en gång sägas, att idéströmningarna inom den svenska student-
vänstern under mellankrigstiden inte är lätta att fånga in i ett enhetligt 
schema eftersom det dels fanns stora skillnader mellan början och slutet 
av perioden, dels betydande skillnader i det intellektuella klimatet vid de 
olika universitetsorterna. Likaså är det svårt att på ett enkelt sätt sär-
skilja de rent socialdemokratiska studenterna från clartéisterna eftersom 
gränserna mellan de olika riktningarna ofta var flytande. Ett sätt att struk-
turera problematiken, som jag skall pröva i det följande, är dock att utgå 
från hur man förhöll sig till det kulturradikala arvet. En huvudangrepps-
punkt för Elmo Lindholm och de nationella studenterna var ju, som 
tidigare nämnts, kulturradikalismen och dess samtida förespråkare och 
frågan blir då om den kontinuitet som han tyckte sig se, verkligen existe-
rade.  
  
Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund var från start i huvudsak en 
pappersorganisation. Det viktiga arbetet skedde på klubbnivå. Rätt snart 
började man dock samla sig till uttalanden i hela förbundets namn, och ett 
av de första, som gjordes i februari 1933, riktade sig mot nazisternas för-
följelser av arbetarledare och intellektuella i Tyskland:  
 

Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund  gör sig i detta fall 
inga illusioner om verkningarna av platonska protestuttalanden. 
Men de arbetarnas talesmän, de vetenskapsmän, de konstnärer, 
som nu falla offer för reaktionens bödlar, må veta att deras tra-
giska öde och heroiska kamp följes med broderlig sympati av 
Sveriges socialistiska intellektuella. I vårt eget land skola vi göra 
vad vår socialistiska plikt bjuder oss för att förhindra en mot-
svarande utveckling.1  

 
Uttalandet spreds på illegala vägar bland studenter i Tyskland och kom 
trots förbundets litenhet att väcka visst uppseende. Det ledde också till 
att de båda undertecknarna, förbundets ordförande och sekreterare Karl 
Söderberg respektive Nils Beyer, fick besked om att de skulle arresteras 
omgående om de satte sin fot på tysk jord.2 Kampen mot de nya höger-
nationella strömningarna i studentvärlden kom sedan att prägla mycket av 

                                       
1 Citatet finns återgivet i faksimil i Agne Gustafsson ”Studentförbundet i 25 år: Tvistefrö 
och impulsgivare” Libertas nr 5-6 1956 
 
2 Enligt Karl Söderberg ”Start i orolig tid bebådad redan 1905” Libertas nr 5-6 1956 s.11 
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verksamheten både i de socialdemokratiska studentklubbarna och i Clarté 
under trettiotalet.1 Motsättningen var lika hård oavsett om det gällde 
öppet nazistiska studentorganisationer  eller de något mer sofistikerade 
nationella studentklubbarna.2  
 
Nazisternas uttalade anti-rationalism och de nationellas auktoritetstro 
och hyllande av ”eviga nationella värden” är den fond mot vilken student-
vänsterns agerande under mellankrigstiden måste betraktas för att rätt 
kunna förstås. Även om brottet mellan Allmänna Valmansförbundet och 
Nationella Ungdomsförbundet 1934 ledde till att de senare miste mycket 
av sin styrka, inte minst ekonomiskt, så fortsatte högergrupperna ändå att 
dominera studentmiljön. Att man lyckades samla en majoritet av student-
kårernas medlemmar i både Uppsala och Lund bakom de beryktade 
uttalandena mot att ett tiotal judiska läkare skulle få ta sin tillflykt hit 
1939, var bara en slutlig bekräftelse på den styrka de nationella idéerna 
hade i studentvärlden. Mängder av exempel på den roll som studentnazis-
men eller närbesläktade tankegångar spelade skulle kunna lyftas fram, 
men jag skall stanna vid ett uttalade på ledarplats i Lundagård från april 
1933 som på många sätt är belysande. Ledaren är författad av Åke 
Ohlmarks och i den heter det bl.a.: 
 

Att speciellt det tredje riket med sin okuvliga framåtanda och sin 
hänsynslöst målmedvetna aktivism blivit en verklig godbit för 
”kulturradikalismens” storordiga epigoner, förstår man. De ha 
aldrig förstått, att då och då en ny epok med en naturlags nöd-
vändighet utkristalliseras i seklernas retort. Att det finns något 
som heter ”gosselynne, hoppfull håg och fantasi”, och att det är 
detta som i kritiska ögonblick bär världen. De uttala endast sitt 
ecraséez över alla, som ej äro omedelbart benägna att applådera 
deras egen svada.3 

 
Enligt Ohlmarks var det äntligen dags att göra upp med dessa ”kulturradi-
kaler” av sentida märke som ingenting förstod av det nya som hände. Det 
var inte bara det att de var främmande för det ”gosselynne” som genom-
syrade det Tredje Rikets ledning. De hade heller inte förstått att det hade 
                                       
1 Motsättningarna kunde emellanåt ta sig dramatiska former som då en grupp nazistuden-
ter med våld försökte stoppa ett clartémöte på Stockholms Högskola 6/12 1933.  
 
2 Det fanns en brokig flora av mer eller mindre öppet nazistiska studentföreningar, före-
trädande de olika riktningar som fanns på den extrema högerkanten vid denna tid. 1935 
gick dock de grupper som tillhörde Lindholmrörelsen samman och bildade Sveriges Natio-
nalsocialistiska Studentförbund. Se Holger Carlsson Nazismen i Sverige: ett varningsord, 
Stockholm, 1942 s. 150 
 
3 Ledare i Lundagård nr 6 1933 s. 118  Vänstern hade tidigare under flera år lyckats vinna 
valen till redaktion för Lundagård, men förlorade 1933. De startade då en egen tidskrift för 
att bemöta Ohlmarks o Co. som fick namnet Ateneum. Ohlmarks ilska är med all sanno-
likhet föranledd av en ledare i denna mottidskrift som satiriserade Nationalsocialismen. I 
Ateneum tog man upp den av Ohlmarks kastade handsken och Sven Hartman svarade 
med en bitande vass och stilistiskt mycket elegant ledare. Se Ateneum Tidning för Lunds 
studenter, Nr 5 resp. 6 1933 
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vuxit upp en ny generation ”med praktisk livssyn, stämband och mål att 
slåss för” och att folk återigen ”blivit så egendomliga att de vilja något”. 
Till skillnad mot Elmo Lindholm, som såg kulturradikalismen kring 
sekelskiftet som roten till allt ont i det moderna, demokratiska samhället, 
så ansåg Ohlmarks emellertid att det en gång hade funnits en god ”kultur-
radikalism” av lundensiskt snitt, men dess tid var nu förbi. Kvar hade bara 
blivit en allmän negativism och en destruktiv attityd oförmögen att ta till 
sig allt som är skönt i livet.1 
 
Ohlmarks utfall var ingen isolerad företeelse. Oftast användes termer som 
kulturradikalism och kulturradikal under trettiotalet som pejorativa be-
teckningar på tänkesätt och idéer som man av någon anledning skarpt 
ogillade. Samtidigt kan man emellertid bland studenter på vänsterkanten 
under den fjärde utåtriktade fasen finna ett medvetet återknytande till den 
kulturradikala traditionen från slutet av förra seklet. Det kulturradikala 
arvet framstår då som något positivt, något i hög grad värt att förvalta.2  
 
Frågan om man skall räkna den fjärde vågens socialistiska studentradika-
ler till kulturradikalernas skara kompliceras emellertid av att en del skri-
benter uteslutande har velat reservera begreppet kulturradikalism för en 
radikalism av borgerligt liberalt ursprung.3 Kulturradikalismen under 1880-
talet har utifrån denna definition setts som en parallellrörelse, alternativt 
motrörelse, till socialismen och arbetarrörelsens framväxt. Att man också i 
Sverige konstruerat en sådan motsättning framgår av SAOB:s definition av 
begreppet ”kulturradikal”. Redaktionen, som i mitten av 30-talet hade 
kommit fram till bokstaven ”K”, hävdar att en kulturradikal är en som: 

 
förbinder en radikal politisk uppfattning (på borgerlig grund) med 
ett starkt (o. fördomsfritt) kulturintresse.4 

 
Detta sätt att ställa kulturradikalism som något per definition motsatt 
socialismen har dock lett till problem, eftersom Marx och marxismen kom 
att vara den kanske viktigaste ideologiska referenspunkten för kultur-
radikala debattörer, inte bara i Sverige utan i hela Norden, under mellan-
krigstiden. Resultatet har blivit, i de fall man hållit fast vid att kultur-
radikalism skall ses som en borgerlig rörelse, att man tvingats räkna med 
sådana paradoxala företeelser som marxistiska liberaler eller 
kollektivistiska individualister.  

                                       
1 För en intressant diskussion om samtida föreställningar om ”negativism” och 
”kulturpaus” se Nils Runeby ”Clartéisten Meurling i Verdandi” Arbetarhistoria 48, 1988 
 
2 Se exempelvis ledaren ”Studenterna och politiken” i Clarté nr 10 1926 s.2. I den hävdas 
med bestämdhet att Clarté är ”arvtagare till den gamla kulturradikalismen” 
 
3 Så gör exempelvis Leif Longum, och han delar denna åsikt med en rad andra norska 
litteraturvetare och samhällsdebattörer. Se Leif Longum Drömmen om det frie menneske, 
Oslo, 1988 s. 261 ff för en översikt över denna diskussion på norsk botten.  
 
4 SAOB band 15, 1939 sp. 3178-79.  
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Betydligt fruktbarare är, enligt min mening, istället att se kulturradikalism 
och socialism som två företeelser vilka båda genomgått betydande 
förändringar över tiden och som upptagit idéimpulser och tankegods från 
flera håll. Eftersom deras centrala problematik inte direkt sammanföll 
kunde de mycket väl kombineras och de kan därför inte definieras med 
ömsesidigt uteslutande begrepp. Kulturradikalismen var ett speciellt för-
hållningsätt till tillvaron, och av de karakteristika som jag tagit fasta på i 
föregående kapitel lät sig merparten väl förena med en läsning av Marx. 
Det gäller exempelvis den etiska utopin om ett öppet och ärligt samhälle, 
den provokativa attityden, den antimetafysiska världsåskådningen, den 
optimistiska och dynamiska människosynen, den empiriska kunskaps-
synen och den evolutionsoptimistiska samhällsuppfattningen. Vad som 
däremot kunde vara svårt att förena med socialismen var den individua-
listiska grundinställningen - med sitt ideal om den fristående kritikern - 
som fanns i den tidiga kulturradikalismen.  Även om den individualistiska 
grundinställningen var mindre utpräglad i radikala studentkretsar än bland 
exempelvis det moderna genombrottets författare, så ledde den till 
problem. Typiskt är också att mycket av den spänning mellan Clarté och 
SSU som skildrats i föregående avsnitt hade sitt ursprung  just i olika 
uppfattning om hur solidaritet med arbetarrörelsen bör manifesteras och i 
synen på ”den fristående kritikern”. 
 
Ett viktigt skäl för att man inte bör definiera begreppen statiskt är att 
villkoren för det kulturradikala förhållningssättet förändrats. Många av de 
”gudar” som den första generationens kulturradikaler riktade sitt trotsiga 
uppror emot hade fallit. Sekulariseringen hade gjort att uppror mot kyrka 
och prästerskap inte längre var särskilt meningsfullt.1 Vid universiteten 
hade den boströmska idealismens hegemoni brutits och naturvetenskapen 
och de naturvetenskapliga metodernas relevans behövde inte längre kämpa 
för erkännande. Tvärtom var det nu de humanistiska disciplinerna som 
hamnat på defensiven och tvingades slåss för sin metodologiska särart. 
Allmän och lika rösträtt var införd, även för kvinnorna, och den patriarkala 
familjelagstiftningen hade, åtminstone formellt, brutits genom att 
kvinnorna blivit myndiga. Alla vuxna medborgare förväntades kunna bilda 
sig en åsikt i samhällsfrågor och ge uttryck för denna i allmänna val. 
 
Till stor del var de förändrade villkoren ett resultat av den första kultur-
radikala vågens effekter på det svenska samhället. Många av de gamla 
Verdandisterna, D.Y.G.-isterna och Laboremiterna hade, trots hårt mot-
stånd, erövrat professorsstolar, redaktionsrum och regeringstaburetter. 
Både Karl Staaff och Hjalmar Branting hade dessutom blivit politiska 
ledargestalter som nära nog kanoniserats av sina respektive politiska par-
tier. Men även på mer prosaiska nivåer i samhället fanns det många som 

                                       
1 Läget skulle emellertid förändras under 30-talets gång då man kan tala om en ”religiös 
motoffensiv” med krav på  krav på skärpning av lagstiftningen mot ”sedeslös” propaganda, 
en kristen ”litteraturnämnd” som skulle granska böcker etc. Till motoffensiven hörde också 
Oxfordgrupprörelsen som också vann många anhängare bland studenterna. 
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bar det kulturradikala arvet vidare. Gunnar Aspelin har, som tidigare 
nämnts, visat på hur mycket av det kulturradikala tankegodset togs upp av 
den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, men han lyfter också fram alla 
dessa läroverkslärare som förblev sin ungdoms åttiotalsideal trogna.1 För 
många läroverksungdomar blev dessa trotsare av de gängse läro-
verksnormerna -  de som teg under morgonbönens psalmsång och vars 
ögon lågade när de kom in på Darwin - förebilder och inspiratörer. 
 
Exemplen kan mångfaldigas på grupper och rörelser som i större eller 
mindre utsträckning kommit att anamma det kulturradikala förhållnings-
sättet till tillvaron. Samtidigt får man emellertid inte förledas att tro att 
detta dominerade den svenska intellektuella miljön under mellankrigs-
tiden. Jag har redan berört ”de nationella” och deras bekännelser till tron 
på auktoriteter och underkastelse under överhetsstaten. De var emellertid 
inte ensamma i sin tro på viljans, kraftens och handlingens roll som 
alternativ till förnuftstro och tolerans. De nazistiska studenternas bokbål 
i Tyskland sågs med sympati på många håll och en av samtidens kanske 
mest dominerande ”kulturpersonligheter”, Fredrik Böök, skildrade som 
åsyna vittne bokbålen med entusiasm och välvilja.2 Trots Hägerström så 
var den dominerande filosofiska inställningen, inte minst vid läroverken, 
en slags urvattnad idealism förenad med en lika blek och ”halvljummen” 
bekännelse till ”de kristna värdena”. Gränserna för vad som ansågs 
”passande” och vilka sidor av det mänskliga livet som lämpade sig att ”dra 
fram inför offentligheten” var också snäva. Något som mer än en författare 
som dristat sig överskrida gränsen fick känna av. Mest belysande är 
kanske behandlingen av Agnes von Krusenstjerna, vars verk av kultur-
skribenter kunde betecknas som ”produkter av en sjuk människas per-
versa fantasi, vilkas rätta hem är inom psykiatrin och inte skönlitteratu-
ren”.3 Det fanns alltså fortfarande anledning för dem som bekände sig till 
en antimetafysisk världsåskådning eller det etiska idealet om ärlighet och 
öppenhet att mana till ”en radikal kulturkamp”.  
 
För de studenter som sökte kontakt med arbetarrörelsen var också situa-
tionen under mellankrigstiden annorlunda än för dem som en gång sökt 
sig till Laboremus eller D.Y.G. Inte minst viktigt var att socialismen, som 
den realt framstod som tankeströmning under mellankrigstiden, till stora 
delar hade ändrat karaktär jämfört med det slutande artonhundratalet. 
Internationalens sammanbrott under första världskriget och uppdelningen 
av de socialistiska partierna i två mot varandra kämpande riktningar gjorde 
att vissa delar av den socialistiska tanketraditionen betonades medan 
andra förträngdes. Vad man valde att lyfta fram och vad man valde att 

                                       
1 Gunnar Aspelin ”Tidsidéer och tidsideal” i De 50 åren III  s. 11 
 
2 Om händelsen och Bööks inställning se Tomas Forser, Bööks 30-tal; En studie i ideologi,  
Stockholm, 1976 s.62 f. 
  
3 Omdömet härstammar från Harald Källströms Litteraturfejden, Uppsala, 1935 s.33. Be-
tecknande är också att när Bonniers vägrade att utge några av Krusenstjernas böcker så 
fick de istället utges på det Clarté närstående Spektrums förlag. 
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förtränga berodde på hur man valde sida i striden mellan leninister och 
reformister. Lenins grundläggande revidering av Marx, hans tro på att 
arbetarklassen i sig inte kan komma längre än till ett ”tradeunionistiskt 
medvetande” och hans idéer om ett litet ”avant-garde” som folkets ledare, 
var också föreställningar som man tvingades ta ställning till oavsett om 
man accepterade dem eller förkastade dem.  
 
Även de yttre villkoren för socialismen hade förändrats genom att politiska 
partier, som på ett eller annat sätt sade sig företräda socialismen, i flera 
länder hade fått politiskt inflytande. Att då omsätta visionerna i konkret 
politisk handling hade inte varit helt lätt, och flera socialistiska och 
socialdemokratiska partiers tolkning av socialismen genomgick betydande 
förändringar i takt med att svårigheterna att förena teori och praktik visade 
sig. Viktigast i sammanhanget var kanske det sovjetryska experimentet 
med att försöka införa socialism i ett i huvudsak agrart och feodalt 
samhälle. Det sovjetiska experimentet, även om det helt bröt mot den 
historiematerialistiska teorin, blev något som följdes med spänning i om-
världen. Detta gällde också bland företrädare för de socialistiska riktningar 
som annars tog avstånd från Lenin och Komintern. Trots allt var det ju en 
revolution som förklarat sig vara socialistisk och som prövade en 
konsekvent planhushållning och där arbetarna sades ha det avgörande 
inflytandet på alla beslut. Som tidigare nämnts kan man tala om ett ut-
brett ”sovjetsvärmeri” under mellankrigstiden och detta satte sin prägel på 
en lång rad frågor. Att exempelvis en viss vetenskapsinriktning tillämpas i 
Sovjetunionen var ett tungt vägande argument för dess värde i 
socialistiska sammanhang.1 
 

En villkorlig utvecklingsoptimism 
 
När de socialistiska och socialdemokratiska studenterna återknöt till den 
kulturradikala traditionen, så kunde det alltså inte bli fråga om att på 
något enkelt sätt ta vid, där företrädarna slutat. Mellankrigstidens kultur-
kamp måste föras efter delvis andra linjer än den som utkämpats av 
sekelskiftsgenerationen. Det var inte bara det att kyrkan förlorat sin 
maktställning. Den enkla evolutionsoptimismen - detta att samhället är 
statt i en ständig utveckling - hade gått förlorad under första världskriget. 
Därefter blir tron på utveckling alltid villkorlig, och det finns hela tiden 
med en fruktan att om inte vissa villkor uppfylls så kommer världen att 
återfalla i det barbari, som kännetecknat uppgörelserna på slagfältet.2 
Fascismens framgångar i Italien och motsvarande rörelsers anammande, 
inte minst bland de intellektuella, i Tyskland undergrävde också effektivt 
                                       
1 För Ebbe Linde var det viktigaste argumentet för att man från socialistiskt håll borde 
bejaka Taylorismen att den hade anammats i Sovjetunionen. Se Ebbe Linde ”Psykologisk 
ingenjörskonst” Clarté nr 2 1930 s. 13 
 
2 Detta tema anslås redan i Clartés första nummer där Georg Branting under rubriken 
”Illusionsfri positivism” jämför efterkrigsgenerationens blandning av skepsis och optimism 
med den ”säkra reformtro” som karaktäriserat ”80-talets män” Clarté nr 1 1924 
 



195 

 

195 

tron på att en fri diskussion automatiskt skulle leda till ”survival of the 
fittest” också på idéernas område. Till detta kom att Freud och psyko-
analysen på ett helt annat sätt än tidigare lyft fram människans dunkla 
sidor och oförmåga att helt rationellt styra sina handlingar.  
 
Per Nyström hade, som vi sett av inledningscitatet till detta kapitel, lovat 
att de socialistiska studenterna skulle föra kulturkampen vidare och 
överta den fackla som tänts av 1800-talets radikala borgerskap. När det 
gällde att motivera varför ”facklan” måste övertas av den socialistiska ung-
domen använde sig Nyström av ett resonemang, som återkom i olika 
varianter under hela mellankrigstiden. En bärande tanke i detta var, att 
under 1800-talet hade borgerskapet varit de som fört utvecklingen framåt, 
men nu var samma borgerskap en hämmande faktor för utvecklingen. 
Arnold Ljungdal turnerar motivet på ett märkligt sätt i sin  bok ”Kulturen i 
fara” 1927 genom att sammankoppla det med Spenglers tes om 
västerlandets undergång.1 Ljungdal är nämligen beredd att ge Spengler 
rätt, men med en viktig reservation. Spengler gör nämligen som så många 
andra filosofer, menar Ljungdal, han förknippar iakttagelser av tendenser 
och föreställningar i sin egen klass med mänskligheten som helhet. Vad vi 
står inför är inte västerlandets undergång, utan borgarklassens undergång. 
Det är detta, som Spengler sett, och det är det som gjort att hans teorier, 
trots alla sina brister, har fått sådant genomslag. Västerlandet står inför 
ett ”vaktombyte” som innebär att arbetarklassen måste överta 
borgarklassens ledande roll i kulturlivet lika väl som i samhället i stort. 
Vaktombytet är oundvikligt, men det finns två risker som kan leda till att 
det misslyckas. Den ena är att borgarklassen inte inser det nödvändiga, 
utan i ett desperat försök att hindra utvecklingen tyr sig till fascismen. 
Den andra risken är att arbetarklassen inte är beredd att ta över när det 
behövs. I båda fallen skulle ett sådant misslyckande verkligen leda till 
hela västerlandets undergång. 
 
Det finns hos Ljungdal en spänning mellan ett pessimistiskt grundackord, 
en känsla av att kulturen befinner sig i en kris, och en optimistisk över-
stämma med en väldig tilltro till en möjlig utveckling, som är typisk för den 
nya formen av villkorlig utvecklingsoptimism. Denna pendling mellan 
mörker och ljus, förtvivlan och hopp utvecklades till en speciell sorts 
symbolik som ständigt återkom, inte minst i den första clartégeneratio-
nens lyriska produktion. Den villkorliga utvecklingsoptimismen genomgår 
emellertid en gradvis omformning. För Arnold Ljungdal och hans generation 
var den ekonomiska krisen i den stora börskraschens spår bara en 
ytterligare bekräftelse på djupet i den kris, som den västerländska kultu-
ren befann sig i. Några år in på trettiotalet förändras dock tonläget.2 Även 
om man fortfarande kunde omfatta en mörk syn på prognosen för den 
                                       
1 Arnold Ljungdal Kulturen i fara, Stockholm, 1927. 
 
2 Detta sagt rent allmänt. När det gällde enskilda individer kan man hitta ett annorlunda 
mönster. Ebbe Linde är exempelvis redan i sitt första bidrag i Clarté 1926 inne på samma 
tankegångar som jag menar dominerar 30-talet.  Bidraget var en kritisk recension av Arnold 
Ljungdals bok ”Tiden och tron” och återfinns i julnumret 1926. 
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närmaste framtiden, så fanns det bland de radikala studenterna en alltmer 
uttalad optimism om möjligheterna att trots allt påverka utvecklingen på 
sikt. Villkoret för att detta skulle lyckas var att vetenskap och rationellt 
tänkande på ett helt annat sätt än tidigare lades till grund för 
beslutsfattande i samhället.  
 
En viktig faktor när det gällde omsvängningen mot en alltmer utpräglad tro 
på tillämpad vetenskap och rationell samhällsplanering som villkor för en 
fortsatt utveckling var den stora börskraschen 23 oktober 1929 och den 
efterföljande stora världsdepressionen. För dem som drömde om det 
rationella samhället skulle denna framstå som ett slutligt bevis på att 
kapitalismen inte var en framkomlig väg. Sällan hade kapitalismens anar-
kistiska och destruktiva sidor framstått så tydliga, som när bilderna på 
brasilianska bönder skyfflande kaffe i havet för att hålla priserna uppe, 
började cirkulera i pressen i början av trettiotalet. Depressionen kunde 
förklaras på olika sätt, men ett sätt som vann stark anklang bland de radi-
kala studenterna,  var den förklaring som gavs av austromarxisterna och 
särskilt då Otto Bauer.1 Enligt Bauer var depressionen en konsekvens av 
en obalans mellan vårt sätt att tillverka förnödenheter och det omgivande 
samhället. Vetenskapliga resultat hade under 1900-talet på ett helt annat 
sätt än tidigare kommit till användning inom industrin. De enskilda före-
tagen hade också genom rationell planering och ”scientific management” 
lyckats, särskilt från mitten av tjugotalet, att åstadkomma väldiga effekti-
vitetsökningar. Produktionen steg snabbt och ledde till en högkonjunktur. 
Men samtidigt som de enskilda företagen kännetecknades av ett 
”ingenjörsmässigt tänkesätt”, i vilket  varje steg i produktionsprocessen 
noggrant planerades, så fortsatte det kapitalistiska systemet som helhet 
att verka utifrån kortsiktiga och anarkistiska principer. Var och en tänkte 
på sitt och ingen bekymrade sig om det fanns en efterfrågan som svarade 
mot produktionen. Resultatet blev en överproduktionskris, eller en 
”rationaliseringskris” som Otto Bauer kallade det. Det som från de en-
skilda företagens sida på kort sikt kunde framstå som lyckade rationali-
seringar blev i ett övergripande samhälleligt perspektiv ”felrationalise-
ringar”, eftersom det ledde till att stora mängder människor blev arbets-
lösa och därmed ställdes utanför produktionen.  
 
Krisen var, enligt Bauer, inget att förvåna sig över utan ett typiskt exempel 
på de inneboende motsättningar som Marx påvisat i det kapitalistiska 
systemet. Varje form av konsekvent genomförda rationaliseringar inom det 
kapitalistiska systemets ram kommer nämligen förr eller senare till en 
punkt, där kostnaderna för samhället som helhet blir större än effektivi-
tetsvinsterna, och därmed blir de felrationaliseringar.2 Först i ett 

                                       
1 Otto Bauers bok ”Rationalisering - Felrationalisering” ges exempelvis en entusiastisk 
recension i Clarté nr 4-5 1933 s. 38 i vilken Bauer presenteras som ”en av den socialistiska 
rörelsens skarpaste huvuden”. Recensionen är undertecknad A.L. vilket förmodligen står 
för Arnold Ljungdal.  
 
2 Hans De Geer har påvisat den stora betydelse som Otto Bauer och begreppet  
”felrationalisering” hade för att förändra den allmänna diskussionen om rationaliseringar 
från ett rent företagsekonomiskt perspektiv till ett nationalekonomiskt i början av 
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socialistiskt samhälle kan dessa motsättningar överbryggas. Då först kan 
de effektivitetshöjningar som tillämpad vetenskap, moderna tekniker och 
nya managementmetoder leder till, bli till nytta för hela samhället även på 
lång sikt. Eller för att citera ur slutklämmen i Bauers bok ”Rationalisering 
- Felrationalisering”: 
 

Driftens rationalisering kräver en rationalisering av samhälls-
ordningen, som skall förvandla den metodiska stegringen av ar-
betets produktivitet genom vetenskapen från en orsak till eko-
nomiska kriser och arbetslöshet till ett medel att höja allas väl-
stånd.1 

 
För att nå detta mål fordrades fortsatt klasskamp från arbetarklassens 
sida mot kapitalistklassen, men denna klasskamp skulle ske inom demo-
kratins ram. Bauer var kritisk till sovjetsystemet och de despotiska medel 
man där tillgripit. Om inte en stor majoritet av befolkningen i ett land 
verkligen vill ha en grundläggande omgestaltning av samhällsvillkoren 
kommer införande av en socialistisk ordning enbart att leda till en byrå-
kratisk socialism, som hämmar i stället för att effektivisera produktionen.2 
En socialistisk omvandling av samhället fordrar att man har folkets stöd 
och lite tillspetsat kan man säga att vägen till socialismen  för Bauer gick 
via majoritetens insikt om det nödvändiga i att tillämpa ”scientific 
management” på hela samhället.  
 
Störst inflytande fick austromarxismen i Stockholm där den också kom att 
bilda utgångspunkt för ”vänsteroppositionen” inom Stockholms SSU-
distrikt.3 Bland de ledande i denna ”vänsteropposition” fanns flera stu-
denter, som Hjalmar Mehr, Helge Berglund och Nils Beyer.4 Till saken hör 
också att när ungsocialisterna i Wien inbjöd till s.k. ”ungdomsdagar” 1929 

                                                                                                                        
trettiotalet. Däremot togs, enligt De Geer, inte Bauers teori om att alla rationaliseringar 
inom det kapitalistiska systemets ram med nödvändighet i längden leder till felrationali-
seringar upp av svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse. Istället för ett argument 
för socialism kom begreppet ”felrationalisering” i Sverige att bli en viktig komponent i 
socialdemokratins övergivande av ”socialiseringsidén för en idé om en samhälleligt kon-
trollerad blandekonomi”. Se Hans De Geer Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivi-
tetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, Stockholm, 1978 s. 268 ff. Här finns 
alltså en skillnad mellan studenternas Bauerläsning och de äldre socialdemokraternas. 
 
1 Otto Bauer, Rationalisering - Felrationalisering, Stockholm 1933 s. 261.  
 
2 För en utförligare skildring av Bauers syn på demokratin se Lennart Olausson Demokrati 
och socialism; Austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987. s. 46 
 
3 SSUs stockholmsdistrikt var vid denna tid kluvet i två mot varandra våldsamt kämpande 
falanger av vilka majoriteten, ”de röda”, ständigt återknöt till austromarxismen och ”det 
röda Wien” som förebild. Minoriteten, ”de svarta” eller Åmaniterna, var en mer blandad 
grupp ideologiskt men de förenades av misstro mot ”de rödas” marxistiska språkbruk. Se 
Jan Glete & Gunnar Söderholm Boken om sta'n, Stockholm, 1981 s. 32 ff 
 
4 Det var exempelvis upptäckten av det gemensamma intresset för austromarxismen som 
gjorde att Mehr och Berglund fann varann. Se Helge Berglund Kämpa grabbar, Stockholm, 
1973 s.120.  
 



198 

198 

så reste en delegation på hela 347 personer ned från Sverige och de kom 
hem med lyriska skildringar av ”Det röda Wien”. Vad som prövades i den 
österrikiska huvudstaden såsom ”enhetsskola” för alla barn och 
austromarxisternas storsatsning på bostadsbyggande, blev förebilder för 
en hel generation socialdemokratiska ungdomar.1  
 

Från rättfärdighetskänsla till rationell kalkyl 
 
År 1934 , samma år som ”det röda Wien” krossades, utgav det Social-
demokratiska Studentförbundet sin första skrift och presenterade sig på 
så sätt för en bredare allmänhet. Skriften, som skickades ut till de olika 
klubbarna för att ”spridas inom den akademiska världen”, hade titeln 
”Handens och hjärnans arbetare” och var författad av förbundets sekrete-
rare Nils Beyer.2 I den återfinns flera av austromarxismens grundelement, 
förutom flera andra av de teman som jag antytt ovan, och den kan därför 
vara värd en något utförligare genomgång. Som skäl för skriftens tillkomst 
anför Beyer det faktum att den ekonomiska krisen lett till att de annars så 
opolitiska tjänstemännen och andra i medelklassen tvingats att aktivera 
sig politiskt. Ofta har detta skett i ett ”yrvaket” tillstånd, vilket gjort att 
nazism och andra liknande idéer har kunnat få fäste i dessa kretsar. Beyer 
tar också upp ett antal märkliga påståenden som han menar cirkulerar 
även bland ”hjärnans arbetare”. Hit hör exempelvis de tyska anklagelserna 
mot judarna och en rad missuppfattningar av Marx. Likaså påståendena 
om att den rådande krisen skulle vara en kulturkris. Det handlar inte om 
en kulturkris, menar Beyer, utan om en överproduktionskris orsakad av 
kapitalismens anarkistiska karaktär. Denna gång är det dock inte någon 
enkelt övergående kris likt tidigare lågkonjunkturer utan vad det handlar 
om är den sista stora krisen innan kapitalismen faller sönder fullständigt. 
Dess expansionsmöjligheter är slut och den har nu kommit in i en 
återvändsgränd vilket lett till fascismens framväxt. De fascistiska 
rörelserna är inget annat än ett utslag av ”den dödsdömda kapitalismens 
rasande kamp för sitt eget liv”.3 
 
I denna kamp har man tvingats sätta förljugenheten i system. Nazismen, 
påpekar Beyer, bygger helt på finanskapitalet, men spelar samtidigt på 
folks misstänksamhet mot kapitalismen. En konsekvens av detta dubbel-
spel har blivit förkunnandet av en programmatisk anti-intellektualism. Det 
är också därför som nazisterna fruktar det kritiska tänkandet mer än något 
annat och ”försöker förkväva all fri och sanningssökande vetenskap”.4 

                                       
1 Eskil Bergen skildrar exempelvis hur Carl Albert Andersson, senare stadsfullmäktiges 
ordförande i Stockholm, ”kom hem från Wien med bagaget fullt av idégods för Stockholms 
utveckling till vårt nordiska Wien”. Bergen a.a. s 34 
 
2 Nils Beyer,  Handens och hjärnans arbetare, Stockholm, 1934 
 
3 Ibid. s. 22 
 
4 Ibid. s. 25 
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Även i Sverige har denna programmatiska anti-intellektualism, med 
”myten” och ”handlingen” som ideal, börjat breda ut sig även i andra 
kretsar än de rent nazistiska. Detta måste med kraft bemötas och här vilar 
ansvaret särskilt tungt på de intellektuella: 
  

Naturligtvis är det omöjligt att med logiska invändningar bemöta 
antiintellektualismen, då denna a priori underkänner varje lo-
giskt resonemang. Man tycker emellertid, att de intellektuella 
borde känna det som sin plikt att slå vakt om den intellektuella 
redligheten och den intellektuella redigheten.1   

 
Här anknyter Beyer till en tankegång som vi mött i olika varianter under 
tidigare utåtriktade vågor i studentvärlden. Att vara intellektuell medför ett 
etiskt ansvar och kunskap och bildning kan inte skiljas från den etiska 
sfären. Men Beyer går ett steg vidare. Den ekonomiska krisen och fascis-
men har ställt de intellektuella vid en skiljeväg. Antingen kan de ställa sig 
på arbetarklassens sida, eller på det borgerskaps sida som nu börjat frätas 
sönder av förvirring och anti-intellektualism. Något tredje gives icke. Det 
räcker inte att hänvisa till att borgerskapet en gång stått för en progressiv 
och storstilad kultur. Liksom Ljungdal och många andra konstaterar Beyer 
att borgerskapets epok är slut. Borgerskapets företrädare är inte längre i 
takt med utvecklingen och oförmågan att inse detta ökar bara förvirringen. 
 
Beyer gör sedan en genomgång yrkesgrupp för yrkesgrupp och visar att det 
ligger i de intellektuellas eget intresse att ställa sig på arbetarklassens 
sida. Han tar också upp temat om ”det ömsesidiga beroendet” som var 
vanligt under mellankrigstiden och vi mött tidigare bl.a. hos Kaare Foster-
voll, men Beyers slutsats bär tydlig prägel av den stämning som rådde i 
mitten av trettiotalet: 
 

Det visar sig på detta sätt, om man analyserar de intellektuellas 
funktioner i samhället, att de olika kategorierna av hjärnans 
arbetare i grund och botten ha ensartade intressen med handens 
arbetare. Inte av ”barmhärtighet” skola de intellektuella sluta 
förbund med de sämst lottade i samhället. Arbetarklassen, den 
mänskliga utvecklingens främsta utpost mot framtiden, kräver 
inte barmhärtighet utan rättvisa, planmässighet och förnuft. Det 
är insikten om att de intellektuellas socialt värdefulla insatser 
kunna rätt tillvaratagas först i ett socialistiskt samhälle, som bör 
göra de intellektuella till socialister. De behöva arbetarrörelsen, 
liksom arbetarrörelsen behöver dem.2   

 
Beyers resonemang är intressant eftersom han så klart markerar att arbe-
tarklassen inte kräver ”barmhärtighet” utan ”rättvisa, planmässighet och 
förnuft”.  Med uttrycket ”barmhärtighet” menar han ungefär det som jag 

                                       
1 Ibid. s. 31 
 
2 Ibid. s. 34  
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tidigare, i samband med skildringen av Erlanders väg in i socialdemokratin, 
betecknat som engagemang grundat på ”rättfärdighetsmotivet”. Trots att 
han själv i ovanstående citat appellerar till ”rättvisa” genomsyras skriften 
av en uppgörelse med detta motiv. Socialismen står i första hand inte för 
”ett rättfärdigt samhälle” utan för ett ”förnuftigt samhälle” och motivet för 
att en ”intellektuell” - eller i det här fallet en student - skall engagera sig 
för arbetarrörelsens sak kan aldrig, enligt Beyer, baseras på en känsla 
utan måste utgå från en rationell analys. Detta motiv för engagemang har 
jag valt att kalla för rationalitetsmotivet. Självfallet var rationali-
tetsmotivet inget nytt för trettiotalet. Vi har tidigare mött det bl.a. hos 
Sandler, för vilken det rationella i den socialistiska produktionsordningen, 
till skillnad mot den irrationella och anarkistiska kapitalismen, var det 
centrala momentet i socialismen. Det nya är att man i mitten av 
trettiotalet i så många sammanhang möter ett direkt avståndstagande från 
rättfärdighetsmotivet som grund för att söka kontakt med arbetarrörelsen.1  
 
Spänningen mellan rättfärdighetsmotivet och rationalitetsmotivet bland de 
socialdemokratiska studenterna är i mycket en spegel av den motsättning 
som fanns i den tidiga kulturradikalismen mellan en etisk utopi och en 
rationell utopi. På samma sätt som i 80-tals radikalismen skulle 
svårigheten att förena dessa båda utopier också gå igen i mellankrigs-
tidens kulturradikalism. När det gäller förhållandet mellan den etiska 
utopin och den rationella utopin sker, på samma sätt som när det gäller 
den villkorliga utvecklingsoptimismen, en förändring över tiden. Båda 
utopierna finns med under hela perioden, men det sker en markant 
tyngdpunktsförskjutning mellan dem. Vid början av den fjärde utåtriktade 
fasen i studentvärlden i mitten av tjugotalet ligger tyngdpunkten nära den 
”etiska polen” i spänningsfältet. De problemställningar, som studenterna 
brottades med, handlade mycket om hur man skulle kunna åstadkomma 
ett ”rättfärdigt samhälle”. Ett samhälle kännetecknat av rättvisa, gemen-
skap och öppenhet i vilket samtliga medborgare, även arbetarklassen, 
skulle kunna förverkliga sina drömmar och tillfredsställa sina behov. Grad-
vis förskjuts emellertid tyngdpunkten mot den ”rationella polen” och frå-
geställningarna kommer mer att handla om hur man skall finna rationella 
lösningar på olika samhällsproblem. Även i detta sammanhang sökte man 
svar på frågan, hur man skulle kunna skapa ett ”gott samhälle”, men vad 
som var ”gott” kom i stället allt mer att betecknas med termer som ”effek-
tivitet”, ”planmässighet” och ”förnuft”.  
 
En fråga, i vilket vi kan se denna rörelse inom spänningsfältet, är synen på 
sexualiteten.  Till den ”etiska utopin” i kulturradikalismens tankegods 
hörde idealet om total öppenhet och ärlighet. Som ett led i hävdandet av 
detta ideal hade åttiotalsradikaler som Knut Wicksell tagit upp annars 
tabubelagda ämnen som sexualitet och barnbegränsning. Även  denna pro-
blematik togs upp under mellankrigstidens andra kulturradikala våg, men 

                                       
1 Karl Nilsson hävdar exempelvis  i artikeln ”Studenter och arbetare” i Clarté nr 11 1934 att 
”den tid är för alltid förbi, då de intellektuella gick till arbetarrörelsen  av något slags 
sentimentalt medlidande med ”den svage”” 
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den fick en annorlunda vinkling genom ”upptäckten av Freud”.1 Under 
tjugotalet kom, särskilt bland de s.k. ”livsdyrkarna” i Stockholms clarté-
avdelning, kravet på ”öppenhet” att förenas med Freudianska driftsteorier i 
en utopi om ett samhälle i vilket människorna skulle ges möjlighet att 
bejaka sina drifter. Det var en utopi som i mycket hade inspirerats av de 
norska motdagisternas försök att förena Marx och Freud i en sam-
manhängande teori. Till skillnad mot i Norge, där ambitionen att skapa en 
syntes av Marx och Freud var levande under hela trettiotalet, så tonas 
dock denna målsättning ned i Sverige från slutet av tjugotalet.2 Eskil Ber-
gen har angett 1929 som en viktig gräns då intresset för Freud och 
individualpsykologin får vika för marxismen, samtidigt som ”en formlig 
brytning med de extremaste ”livsdyrkarna” äger rum”3 
 
Kampen för öppenhet i sexuella frågor levde dock kvar, men den kom nu 
att inriktas på ”sexuell upplysning” och talet om bejakandet av driftlivet 
tonades ned. Mest känd i den riktningen är väl den av Clarté 1932-1935 
utgivna ”Populär Tidskrift för Sexuell Upplysning”.4 Öppenheten och 
ärligheten som etisk norm får träda tillbaka för en öppenhet motiverad av 
rationella socialmedicinska skäl och man var mycket mån om att markera 
att artiklarna skulle vara baserade på ”hållfasta, välfotade undersökningar, 

                                       
1 Introduktionen av Freud i clartésammanhang skedde dock inte utan motstånd. Hannes 
Sköld underkänner exempelvis helt psykoanalysens vetenskapliga anspråk i en stor 
debattartikel med rubriken ”Den nyaste mysteriereligionen” i Clarté nr 4-5 1927. Särskilt är 
han kritiskt mot alla försök att förena detta ”korthus” av ”teoretiska spekulationer och 
pretentiösa hypoteser” med Marx. Han återkommer sedan i andra sammanhang och bemö-
ter dem som försökt föra in freudianska idéer i debatten, som exempelvis i en replik till 
Josef Almquist  i Clarté nr 6-7 1927. Då erkänner han dock att psykoanalysen kan tänkas 
vara av värde inom en snäv medicinsk sfär. Användandet i Clarté däremot ser han som ett 
sätt att ”urvattna marxismen”. 
 
2 En viktig skillnad mellan Sverige och Norge är enligt Leif Longum a.a. s.80 att i Sverige 
kom psykoanalysen också att tas upp av borgerliga författare. Så skedde inte i Norge. Där 
hörde den helt hemma i vänsterns tankesfär, och den fick också, när den väl slog igenom, 
ett ett betydligt större inflytande där än i övriga norden. I Norge fick psykoanalysen också 
en vetenskaplig sanktion genom att den som introducerat Freud i Norge, Harald Schjel-
derup, 1928 utnämndes till professor i psykologi i Oslo. 
 
3 Eskil Bergen Clarté - Poeter och politiker, Stockholm, 1945 s.94. Om denna förändring 
inom Stockholms Clartésektion se också Britt Hultén i Kulturtidskrifter på 30-talet; Nord-
europa, Ateneum, Fronten, Stockholm, 1977 s.19. Några av dem som ansåg att psykoanaly-
sen fick för litet utrymme i Clartés verksamhet kom att starta en ny radikal tidskrift 
”Spektrum”, men eftersom de som höll i den knappast kan räknas till studenternas skara 
har jag inte tagit upp den i det här sammanhanget. 
 
4 Tidskriften hade en föregångare inom Clarté som hette Sexualfrågan. Att man startade 
en sådan tidskrift var till stor del en ekonomisk fråga. Efter en mycket omtalad artikel i 
Clarté  1927 av Ebbe Linde om ”Preventivism och fosterfördrivning” hörde ett antal kon-
domfabrikanter av sig och ville sätta in annonser i tidningen. Clartés redaktion var negativ 
till idén, men samtidigt hade man svårt att tacka nej till de stora annonsintäkter som 
lockade. Man startade därför en separat tidskrift enbart kring sexuella frågor och där kon-
domannonserna passade in, enligt Ebbe Linde, Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 
1976 s.44 f. När Karl Evang i Mot Dag i Norge startade en liknande tidskrift, men med något 
annorlunda profil, tog man över dess namn och projektet blev sedan samnordiskt. Från 
1935 övertas den av RFSU. 
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alltså den vetenskapliga sexualforskningen.”1 Det rationella behandlandet 
av sexualfrågorna skulle också gå igen i trettiotalets befolkningsutred-
ningar som bl.a. Yvonne Hirdman påvisat.2  
 

Provokativ eller saklig, objektiv och osentimental? 
 
Till det kulturradikala förhållningssättet hör också vad jag kallat ”den 
provokativa attityden”. Även den återfinner vi under mellankrigstiden om 
än i en speciell variant. Eskil Bergen har talat om att det inom Clarté i 
Stockholm utvecklades en ”speciell ideologi”: 
 

En sida av denna särskilda ideologi var den ”studentikosa” 
respektlösheten, för att inte säga negativismen, den sönderfrä-
tande analysen av både egna och andras vedertagna värderingar. I 
rädslan för att blotta, ens inför de närmaste vännerna, det ärliga 
och berg försättande patos man kände, föredrog dessa kretsar av 
fattiga akademiker att draga en skimrande slöja av intellektuellt 
gyckel även över sina allvarligaste bevekelsegrunder. För ytter-
världen blev detta liktydigt med ytlig snobbism och akademisk 
fåfänga, för att inte säga något ännu värre.3 

 
Som vi tidigare sett var det just denna ”negativism” som i så hög grad re-
tade Åke Ohlmarks, men Bergen påpekar att den också ledde till att stora 
delar av den arbetarrörelse man sökte kontakt med blev misstänksam och 
tog avstånd från studenterna. Vad som upplevdes som mest provocerande 
var den raljanta, närmast cyniska ton, som brukades även i allvarliga 
sammanhang.  En som medvetet excellerade i att hålla denna ton var Ebbe 
Linde och han åstadkom mycket rabalder med en artikel i Clarté om 
”Preventivism och fosterfördrivning” där det bl.a. heter: 
 

Beträffande fosterfördrivning måste man alltid hålla klart att det 
inte är en människa man dödar, utan snarare en groda. . . . . En 

                                       
1 Enligt den anmälan av den nya tidskriften som finns i Clarté nr 3 1932 s. 32 
 
2 Yvonne Hirdman Att lägga livet tillrätta, Stockholm 1990 s. 131 ff. Hirdman ger många 
belysande och intressanta belägg för hur ”den sociala ingenjörskonsten” kunde yppa sig. 
Däremot skiljer hon, enligt min mening, inte klart på vad som sägs i en utredning och 
beslutsfattande i Riksdagen, vilket gör att det kan framstå som om ”de sociala ingenjörer-
na” hade makt att formulera ”en statlig sexualpolitik”.  Det fanns dessutom redan en eta-
blerad statlig sexualpolitik i och med att det fanns en rad lagar som reglerade det sexuella 
området i form av giftemålsbalk, abortlag, preventivmedelslag m.m., så man kan knappast 
tala om en  expansion in på något nytt område. Det nya som sker är i stället ett 
”förvetenskapligande”, genom att underlaget för lagstiftning på det sexuella området base-
ras på ”den vetenskapliga sexualforskningen”, snarare än på Bibeln, traditionen eller nån 
slags ”common sense-uppfattning” i frågan. 
 
3 Eskil Bergen a.a. s.20 
 



203 

 

203 

groda är alldeles för högt tilltaget för ett människofoster i de 
första månaderna. Men låt rundhänt gå för groda.1 

 
Även för dem som höll med Linde i sak om att fri abort borde införas var 
liknelsen mellan ett foster och en groda väl magstarkt. Sett ur Lindes 
perspektiv låg det dock inget märkligt i språkbruket. För honom och hans 
kamrater handlade det tonfall, som andra såg som provokativt och cyniskt, 
istället om att vara saklig, objektiv och osentimental. De problem som 
fanns i tillvaron kunde endast lösas om vi lösgjorde oss från alla  
psykologiska efterrationaliseringar och alla de irrationella och känslo-
mässiga ställningstaganden som hittills fått gälla som sakskäl. Det gällde 
att säga som det var, och då var, enligt Linde, en groda faktiskt biologiskt 
mer utvecklad än ett foster. Om en sådan ”sanning” retar borgerskapet 
tillräckligt för att tvinga dem att reflektera över sina utgångspunkter är det 
bra. Om inte, är det inte mycket att göra åt.  
 
Denna ambition att uttrycka sig sakligt, objektivt och osentimentalt var 
också påtaglig bland de radikala arkitekter som anslöt sig till funktiona-
lismen. En del av inslagen i samband med Stockholmsutställningen 1930, 
liksom uttalanden i den berömda programskriften ”acceptera”, måste därför 
ses i ljuset av den kulturradikala traditionen och dess provokativa attityd. 
Funktionalismen inrymmer annars på ett intressant sätt spänningen 
mellan de båda utopier som finns i den kulturradikala traditionen.2 Dels 
den etiska utopin om öppenhet och ärlighet som fanns i kritiken mot 
”stilmaskeraden”, och som kunde ta sig uttryck i krav som att ”ett 
postkontor skall se ut som ett  postkontor och inte som ett antikt 
tempel”.3  Dels den rationella utopin om det vetenskapligt planerade och 
optimalt fungerande samhället. Det funktionalistiska programmet kom 
därför att i mycket sammanfalla med idéerna inom studentvänstern vid 
denna tid utan att man för den skulle behöver anta något mer direkt 
beroendeförhållande. Vissa mer konkreta samband fanns dock. Inom 
Stockholms och Göteborgs clartéavdelningar hade man speciella sektioner, 
”Socialistiska byggnadstekniker”, för arkitekter och personer som sysslade 
med boendefrågor.4 Nils Beyer tog också ofta upp funktionalismen inom 
                                       
1 Ebbe Linde ”Preventivism och fosterfördrivning” i Clarté nr 4-5 1927 s. 24. Om de våld-
samma reaktionerna på artikeln se Ebbe Linde Inre Memoarer s 37 ff 
 
2 Johan Fjord Jensen hävdar exempelvis att den andra vågen av kulturradikalism i Dan-
mark startade bland de unga arkitekterna och i början var dess främsta språkrör arkitek-
turtidskriften 'Kritisk Revy (1926-28). Redaktör var Poul Henningsen, senare allmänt kallad 
PH. Johan Fjord Jensen ”Kultur-radikalisme” i Erik Vagn Jensen (red) Ny-Radikalismen. En 
antologi, Köpenhamn, 1965. s.24 
 
3 Kritiken mot ”stilmaskeraden” anser Johan Fjord Jensen a.a. vara ett mycket viktigt 
moment när det gäller de danska radikalerna. Av Ulf Sandströms mycket omfattande 
genomgång av svensk litteratur om funktionalismen framgår att i svensk forskning kring 
funktionalismen har man dock hitintills främst fäst sig vid det rationella draget. Se Ulf 
Sandström, Arkitektur och social ingenjörskonst: Studier i svensk arkitektur- och 
bostadsforskning, Linköping, 1989.   
 
4 Enligt presentation av de olika studentorganisationerna i Sverige utarbetad till Den 
Skandinaviska Socialistiska studentkongressen i Köpenhamn 1935. SSSFs arkiv ARAB. 
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arkitekturen i sina fördrag om ”Konst och klasskamp” och i ”Handens och 
hjärnans arbetare” heter det bl.a.  
 

Om jurister trots allt i allmänhet ännu äro konservativa till sitt 
skarplynne, ha däremot de unga arkitekterna med anmärknings-
värd enighet ställt sig i opposition till det kapitalistiska samhäl-
let. Funktionalismen är i grunden ingenting annat än praktisk 
socialism, tillämpad på bostadsbyggandets område.1 

 
Både ”livsdyrkare” och funktionalister lyckades också reta upp ett antal 
skribenter på den borgerliga kanten till våldsamma utfall mot  kulturradi-
kalismen - eller ”kulturbolschevismen” - som också var ett inte helt 
ovanligt tillmäle.2 En annan av mellankrigstidens mer utpräglade kultur-
radikaler, Per Meurling, satte en ära i att väcka anstöt och han lyckades 
också reta upp mycket stora delar av socialdemokratin. Särskilt då han i 
artikelserien ”Bildningens väktare”, som gick i Clarté 1936 och 37, gick till 
våldsamma angrepp på samtida personer som Gunnar Hirdman och Alf 
Ahlberg. Meurling mötte hård kritik mot sitt sätt att skriva men i uppsat-
sen ”Den goda tonens pingviner” försvarade han sig på ett sätt som 
påminner om åttiotalsradikalismen: 
 

Atmosfären är instängd. Den måste vädras ut. Vi ämna alltså 
fortsätta att lufta, även om ett antal radikaler, vilkas strävanden 
går ut på att anpassa sig i det borgerliga klimatet, inte tycka om 
vinddraget. Det har anmärkts på den ton, i vilken undertecknad 
polemiserar. Härpå skulle jag helt enkelt vilja svara, att jag inte 
respekterar de lagar för skrivsättet, som så kallade respektabla 
och vederhäftiga medmänniskor diktera ....... Denna fråga om den 
goda tonen kan ställas in i ett större sammanhang. Det visar sig 
vid närmare eftersyn, att den ger ett blodprov på var den verkliga 
radikalismen är tillfinnandes här i landet. De för dagens me-
ningar eftergivna, opportunisterna, strebrarna, ha alltid, så länge 
kultursamhället bestått, varit den goda tonens ängsliga och 
patetiska beskyddare. Och vad ha de beskyddat den emot? Mot 
den ohöljda sanningen.3  

                                                                                                                        
Den var en av en rad olika yrkesgrupperingar som fanns inom Clarté. Bl.a. hade 1933 en 
speciell grupp för socialistiska medicinare bildats med Gunnar Inghe i spetsen. Senare till-
kommer i Stockholm också grupper för socialistiska jurister, tekniker, ekonomer och 
humanister. Dessa var gemensamma med den socialdemokratiska studentklubben. 
   
1 Nils Beyer,  Handens och hjärnans arbetare, Stockholm, 1934 s. 34 
 
2 Termen kulturbolschevism är enligt  SAOB, Band 15 K 3169 en ny term som kom in i 
språket 1933. Den står då för en ”nedsättande benämning på tendenser som gå ut på upp-
lösande av väsentliga värden i den kulturella traditionen”. Oftast förknippas den också 
med antisemitism och det är i samband med tal om ”judarnas böjelse för kosmopolism och 
kulturbolschevism” som den första gången används av Svenska Dagbladet enligt SAOB 
 
3 Per Meurling ”Den goda tonens pingviner”, Clarté nr 2 1936 s. 13. Till kritiken mot Gun-
nar Hirdman kommer jag att återkomma. 
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En polemisk ton och en provokativ attityd var nödvändig för att komma åt 
det sanningsskygga pryderiet. Men med undantag för Ebbe Linde, Per 
Meurling och några till, måste man nog beteckna  mellankrigstidens 
svenska kulturradikaler i gemen som betydligt beskedligare än sina före-
gångare från åttiotalet.1 Även i jämförelse med sina samtida kollegor i 
Norge och Danmark så framstår man som betydligt mer ”välkammade” och 
försiktiga.  
 
Det finns naturligtvis flera förklaringar till skillnaderna mellan de nordiska 
länderna, men en viktig faktor var onekligen att de svenska radikalerna 
accepterades av det stora socialdemokratiska partiet. Visserligen skedde 
detta, som jag visat i föregående avsnitt, i tysthet, men det var ändå ett 
accepterande med möjlighet till visst inflytande. I den mån man strävade 
efter att åstadkomma förändringar var då provokationer av borgerskapet 
inte det mest rationella beteendet, särskilt inte i en tid då SAP sökte 
vinna ”mellangrupperna” för sin sak och framstå som ett ”folkparti”. I 
Norge däremot var den gruppering som jag kallat ”akademikerföraktarna” 
betydligt mer dominerande inom arbetarrörelsen vilket ledde till att 
motdagister och kulturradikaler som Arnulf Øverland, Sigurd Hoel och 
Helge Krog hamnade i en utanförställning.2 Även i Danmark kom 
kulturradikalerna att hamna utanför socialdemokratin. I första hand bero-
ende på att den danska motsvarigheten till Clarté tidigt blev helt kom-
munistdominerad. Även mer reformistiskt sinnade kulturradikaler mötte 
emellertid hårt motstånd från ledande ”grundtvigianer” inom partiet och 
ungdomsrörelsen, vilka  bekämpade allt som kunde förknippas med det 
som då kallades ”Brandes-holdningen”.3  
 
I strävan efter saklighet, objektivitet och en osentimental syn på tillvaron 
kan vi märka klara beröringspunkter med det antimetafysiska förhållning-
sätt till tillvaron som vi funnit under kulturradikalismens första våg. Här 
fanns dock en viss skillnad mellan förhållandena i Lund, Uppsala och 
Stockholm. Som tidigare nämnts spelade Axel Hägerström och uppsala-
filosofin en stor roll bland Clartéister och Laboremiter i Uppsala och Hä-
gerström, med sin radikala kamp mot allt som kunde betecknas som 
metafysik, fullföljde i hög grad det kulturradikala arvet från 1880-talet. 
Under tjugotalet kunde detta hägerströminflytande, enligt Eskil Bergen, 
leda till att uppsalaclartéisterna betraktade sina psykoanalytiskt intresse-
                                       
1 När det gäller de rent socialdemokratiska studentklubbarna lyser exempelvis den pro-
vokativa attityden helt med sin frånvaro.  
 
2 Se Longum a.a. s. 95 ff. De fick exempelvis inte skriva i arbetarrörelsens tidningar utan 
hänvisades till de borgerliga tidningarna. 
 
3 Enligt Niels-Erik Mortensen ”Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen indtil 
1940”, i Studenter under rødt flag; Den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, 
Köpenhamn, 1980 s. 30 f. Brandes hade under hela sin levnad respekterats inom dansk 
socialdemokrati, trots skillnaderna i politisk uppfattning. Efter hans död 1927 skedde 
emellertid, som ett inslag i en intern uppgörelse mellan olika fraktioner inom ungdoms-
förbundet, en uppgörelse med ”Brandes-holdningen”. 
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rade kollegor i Stockholm med ”en känsla som närmast liknade förakt”.1 
Efter uppgörelsen med ”livsdyrkarkretsen” skulle emellertid Hägerströms 
inflytande bli betydande också bland stockholmsclartéisterna. Staffan 
Källström har exempelvis lyft fram Hägerströms stora inflytande på 
Gunnar Myrdal och funktionalisterna, men även namn som Ebbe Linde, 
Gunnar Inghe och Alf Johansson kan med lätthet inplaceras i hägerström-
lärjungarnas skara.2 
 
I Lund däremot var nykantianismen i Bengt Lidforss’ efterföljd stark. Det 
var en nykantianism som utgick från Albert Langes försök att formulera en 
filosofisk ståndpunkt som gjorde upp med både materialism och idealism. 
Metafysiken hörde inte hemma i vetenskapens sfär, men det hindrade inte 
att man kunde befatta sig med de metafysiska frågorna. Många av de 
problemställningar som rests under D.Y.G.s glansdagar i början på seklet 
aktualiserades också på nytt i mitten av tjugotalet. Till dem hörde livs-
åskådningsfrågorna, och frågan om hur man från socialistisk synpunkt 
skall ställa sig till kristendomen och den kristna etiken, var under några 
år ett brännande problem för lundastudenterna i Clarté och D.Y.G.3 Sam-
tidigt som de radikala studenterna starkt kritiserade kyrkan och teologin 
som ämne vid universiteten kan man emellertid märka ett övertagande av 
ett kristet färgat språkbruk och en religiös symbolik. Resultatet blev, som 
Kjell Jonsson uttryckt det, ett slags ”humanitetsreligion med ateistiska 
förtecken”.4 Arnold Ljungdal, med sin idé om ”den begränsade Guden”, är 
kanske den mest typiske företrädaren för denna inställning.5 Liknande 
idéer fanns emellertid också hos flera andra. Stellan Arvidsson kunde 
exempelvis i samband med det nordiska studentmötet 1925 förklara: 
 

Kampen om livsåskådningarna står ej, som inledaren velat hävda, 
mellan materialism och idealism, utan mellan två slag av idea-

                                       
1 Eskil Bergen a.a. s. 50 
 
2 Staffan Källström, Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsala-
filosofin, Stockholm, 1986 s. 123 ff. Ebbe Linde, som läste i Stockholm innan han flyttade 
till Göteborg, har själv påtalat hur påverkad av Hägerström och Lundstedt han var. Se Ebbe 
Linde,  Inre Memoarer, Retrospektivt,  Stockholm, 1976 s. 61 Se också Ebbe Linde Dagboks-
ålder, Stockholm, 1969 s. 178. Inflytandet från Hägerström på Gunnar Inghe framgår klart 
av exempelvis av hans artikel om ”Klassrättens grundvalar” i Clarté nr 2 1932  
 
3 De ordnar exempelvis gemensamt en lång rad debatter med företrädare för kristliga 
studentföreningar. Om debatterna och den koppling man själva gjorde till ”Bengt Lidforss 
dagar” se ”Kristendomen under debatt i Lund” i Clarté nr 3 1925. 
  
4 För en utförligare diskussion om den ”humanitetsreligion med ateistiska förtecken” som 
känneteckande lundaradikalerna vid denna tid se  Kjell Jonsson Vid vetandets gräns : om 
skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920, Lund, 
1987 s. 172 f 
 
5 Idén om ”den begränsade guden” lägger Arnold Ljungdal bl.a. fram i Tiden och tron, 
Stockholm 1926. När det gällde denna tankegång var Ljungdal starkt influerad av H G 
Wells, men även Harald Høffdings syn på religionen var av stor betydelse. Om dessa tanke-
gångar och olika influenser se Jan Stenkvist Arnold Ljungdal Clarté och tjugotalet, Stock-
holm, 1971 
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lism, mellan tron på en evig och oföränderlig gud och tron på en 
kämpande och växande gud, som lever i mänskligheten. Den nya 
religionens gud är summan av de värden som livet skapar.1 

 
Från mitten av tjugotalet, exakta årtal är svårt att ange, så kom den ny-
kantianism som representerades av Lange att få konkurrens av en mer 
uttalat idealistisk position med Rickert och Münsterberg som stora namn. 
Olika sätt att försöka förena Marx med en renodlad värdeidealism prövades 
och Helge Granat kunde i en artikel i Clarté från samma år formulera den 
uppgift en socialistisk student stod inför så här: 
 

Inför det personliga ståndpunktstagandet blir det uppenbart, att 
den materialistiska historieuppfattningen måste kompletteras 
genom anknytning till de värdeidealistiska grundsatserna om de 
etiska och logiska normernas överindividuellt bindande kraft.2 

 
Mot slutet av tjugotalet kan man säga att den nykantianism som Lange 
representerade helt hade övergivits till förmån för den deciderat idealis-
tiska nykantianism som brukar betecknas med termen Badenskolan.3 Den 
skulle dock inte få stå oemotsagd. Bland de radikala studenterna började 
man även i Lund ta till sig Hägerströms filosofi vilken visade sig gå lättare 
att förena med marxismen.4 Under trettiotalets gång hårdnade striden 
mellan företrädarna för en offensiv idealistisk nykantianism och de 
radikaler som som ansåg sig företräda en materialism i Bengt Lidforss 
anda.5 Samtidigt hade Hägerström, inte minst genom sitt avståndstagande 
från klasskampen i talet om ”social rättfärdighet”, kommit att framstå som 
mindre lämpad allierad. De radikala studenterna började ”gå tillbaka till 
Marx”, samtidigt som de i försöken att formulera en strikt materialistisk 
vetenskapssyn upplevde att de kunde finna gemensamma referenser i 
logisk positivism, amerikansk sociologi och behaviorism. Till detta skall jag 
                                       
1 Enligt Leif Björks referat ”Det nordiska studentmötet” i Clarté nr 6 1925. Inlägget var 
föranlett av att inledaren till en diskussion om studenterna och livsåskådningsfrågorna 
hade slagit fast att ingen av de nuvarande ståndpunkterna; varken den Büchnerska mate-
rialismen eller de kristna dogmerna, är hållbara åskådningar för en vetenskapsidkande 
person. Björk konstaterar dock att den Büchnerska materialismen var ett dåligt exempel 
eftersom den ”veterligen saknar representanter i vår tid”. 
 
2 Helge Granat ”Etik och materialistisk historieuppfattning”  Clarté nr 4-5 1925 s.14 
 
3 Enligt Stellan Arvidsson var även den nykantianska riktning som benämnes Mar-
burgskolan, och då särskilt dess försök till en syntes mellan marxism och kantianism, ett 
tag ”föremål för stort intresse i Clarté”. Se exempelvis Stellan Arvidsson  ”Clarté tar upp 
kampen” Folket i Bild 1952:33 
 
4 Se Stellan Arvidsson, ”Clartés tjugotal” Under Lundagårds Kronor. Fjärde samlingen, Lund 
1957 s. 198 
 
5 Enligt Per Nyström var det den idealistiska nykantianismen som var på offensiven, och 
den präglade en hel generation borgerliga lundaakademiker. Märkligt nog tycks inte den 
annars så noggranne Nyström ha reflekterat över det starkt nykantianska inslaget i Lid-
forss eget tänkande. Se Per Nyström, ”Reduktionen reviderad”  i I folkets tjänst, Stockholm, 
1983 s. 135 f 
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återkomma i nästa avsnitt, men det viktiga i det här sammanhanget är, att 
även lundensarna under trettiotalet kom att anknyta till samma empiriska 
kunskapsideal och antimetafysiska världsåskådning som kännetecknade 
1880-tals radikalismen. 
 

Var det verkligen en andra kulturradikal våg? 
 
Det finns alltså mycket som förenar åttiotalets kulturradikalism med 
mellankrigstidens radikala strömning i studentvärlden. Det finns emel-
lertid också mycket som skiljer dem åt. Förutom den empiriska kunskaps-
synen finns samma spänning mellan en etisk och en rationell utopi, även 
om det sker en förskjutning över tiden mellan de båda. Här finns också en 
utvecklingsoptimism, men det är inte längre en självklar tro på ett 
naturnödvändigt framåtskridande utan en villkorlig utvecklingsoptimism. 
Hotet om en möjlig katastrof finns hela tiden i bakgrunden, och 
mänsklighetens öde uppfattas, på ett helt annat sätt än under det slu-
tande 1800-talet, som vilande i människornas egna händer. Vilka villkor 
som måste uppfyllas för att utvecklingen skulle fortgå kunde variera. Allt 
från Ljungdals förhoppning om att borgarklassen skulle inse det nödvän-
diga i ”vaktombytet” med arbetarklassen till en allmän tro på Vetenskap, 
Förnuft och Rationell Organisation, som inte nödvändigtvis behövde för-
knippas med socialism, men oftast gjorde det.  
 
Även under mellankrigstiden finner vi emellanåt vad jag kallat för ”en 
provokativ attityd”. Denna kunde ta sig våldsamma uttryck hos personer 
som Per Meurling och Ebbe Linde, men oftast framträdde den i en mer 
stillsam form som en bekännelse till saklighet, objektivitet och osenti-
mentalitet. Likt åttiotalsradikalerna uppfattade man det som nödvändigt 
att vara hänsynslös i kampen mot förljugenhet och pryderi på olika om-
råden. Här anknöt man till det gamla upplysningsidealet, men det fanns 
dock en väsentlig skillnad mot den första kulturradikala vågen. Den 
optimistiska och dynamiska människosynen hade fått sig en rejäl knäck, 
men till detta skall jag återkomma, liksom till den utmanare föreställ-
ningen om ”den intellektuelle som den frie kritikern” fick i och med att 
samhällsingenjören äntrade scenen. 
 
Frågan om 1880-talets kulturradikalism och mellankrigstidens radikala 
strömning i studentvärlden skall ses som två varianter på samma grund-
läggande förhållningssätt till tillvaron eller som två skilda fenomen kan 
diskuteras. Själv är jag dock böjd att ansluta mig till den förstnämnda tolk-
ningen. Det finns trots allt mer som förenar än skiljer, även om skillna-
derna i vissa avseenden är mycket stora. Till saken hör att mellankrigsti-
dens radikaler själva uppfattade sig stå i samma tradition. Per Nyström 
återkommer ofta till att den radikala gruppen i Lund såg sig som förvaltare 
av arvet efter Bengt Lidforss. Gunnar Myrdal förklarar på samma sätt sin 
vördnad för Knut Wicksell, och han hade på sitt arbetsrum ett speciellt 
”altare över vetenskapens stora”, där ett foto på Wicksell intog  
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hedersplatsen.1 Ebbe Linde upplevde sig, åtminstone i en tillbakablick, 
som försatt i en liknande situation som Hjalmar Öhrvall. När han efter en 
av sina mer provokativa artiklar i Clarté fick en tillsägelse av sin chef, 
professor G.A. Jæderholm, tröstade han sig med ett Öhrvallcitat: 
 

Man skall se till att kompromettera sig i tid, 
annars vill det aldrig bli av.2 

 
 
 

                                       
1 Sin intellektuella frändskap med Knut Wicksell har Myrdal berört i flera sammanhang. Se 
exempelvis förordet till 1972 års upplaga av ”Vetenskap och politik i nationalekonomin” 
s.7. Uppgiften om ”husaltaret” har jag fått från Mats Barrdunge, som arbetar med en 
avhandling om Wigforss och Myrdal, och med vilken jag haft många intressanta diskus-
sioner om dessa personer. 
 
2 Ebbe Linde, Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976  s. 66 
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Samhällsingenjören  
 
Vid en behandling av den fjärde utåtriktade fasen i studentvärlden går det 
inte att komma förbi framväxten av det fenomen som kommit att kallas 
”den sociala ingenjörskonsten”. Dess framväxt är en komplex historia och 
man kan närma sig det från flera olika infallsvinklar.1 Vad man däremot 
inte bör glömma bort är den tid i vilket det formuleras. Ofta har den 
sociala ingenjörskonstens framväxt skildrats utifrån ett efterhands-
perspektiv och det polemiska sammanhang idéerna formulerades i har 
negligerats. Få beaktar exempelvis att det fanns liknande idéer även på 
den borgerliga kanten, formulerade i kravet på ”de dugligas styre” som 
alternativ till ”demokratismen” och dess ”inkompetenskult”. Frågan var 
inte så mycket om experter skulle spela en allt större roll i samhället utan 
om vilka experter som samhället skulle fästa sin tilltro till, och i vilken 
grad de skulle tillåtas medverka vid formulerandet av samhällets 
övergripande mål.  
 
Den polemiska situationen präglades emellertid inte bara av kritiken från 
höger. Även inom vissa delar av arbetarrörelsen fanns ett elitideal. 
Tidigare har nämnts hur de norska motdagisterna såg sig själva som 
arbetarrörelsens avant-garde. De utgick från Lenin, och det kan, 
eftersom det finns anledning att återkomma till den människosyn som 
finns implicit i det leninistiska idealet, vara värt att citera Lenin själv. Ett 
av huvudmålen för Lenins polemik i ”Vad bör göras” var vad han kallade 
”knäfallet för spontaniteten”, tron på att arbetarrörelsen spontant utan en 
stark och målmedveten ledning skulle kunna komma någon vart. Han 
skriver bl.a angående 1890-talets strejker: 
 

I och för sig var dessa strejker en tradeunionistisk men ännu 
ingen socialdemokratisk kamp. De var uttryck för den vaknande 
antagonismen mellan arbetarna och arbetsgivarna, men 
arbetarna hade inte, och kunde inte heller ha, något medvetande 
om den oförsonliga motsättningen mellan deras intressen och 
hela det moderna politiska och sociala systemet, d.v.s. ett 
socialdemokratiskt medvetande. .......... Vi sade att arbetarna inte 
ens kunde ha ett socialdemokratiskt medvetande. Det kunde de få 
endast utifrån. Alla länders historia vittnar om att 
arbetarklassen med uteslutande sina egna krafter endast kan 
utforma ett tradeunionistiskt medvetande, d.v.s. övertygelsen om 
att det är nödvändigt att sammansluta sig i förbund, att föra 
kamp mot arbetsgivarna, att kräva av regeringen att den utfärdar 
en eller annan lag, som är nödvändig för arbetarna o.s.v. 
Socialismens lära har däremot vuxit fram ur filosofiska, 

                                       
1 Jag är medveten om att följande resonemang enbart är att betrakta som en skiss. Det är 
min förhoppning att någon gång få tillfälle att återkomma till problematiken. 
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historiska och ekonomiska teorier, som utarbetats av bildade 
representanter för de besittande klasserna, av intellektuella.1 

 
Arbetarklassen i all ära, men utan de intellektuella skulle dess medlem-
mar aldrig komma över det ”tradeunionistiska stadiet”. I den tidigare 
nämnda clartéartikel av Trond Hegna, som i så hög grad upprörde John 
Landgren med flera, hänvisar Hegna just till detta lenincitat.2 Det som 
tidigare kallats ”klasskänsla” inom arbetarrörelsen betecknar Hegna 
endast som en blind instinkt - en ”klassinstinkt” - som inte leder någon 
vart om inte socialistiska intellektuella tar på sig ansvaret att utifrån föra 
in ett klassmedvetande i arbetarrörelsen.  Enligt Hegna var därför rollen 
som arbetarrörelsens avant-garde en plikt som några intellektuella måste 
åta sig. För att rätt kunna uppfylla denna roll fordrades en noggrann 
förberedelse under studieåren. Det krävdes att man tillägnade sig, inte 
bara de teoretiska grunderna för den ”vetenskapliga socialismen” och 
kännedom om de erfarenheter som gjorts i Sovjet, utan också grundliga 
kunskaper om det egna samhället. Detta innebär att man måste ta sin 
fackutbildning på största allvar, och Hegna exemplifierar med att påpeka 
att till skillnad från borgerliga radikaler, med sitt bohemiska förhållande 
till sina studier, var Marx, Engels och Lenin ”examensljus”. 
 
Tankar om att arbetarrörelsen behövde intellektuella, högt bildade perso-
ner i sin ledning hade då och då dykt upp även tidigare, men med Lenin 
ges denna tanke en speciell pregnans och sanktion. På svensk botten har 
den dock inte varit särskilt vanlig, och ingenstans i det material som jag 
har haft att tillgå inför den här studien har jag, annat än i översatta 
norska artiklar, från studenthåll mött tankar om att ”de intellektuella” 
borde ha någon ledande funktion inom arbetarrörelsen.3 I stället har man 
genomgående talat om sig själva som arbetarrörelsens tjänare. 
Tjänaridealet har formulerats på olika sätt, men genomgående kan sägas 
att man betonat att de intellektuella varken kan, eller bör, göra några 
anspråk på någon ledande position inom arbetarrörelsen. Däremot är de 
skyldiga att ställa upp för ”rörelsen” i den mån denna önskar ta deras 
tjänster i anspråk. Den kunskap som den intellektuelle besitter bör han 
eller hon också vara beredd att dela med sig av om, och när, den 
efterfrågas.  
 
I samband med framväxten av ”den sociala ingenjörskonsten” formuleras 
en ny roll för de intellektuella, en roll som i mycket påminner om tjänar-

                                       
1  V. I. Lenin ”Vad bör göras? Brännande frågor för vår rörelse” ursprungligen skriven 1902 
här citerad efter den svenska översättningen i V.I. Lenin Samlade skrifter i urval, Tredje 
bandet, Stockholm 1943 s. 63. 
 
2 Trond Hegna ”De intellektuella och arbetarrörelsen”, Clarté nr 8-9 1930.  
 
3 Däremot har en och annan nationalekonom, som sökt sig till SAP, resonerat på ett 
liknande sätt som Lenin. Dock med den skillnaden att de sett det som sin uppgift att föra 
in ”ett nationalekonomiskt medvetande ” i en arbetarrörelse som annars inte kommer över 
ett ”tradeunionistiskt” tänkande (eller ensidigt fackligt tänkande som det heter numera.) 
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rollen, men som skiljer sig från denna på några avgörande punkter. Nu kan 
det dock diskuteras, vad som skall ingå i föreställningen om ”den sociala 
ingenjörskonsten”, men en central tankegång, som lyfts fram av 
exempelvis Staffan Källström, är den strikta uppdelningen mellan vara och 
böra och mellan medel och mål.1 I det sammanhanget har Hägerströms 
och uppsalafilosofins inflytande på samtidens politiker betraktats som 
centralt. Hägerströms inflytande skall inte förnekas. När det gäller 
studenterna var det mycket stort särskilt bland laboremiter och clartéister 
i Uppsala och Stockholm. Samtidigt fanns emellertid andra, och i vissa 
avseenden direkt motsatta, tankeströmningar, som också spelade en viktig 
roll för de radikala studenternas ställningstaganden. 
 
Som tidigare nämnts hade, särskilt i Lund, nykantianismen ett stort infly-
tande under 20-talet. Till den deciderat idealistiska riktning av nykan-
tianismen som man brukar beteckna som Badenskolan hörde den tysk-
amerikanske filosofen och psykologen Hugo Münsterberg vilken under en 
period stod högt i kurs i Lund.2 Münsterberg var renodlad värdeidealist, 
och anknöt mer till Fichte än till Kant i sin filosofi. Människans strävan 
och vilja kunde aldrig underkastas någon kausal förklaringsmodell och 
därför kunde aldrig en psykologi, som baserades på kausala förklarings-
mönster, bli uttömmande. Detta innebar emellertid inte att Münsterberg 
förkastade en psykologi som behandlade människan som ett objekt styrt 
av kausallagar. Så länge den höll sig inom sin sfär hade den fullt berätti-
gande, och Münsterberg önskade därför dela upp studiet av människan i 
två olika discipliner. En som utifrån en renodlat värdeidealistisk stånd-
punkt sökte fastställa de övergripande mänskliga målen och en annan, 
som sökte utröna de lagar människan lyder under som objekt. Den senare 
skulle kunna bli den förras tjänare, eftersom om man visste lagarna för 
mänskligt beteende, kunde man utifrån dessa manipulera människorna, 
så att de uppfyllde de högre målen. Det hela kan synas som en paradox, 
men Münsterberg såg själv ingen motsättning i att å ena sidan som filosof 
predika en upphöjd idealism och å andra sidan utge handböcker i 
industripsykologi.3  
 
Enligt Staffan Källström innebar den uppsaliensiska värderelativismen ett 
filosofiskt sanktionerade av den sociala ingenjörskonsten genom att för-
nekandet av att det fanns några absoluta värden gjorde det möjligt att 

                                       
1 Staffan Källström  Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsala-
filosofin, Stockholm, 1986 Det är en genomgående tes i kapitel 4. 
 
2 En bra presentation av Hugo Münsterberg och analys av spänningen i hans kombination 
av idealism och tillämpad psykologi ges i Hans Rosén Filosofen i fabriken, Idéhistoriska 
Uppsatser nr 21, Avd. för idéhistoria, Stockholms Universitet, Stockholm, 1991. Om infly-
tandet i Lund se Gunnar Aspelin, ”Några synpunkter på filosofien i Lund 1900-1950” i 
Insikt och handling nr 12, Lund 1976 s.29. En mycket bra beskrivning över Badenskolans 
inflytande i Lund ger Kjell Krantz i Filosofen i exil; Publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg, 
Göteborg, 1989. s. 119 ff 
 
3 Han skrev flera böcker som rörde psykologins tillämpning i näringslivet, men intressan-
tast är kanske Hugo  Münsterberg  Psykologi och näringsliv, Stockholm 1917 
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acceptera en pragmatisk och manipulerande attityd till medmänniskorna.1  
Källström argumenterar övertygande för sin tes, men, och det är det som 
gör Münsterberg så intressant, det är viktigt att komma ihåg att det var 
möjligt att komma till samma slutsatser och samma sätt att agera också 
utifrån en renodlat värdeidealistisk ståndpunkt. Genom att hänskjuta 
värdefrågorna - hur absoluta man än ansåg dessa värden vara - till en 
speciell disciplin, skild från de discipliner som behandlade hur dessa 
värden borde kunna realiseras på effektivast möjliga sätt, blev resultatet 
samma uppdelning i vara och böra, medel och mål. 
 
För den fortsatta utvecklingen är det viktigt att ta i beaktande, att Häger-
ström inte ifrågasatte att människor handlade utifrån värdepremisser, 
enbart att ett fastställande av vilka värden människan bör handla efter 
inte kunde göras till föremål för vetenskaplig analys. I den strid om demo-
kratins vara eller inte vara, som fördes under mellankrigstiden, förenas 
delar av uppsalafilosofiska tankegångar med sfäruppdelningen från ny-
kantianer som Münsterberg och liknande idéer från exempelvis Max Weber 
till något som kom att bli en ny roll för ”de intellektuella” att spela - rollen 
som samhällsingenjör.2  Det centrala i denna roll var att man hänsköt 
formulerandet av de övergripande samhällsmålen och värdefrågorna i 
samband med dem till folkets valda ombud i riksdagen. De var inte 
vetenskapligt fastställbara och en vetenskaplig skolning gjorde varken till 
eller ifrån i sådana sammanhang.3 Frågan om vilka medel, som bäst gör 
det möjligt att realisera de mål som riksdagen fastställt, ge förslag ”till det 
tekniska utförandet av ett redan fattat beslut eller utreda ett tilltänkt 
besluts verkningar” var å andra sidan ett område som lämpade sig för 
vetenskapliga överväganden och rationell kalkyl.4 Här kunde de radikala 

                                       
1 Staffan Källström a.a. s. 197 ff.  Källströms resonemang är väl underbyggda, något som 
man definitivt inte kan säga om den debatt om Hägerströms inflytande som bröt ut i av-
handlingens kölvatten.  
 
2 Jag har valt termen ”samhällsingenjör” i stället för ”social ingenjör” för att markera att 
det jag här försöker fånga inte är identiskt med hela det stora komplex som brukar beteck-
nas som ”den sociala ingenjörskonsten”. Rollen som samhällsingenjör är däremot ett ideal, 
som ingår som ett viktigt moment i detta större komplex enligt min uppfattning. 
 
3 Ragnar Björk har i en mycket intressant artikel ”Det vetenskapliga folkhemmet? Några 
uppslag till Gunnar Myrdals folkhems förhistoria”, Hjärnstorm nr 39, 1990 hävdat att denna 
inskränkning av vetenskapsmännens inblandning i politiken också drevs från 
internvetenskapligt håll under mellankrigstiden. Han kallar det ett ”kontraktivt förveten-
skapligande” vilket innebär att forskarrollen reduceras samtidigt som de metodologiska 
kraven skärps. Björk ger, och jag tror han har rätt, också en annan förklaring till Myrdals 
agerande i politiken än vad som är brukligt. Tvärtemot att se honom som en vetenskaps-
man i politiken hävdar Björk att hans styrka som opinionsbildare låg i att han försökte 
hålla isär de båda rollerna som vetenskapsman och politiker. Han undgick därmed att 
snärja in sig i alla de förbehåll, metodologiska avgränsningar och strikta begreppsapparat 
som annars snabbt gjorde ”den moderne vetenskapsmannen” omöjlig i politiken. 
 
4 Citatet från Jörgen Westerståhls recension i Tiden av Johan Vogts bok ”Vitenskapens 
front”. Westerståhl, som trots sin ungdom redan hade hunnit med att vara ordförande i 
Uppsalas clartéavdelning, tar klart avstånd från Vogts och de andra motdagisternas tekno-
kratiska elitideal, i vilket vetenskapsmännen skulle få ett direkt inflytande på exempelvis 
ekonomisk politik . Mot detta ställer Westerståhl den ”sfäruppdelning” som jag menar är så 
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intellektuella fylla en viktig funktion genom sin vetenskapliga skolning och 
sitt sakliga, rationella och osentimentala förhållningssätt till tillvaron.  
 
Ett annat område, där de intellektuellas insats var betydelsefull, var vid 
framtagandet av beslutsunderlag. För att kunna fatta välgrundade beslut 
behövdes kunskap om ”Samhället sådant det är”, för att låna Sandlers 
uttryck, och vilka lagar som styr människors beteenden. Att samla ”fakta”, 
ställa samman statistik och samla på sig utsagor om lagbundenheter i 
mänskligt handlande blev därför viktiga inslag i samhällsingenjörernas 
vardag.1 
 
Det ideal som på så sätt formuleras skiljer sig radikalt från det expertideal 
som högerstudenterna vid samma tid drömde om. Enligt dem var det 
endast samhällets elit, de som skaffat sig en lång och gedigen utbildning, 
som kunde förstå de övergripande sammanhangen. Därmed var det endast 
de som borde uttala sig om grundläggande värdefrågor.  - Att tala om att 
formulera samhälleliga mål vore dem främmande.  - Det var emellertid inte 
alla akademiker som kunde komma i fråga när det gällde samhällsfrågor 
utan enbart de historiskt-juridiskt skolade. Högerstudenternas 
idealsamhälle var ett slags ”juristernas paradis” med lagstiftande, verk-
ställande och dömande makt tryggt vilande i samma händer.2  
 
I början av 30-talet skulle ett liknande elitideal dyka upp i ny tappning. 
Idéerna, som kom från USA, skilde sig dock från de svenska höger-
studenternas elitideal genom att det var i ingenjörernas och teknikernas 
händer man ansåg att makten borde läggas. Ordet ”Technocracy” blev 
plötsligt ett modeord, och Howard Scott och hans kollegers löften om de 
enorma välståndsökningar som skulle kunna åstadkommas, ifall samhället 
sköttes med samma effektivitet som ett modernt företag, diskuterades i 
vida kretsar. Men också detta elitideal tog de svenska radikala studen-
terna avstånd ifrån.3 Någon teknokrat var samhällsingenjören inte, trots 
att vokabulären ibland kunde förete vissa likheter.1   

                                                                                                                        
typisk för samhällsingenjörsidealet. Tiden nr 10 1939 s. 574. Westerståhl skulle efter kriget 
utveckla temat i olika sammanhang.  
  
1 En som lade stor vikt vid att medhjälparna skulle underbygga alla reformförslag med 
”operativ statistik” var Gustav Möller. Se bl.a. Per Nyströms artiklar ”Socialpolitikern och 
hans spännande kvinna” och ”Varför misslyckades skolreformerna ?” omtryckta i Per Ny-
ström Historia och biografi, Lund 1989 s. 122 resp 348. Om Möllers intresse för statistik, 
och hans speciella sätt att använda den se också Tage Erlander 1901 - 1939, Stockholm, 
1972,  s. 270 
 
2 Här ber jag att få hänvisa till min egen uppsats ”Upp till kamp mot massväldet!” i 
Källström S & Sellberg E (red) Motströms; Kritiken av det moderna, Stockholm, 1991 
 
3 Jag har inte hittat något exempel på att man bland de svenska studenterna skulle 
omfatta ett rent teknokratiskt ideal med ett undantag: Ebbe Lindes märkliga dikt ”Balladen 
om riddaren och den teknologiske knapen” i Clarté nr 3 1931 som har två alternativa slut 
och i vilket det positiva slutet går ut på att teknologen ”med stadgad makt och stadgad lön 
blev gjord till president”. För en utförligare analys av dikten se Nils Runeby, ”Fullkomnat är 
vårt samhällsskick; Om den organiserade välfärden” i Polhem nr 1 1986. Däremot hade det 
teknokratiska idealet företrädare bland de radikala studenterna i både Danmark och 
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Samhällsingenjörsrollen växer fram i polemik mot dessa renodlade elit-
ideal, men också i kontrast till de roller som jag tidigare antytt att ”de 
intellektuella” förväntades spela inom arbetarrörelsen. Samhällsingenjö-
rerna är inget avant-garde i leninistisk anda. De vet sin plats och gör inga 
anspråk utanför sin ”sfär”. De är heller inga ”fristående kritiker” rädda för 
att snärjas av lojaliteter och subordinationsförhållanden. Snarast kan 
rollen ses som en variant på tjänarrollen, men till skillnad från dem som 
velat se de intellektuella som ödmjuka tjänare, villiga att ställa sin kun-
skap till förfogande endast om den direkt efterfrågades, så är samhälls-
ingenjörerna en självmedveten grupp som kunde göra anspråk på att bli 
åtlydda inom sin ”sfär”.  
 

Samhällsingenjörens nya redskap 
 
Inom den ”sfär” samhällsingenjören hade att röra sig d.v.s. framtagandet 
av nulägesbeskrivningar och  anvisande av de medel som var bäst för att 
uppfylla politiskt fattade mål, hade man under mellankrigstiden fått till-
gång till en hel rad nya redskap och tekniker. Just termerna ”redskap och 
tekniker” är tidstypiska, och det är påfallande i hur hög grad man rör sig 
med metaforer hämtade från teknikens och industrins värld. De funk-
tionalistiska arkitekterna betraktade gärna bostaden som en ”boende-
maskin”, och det problem som Gunnar Myrdal ställer sig i ”Vetenskap och 
politik i nationalekonomien” är hur man skall kunna skapa en ”ekonomisk 
teknologi”.2 Det vore dock fel att tro att denna metaforik var speciell för 
grupper på vänsterkanten. Den var vanlig i många kretsar vilket framgår av 
nedanstående citat från Hugo Münsterberg: 
 

Tillämpad psykologi måste tydligen räknas till de tekniska ve-
tenskaperna. Man skulle kunna kalla den psykoteknik, enär vi 
måste rubricera såsom teknisk varje vetenskap, som genom till-
ämpandet av teoretiskt vetande tjänar till uppnående av eko-

                                                                                                                        
Norge. Se exempelvis Niels Arup ”Teknokratiets erfaringer fastslaar nødvendigheden af 
socialistisk diktatur” i Ateneum Tidning för Lunds studenter, Nr 6 1933. 
 
1 I  Ateneum Tidning för Lunds studenter, Nr 6 1933  går exempelvis Per Nyström till våld-
samt angrepp mot detta i grunden odemokratiska ideal i uppsatsen ”Tecnocracy”. Artikeln 
måste ses som ett genmäle mot Niels Arups pläderande för teknokratin i samma nummer 
av tidskriften. I sin mycket gedigna avhandling om arkitekter och social ingenjörskonst 
diskuterar Ulf Sandström ingående om man kan beteckna funktionalismen som teknokra-
tisk och han kommer fram till att det, åtminstone för perioden före 2:a världskriget, är en 
förhastad slutsats.  De ledande funktionalistiska teoretikerna är självmedveten och ener-
giska i sin verksamhet, men de påtar sig inte en självständig teknokratisk roll.  Se Ulf 
Sandström Arkitektur och social ingenjörskonst: Studier i svensk arkitektur- och bostads-
forskning, Linköping,  1989 s. 292. 
 
2 Gunnar Myrdal  Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930. Se särskilt 
sista kapitlet i vilket han diskuterar de olika problem som är förbundna med att genomföra 
en sådan ”ekonomisk teknologi”. Typiskt för tiden var också att Clartés grupp för arkitekter 
inte kallade sig ”socialistiska arkitekter” utan ”socialistiska byggnadstekniker” 
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nomiska mål. Liksom alla tekniska vetenskaper lär oss den till-
ämpade psykologien, vad vi bör göra, därest vi vilja vinna vissa 
syften, men vi böra redan här i början klargöra för oss, var grän-
serna för en sådan teknisk vetenskap gå, ty man kan lätt förbise 
dem, och detta kan vålla mycken oklarhet och förvirring. Vi måste 
inse, att varje teknisk vetenskap endast kan säga: du måste 
begagna detta medel, därest du önskar nå det eller det målet. 
Men det ligger utom området för den tekniska vetenskapen att 
bestämma, huruvida detta mål är det riktiga eller icke. Den 
tekniske specialisten vet, hur han skall bygga en bro eller 
spränga en tunnel, förutsatt att man verkligen önskar en bro 
eller en tunnel. Men huruvida de är önskvärda eller ej, är en 
fråga som icke angår den tekniske vetenskapsmannen, utan som 
måste skärskådas ur ekonomisk, politisk eller liknande syn-
punkt.1 

 
Den tillämpade psykologin kom på svensk botten att få en av sina mest 
energiska förkämpar i Ebbe Linde. Med hjälp av exempelvis kriminal-
psykologin skulle man, enligt honom, kunna omforma hela rättskipnings-
systemet till ett rationellt medel för brottsbekämpning i stället för en 
irrationell, moraliserande och primitiv vedergällning, mekaniskt utdömd av 
jurister vars kompetens inte sträckte sig längre än att fungera som 
skiljedomare i civilmål.2 Industripsykologin var ett annat intressant fält, 
och även här stiger Linde fram som en av dessa ideals ivrigaste förkämpar. 
I tre stora artiklar i Clarté under rubriken ”Psykologisk ingenjörskonst” 
försvarar han taylorismen mot dess belackare.3 
 
Två andra av de nya verktyg, till vilket man fäste enorma förhoppningar 
inför framtiden, var socialpsykologin och sociologin. För Gunnar Myrdal 
räckte det inte att man gjorde upp med alla dolda värdepremisser inom 
nationalekonomin för att kunna skapa en ekonomisk teknologi. En sådan 
måste nämligen också ta hänsyn till människors åsikter och intressen och 
för att kunna fastställa dessa måste frågan om åsiktsbildningens natur 
utsättas för vetenskaplig prövning och Myrdal konstaterar ”Den ekono-

                                       
1 Hugo Münsterberg Psykologi och näringsliv, Stockholm 1917 s. 11 
 
2 Ebbe Linde ”Bort med strafflagen”  Clarté  nr 10 1927. I detta finns naturligtvis en kraftig 
markering mot högerstudenternas sätt att se på juristernas roll i samhället. Inte ens på 
deras traditionella hemmaarena, domstolslokalen, var deras expertis tillräcklig. 
 
3 Clarté nr 2, nr 3 och nr 6-7 1930. Särskilt den första är märklig eftersom Taylor i den 
framställs som en mänsklighetens frälsare. Linde använder för övrigt också termen 
”psykoteknik” om europeiska former av industripsykologi. Om Linde och hans tayloristiska 
ideal och därmed förknippad problematik se Nils Runeby, ”Fullkomnat är vårt sam-
hällsskick; Om den organiserade välfärden” i Polhem nr 1 1986. Lindes artikelserie riktade 
sig mot dem som i likhet med författarna av ledaren i Clarté nr 2 1929 var kritiska mot 
införandet av Taylors metoder så länge det kapitalistiska systemet var förhärskande. 
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miska teknologien bottnar alltså i den moderna, socialpsykologiskt inrik-
tade sociologien.”1  
 
Även en historiker som Per Nyström skulle omfatta sociologin med stort 
intresse. Särskilt Otto Neuraths ”Empirische Soziologie”, var enligt hans 
egen utsago ett verk som betydde mycket, eftersom han där mötte idéer 
som låg i linje med hans egna.2 I den tidigare nämnda kampen mellan 
förträdarna för en rent idealistisk nykantianism och de som såg sig som 
försvarare av materialismen kom Neuraths uppgörelse med Weber väl till 
pass. Likaså hans argumentering för att allt som kallas vetenskap borde 
utformas med samma logiska stringens och objektifierande inställning 
som naturvetenskapen. Med hjälp av noggrant bestämda begrepp och en 
fokusering enbart på yttre empiriskt fastställbara beteenden skulle en 
”materialistisk humanistisk vetenskap” kunna växa fram. Enligt Neurath, 
och synbarligen även enligt Nyström, skulle en sådan kombination av be-
haviorism och logisk positivism bättre gå att förena med marxismen än 
den form av humaniora som gav människan en särställning och försökte 
”förstå” hennes handlande i relation till föreställningar och medvetna 
motiv.3  
 
Här är det återigen viktigt att ha det polemiska sammanhanget i åtanke. 
Nyström, och gruppen kring honom, menade att den ryska revolutionen 
hade skrämt upp västvärlden, vilket lett till en ideologisk motoffensiv. I 
denna motoffensiv spelade  universiteten en central roll, och den subjek-
tiva värdeläran och gränsnytteläran inom nationalekonomin liksom ny-
kantianismen inom filosofin såg de som olika  uttryck för denna anti-
marxistiska offensiv. Som en huvudpunkt i detta bekämpande av marxis-
men såg man ifrågasättandet av alla försök att  finna lagbundenheter i his-

                                       
1 Gunnar Myrdal  Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930 s. 291  Det 
kan diskuteras om Gunnar Myrdal, som vid denna tid var docent vid Stockholms Högskola, 
bör tas med i ett sammanhang som i första hand rör studenter och deras idéer. Myrdals bok 
blev emellertid mycket viktig både för clartéister och socialdemokratiska studenter. Den 
blev föremål för en lång recension av Bengt Helger i Clarté nr 5 1931 och det anspelas ofta 
på den i en rad olika sammanhang senare. I Lunds clartéavdelning presenteras Myrdals 
bok av Gunnar Aspelin 1931 och Per Nyströms klassiska uppsatser ”Historieskrivningens 
dilemma I och II” i Ateneum 1933 kan sägas vara ett fullföljande av Myrdals kritik av 
nationalekonomin på historievetenskapens område. Den inledning som Per Nyström skrev 
till Johan Vogts bok Den nya tekniska revolutionen som utgavs på Clartés förlag 1934 utgår 
också från Myrdals arbete. Om Myrdals betydelse i Lund se också Tomas Forsers intervju av 
Per Nyström i Per Nyström Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 
s.14 
 
2 Per Nyström Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 s. 263 ff. 
Till saken hör att Per Nyström hade haft Gustaf Steffen i Göteborg som lärare en period 
och därför redan tidigt kommit att intressera sig för de sociologiska frågeställningarna. Om 
Neuraths inflytande i Lund se också Gunnar Aspelin, ”Några synpunkter på filosofien i 
Lund 1900-1950” i Insikt och handling nr 12, Lund 1976 s 30. Aspelin hävdar dock att den 
logiska positivismen i Neuraths anda aldrig fick någon dominerande ställning i Lund vid 
denna tid , även om den var viktig för Per Nyström och gruppen kring honom.  
 
3 Per Nyström Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 s. 266  
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torien eller i mänskligt beteende överhuvud. Eller för att citera Nyströms 
egen minnesbild: 
 

Att humaniora handlade om ”das Einmalige” var en obestridd 
sanning. De försök som gjordes av behaviorister, experimental-
psykologer och språkforskare att finna lagbundenheter i mänsk-
liga förhållningssätt sattes effektivt på plats som studier av yt-
fenomen, som aldrig nådde de outgrundliga djup som människan 
tänktes bära på.1 

 
På samma sätt utdömdes från det etablerade vetenskapssamhällets håll 
alla marxistiska försök att visa på lagbundenheter och orsakssamband 
mellan en materiell bas och fenomen i ”överbyggnaden” som en oveten-
skaplig determinism. Att de radikala studenterna i Lund såg likheter i en 
marxistisk vetenskapssyn och den vetenskapssyn som besjälade beha-
viorism och logisk positivism innebar dock inte att man satte likhets-
tecken mellan dem. Däremot kom de att framstå som allierade veten-
skapsriktningar i kampen mot nykantianismen.2 På så sätt skapas bland 
många socialdemokratiska intellektuella en tolerans för behaviorismen 
och den människosyn som den stod för, vilket kom att vara av avgörande 
betydelse för framtiden.3 
 
På samma sätt som vid tidigare utåtriktade perioder i studentvärlden rik-
tades även under mellankrigstiden kritik mot den akademiska forskningen 
och undervisningen. Denna gång dock inte mot undervisningens former, 
utan mot dess innehåll, som man upplevde som ideologiskt och 
genomsyrat av borgerliga föreställningar. Gunnar Myrdals projekt att 

                                       
1 Nyströms egen tillbakablickande reflektion i artikeln ”Var Fredrik Böök marxist?”. Artikeln 
stod ursprungligen i Tidskrift för Litteraturvetenskap nr 1, 1977 men finns omtryckt i Per 
Nyström Historia och biografi, Lund 1989 s. 86 f. Den innehåller ett intressant avsnitt som 
på ett belysande sätt klargör den polemiska situation i vilken de yngre vetenskapsmän som 
bekände sig till marxismen i början på 30-talet upplevde att de befann sig. 
 
2 I sin avhandling Radikal 30-tals humanism: En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och 
litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36  påstår Tommie  Zaine att Ateneumgruppens 
verksamhet skulle vara ”det enda samlade försöket att etablera en alternativ 
vetenskapssyn till den traditionella, positivistiskt orienterade, humanistiska forskningen i 
Sverige” (s. 45) Varifrån han fått uppfattningen att det traditionella humanistiska forsk-
ningen i Sverige vid denna tid skulle vara ”positivistiskt orienterad” är för mig en gåta. I 
stället var det tvärtom så att den marxistiska kritiken av nykantianismen i hög grad bidrog 
till att ”öppna dörren” för positivismen. Att man från positivistiskt håll också kunde 
uppfatta socialism och logisk positivism som allierade framgår bl.a. av programskriften 
”Wissenschaftliche Weltauffassung, Der Wiener Kreis” som de logiska positivisterna i Wien 
publicerade för att presentera sig själva och sin vetenskapssyn 1929. Den finns inkluderad 
i Otto Neurath Empiricism and sociology, Boston 1973 
 
3 Till saken hör också att Neurath var känd som socialdemokrat och kollega till Otto Bauer 
som lärare vid arbetarhögskolan i ”det röda Wien”. Lennart  Olausson, Demokrati och 
socialism; Austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987 s. 68  Otto Bauer själv såg 
också mycket  positivt på behaviorismen och ansåg den vara en av de vetenskaper som gett 
så fruktbara resultat att den måste införlivas även i ”den marxska skolan” inom veten-
skapen. Se Otto Bauer,  Rationalisering - Felrationalisering, Stockholm , 1933 s.179 f 
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nagelfara den nationalekonomiska teoribildningen för att visa mängden 
ideologiskt gods som denna, till synes värdeneutrala vetenskap, var be-
mängd med var ett uttryck för denna kritik. Uppslaget till att göra en sådan 
granskning hade han fått från clartéisten Alf Johansson, och det hela 
resulterade i boken ”Vetenskap och politik i nationalekonomien”.1 
 
Det kanske mest konsekventa uttrycket för denna strävan att avslöja ideo-
logiska moment i den traditionella vetenskapen  var det ”humanistiskt-
marxistiskt seminarium” som organiserades av några ”yngre vetenskapare, 
docenter, licentiater och magistrar” i Lund.2 I stället för att låta det 
stanna vid enbart kritik ville gruppen också presentera ett positivt 
alternativ genom att visa på att en historiematerialistisk metod var möjlig 
att använda inom en rad humanistiska discipliner. Och mer än så, det var 
en metod som gav överlägsna resultat. Resultaten redovisades i tidskriften 
Ateneum, som inte skulle vara en debattidskrift av Clartés typ utan en 
seriös vetenskaplig tidskrift.  
 
Ateneums framväxt, utveckling och betydelse är utförligt behandlad av 
Britt Hultén, så jag skall inte ta upp utrymme med det här, utan bara peka 
på några drag som är viktiga i det här sammanhanget.3 Även Ateneum kan 
nämligen sättas in i en större tradition. I sin programförklaring formulerar 
exempelvis redaktionen en kritik som vi mött flera gånger i tidigare 
utåtriktade perioder i studentvärlden: 
 

Kulturvetenskaperna visa för närvarande en betänklig tendens 
att isoleras från samhällslivet. Det segerrikt framträngande revo-
lutionära borgerskapet uppbyggde under 1800-talet en rad ve-
tenskaper, som vid århundradets början voro genomträngda av 
frisk initiativkraft och stodo i nära samband med det samhälle, ur 
vilket de framväxt. Under århundradets lopp uppstod emellertid 
en vetenskaplig tradition, vid vilken problemställningarna allt 
hårdare fjättrades, vilket slutligen medförde att många ve-
tenskaper hastigt accelererade in i ett tillstånd av förbening och 
slentrian.4 

 

                                       
1 Boken kom ursprungligen 1930. Om förhistorien se inledningen till den nya svenska 
upplagan 1972 s. 8. Gunnar Myrdal Vetenskap och politik i nationalekonomin, Stockholm, 
1972 
 
2 Per Nyströms samtida karakteristik av gruppen i Frihet nr 1 1936. Till gruppen hörde 
förutom Per Nyström, Sven Hartman, Allan Hagsten, Fredrik Stjernman och Per Meurling. 
 
3 Britt Hultén  Kulturtidskrifter på 30-talet; Nordeuropa, Ateneum, Fronten, Stockholm, 1977. 
Hon betonar också den gränsdragning man gjorde mot Clarté. Även om Per Nyström vid 
denna tid var ordförande i Lunds clartésektion och Per Meurling ingick i dess styrelse, så är 
man mycket noga med att hålla isär tidskriften Ateneum och Clartés verksamhet ,utan att 
det för den skull förelåg någon konkurrens emellan de båda verksamheterna. 
 
4 Ateneum nr 1 1933 
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Ateneum hade som ambition att sätta ”vetenskapen i livets tjänst” och an-
satsen var magnifik, men p.g.a. ekonomiska problem så tvingades man 
upphöra med tidskriften efter drygt ett år.1  Trots att så få nummer hann 
komma ut väckte Ateneum, såsom varande den första marxistiska 
vetenskapliga tidskriften i Sverige, en hel del uppmärksamhet. Uppsatser-
na var väl underbyggda och flera av dem har hållit för publicering senare. 
Däremot är det väl inte helt säkert att de våldsamma hyllningar av den 
sovjetiska socialrealismen i konsten, som den danske konstvetaren 
Harald Rue framförde bl.a. i en uppsats om ”Kunstens krise” 1935, skulle 
finna en nutida förläggare. I den skildras surrealismen som ett uttryck för 
perversa pubertetsfantasier och andra modernistiska konstriktningar som 
olika varianter på borgarklassens totala förvirring inför sitt slutliga sam-
manbrott. Motbilden, arbetarklassens konst, får däremot representeras av 
en bild av en  äppelkindad rysk fabriksarbeterska som rak i ryggen och med 
ett leende på sina läppar bär iväg med en låda.2 
 
När det gäller de försök att formulera en marxistisk litteraturkritik, som 
görs i Ateneum, finns det inget att invända mot Britt Hulténs resonemang. 
Däremot tror jag att hon inte tagit ateneumgruppens intresse för sociolo-
gin på tillräckligt allvar. I Ateneum poängterades nämligen ständigt beho-
vet att beakta  ”det sociologiska perspektivet” och i en reklamfolder, som 
trycktes upp i samband med att tidskriften utvidgade sin redaktion och 
strävade efter att bli en skandinavisk tidskrift, heter det: 
 

Tidskriften Ateneum utkommer från och med hösten 1934 som 
skandinavisk tidskrift. Den sätter som sin uppgift att från socio-
logisk synpunkt belysa vetenskapliga problem, som äro av vital 
betydelse för den moderna människans livssyn och hennes 
ståndpunktstagande i dagens strider. Ateneum vill ställa vetan-
det i livets tjänst och vara det vetenskapliga organet för den 
ungdom som i forskningen ser icke en tom lek på studiekamma-
ren utan ett verktyg i den kamp som representerar socialt och 
mänskligt framsteg.3 

 
I en annan reklambroschyr presenterade man sig som ”Skandinaviens 
enda sociologiskt inriktade tidskrift”.4 Britt Hultén förmodar att allt detta 
tal om sociologi enbart var ”en marknadsanpassning för att inte skrämma 

                                       
1 Första nummret kom på hösten 1933 och sista på våren 1935.  
 
2 Harald Rue ”Kunstens krise” i Ateneum nr 1 1935  Motbilden är Deinekas teckning 
”Sovjetkvinnan”. Värt att notera är också att Rue var upprörd över att surrealisterna själva 
talade om att de bekände sig till socialismen. Denna ”trötta borgerliga intelligens” försök 
till ”medlöperi” med socialismen komprometterade enligt honom enbart socialismens sak. 
  
3 Bilaga till Ateneum nr 3 1934.  
 
4 Se Sven E Olssons inledning ”Per Nyströms aktualitet” till Per Nyström Historia och 
biografi, Lund 1989 s. 11 
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bort tänkbara läsare med uttalad marxism.”1 Jag tror dock att man måste 
ta ateneumgruppens intresse för sociologin på största allvar. Detta var för 
övrigt ett intresse som delades av flera radikala ”intellektuella” i Lund vid 
denna tid. Redan mot slutet av tjugotalet kan man märka en nyfikenhet på 
sociologisk teori i den sydsvenska lärdomsstaden och i en redaktionell 
kommentar i Clarté 1927 hävdar Gregor Bendz att ”varje sociologi och varje 
sociologisk teori, dit man ju gärna kan räkna marxism av olika färg, måste 
vila på individualpsykologiska realiteter”2  
 
I och med att Einar Tegen 1931 utnämns till professor i praktisk filosofi i 
Lund skulle emellertid intresset för sociologin fördjupas och kanaliseras 
in i mer institutionaliserade former. Tegen, som var en av Hägerströms 
lärjungar, hade tidigare, förutom begreppsananlys av uppsaliensiskt 
märke, främst varit intresserad av tysk viljefilosofi och fenomenologi. Un-
der sina första år i Lund kom han emellertid att rikta allt mer uppmärk-
samhet mot anglosaxisk sociologi och socialpsykologi. Sociologiska fråge-
ställningar kom alltmer att prägla seminarieverksamheten och därmed 
påbörjas en utveckling som ledde till att institutionen för praktisk filosofi i 
Lund 1936, som första institution i landet, kom att starta regelrätt un-
dervisning i sociologi.3  
 
När ateneumgruppen talade om ”att från sociologisk synpunkt belysa ve-
tenskapliga problem” så var det inte frågan om någon taktisk ”marknads-
anpassning” utan ett uttryck för en ambition och en intresseinriktning 
som, även om man inte alltid lyckades leva upp till den, bör tillmätas stor 
vikt. I Ateneums andra nummer bidrog också Gunnar Aspelin med en lång 
uppsats om den ”livaktiga och uppslagsrika samhällsforskning, som ut-
vecklat sig i en amerikansk miljö”.4 Aspelin börjar med att ta upp den 
kritik som riktats mot sociologin för bristande metodologisk medvetenhet, 
men menar att detta var en barnsjukdom som nu är övervunnen främst 
tack vare Durkheims insatser.5 I USA har man utvecklat den sociologiska 

                                       
1 Britt Hultén a.a. s. 122 
 
2 Clarté nr 6-7 1927 s. 14. Som synes räknar Bendz in ”marxism av olika färg” bland 
sociologiska teorier i allmänhet. Termen ”sociologisk” har sedan gammalt också kunnat 
användas som synonym för ”socialistisk” inom socialdemokratin. Utrymmet medger dock 
inte en uppföljning av den tråden i det här sammanhanget. 
 
3 Om Einar Tegens betydelse för sociologins utveckling se Ingemar Nilssons uppsats ”Einar 
Tegen och tidig svensk sociologi” i Thorsten Nybom (red.)  Universitet och samhälle, 
Stockholm, 1989. Nilsson ser Tegen som upphovsman till intresset, men man kan fråga sig 
om det inte istället var så att Tegens intresse för sociologi väcktes just för att han kom till 
en miljö där ämnet redan diskuterades. Påverkan skulle alltså gått åt andra hållet. I Lund 
startades också en sociologisk förening i vilken bl.a. Per Nyström ingick i styrelsen.  
 
4 Gunnar Aspelin ”Amerikansk samhällsforskning”, Ateneum nr 1 1934 s. 32. Enligt Per 
Meurling var Aspelins uppsats den första utförliga presentationen av  den nya amerikanska 
sociologin i Sverige. Per Meurling, ”Lund mellan världskrigen” Under Lundagårds Kronor. 
Fjärde samlingen, Lund 1957 
 
5 Gunnar Aspelin, som då var docent i praktisk filosofi, hade året före Tegens ankomst till 
Lund vikarierat på professorsstolen. Torgny Segerstedt anser Aspelin vara mycket viktig för 
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metoden vidare och det som gör den amerikanska sociologin så intressant, 
enligt Aspelin, är dess ”realistiska, konkreta inställning” som så radikalt 
skiljer den från europeisk ”abstrakt teoretiserande skrivbordssociologi”. 
Aspelin presenterar sedan en rad amerikanska sociologer och sociologiska 
inriktningar men särskilt uppehåller han sig vid den ”tillämpade sociologi” 
som bl.a. Lester F Ward lanserat. Som ett exempel på denna inriktnings 
fruktbarhet anför han  den stora studie över amerikanskt samhällsliv som 
gjorts under Ogburns ledning och presenterats i flerbandsverket ”Recent 
Social Trends in the United States”. Samtidigt finns emellertid bland de 
amerikanska sociologerna en, i Apelins ögon, nyttig självkritisk 
inställning. De tror inte på möjligheten att formulera en exakt 
socialvetenskap som skulle kunna ge politiken en rationell grundval, på 
det sätt som hade varit Aguste Comtes förhoppning. I stället menar 
Aspelin att den moderna samhällsvetenskapens roll är en annan och mer 
begränsad, och han formulerar ungefär samma ideal som jag tidigare pre-
senterat som föreställningen om samhällsingenjören, fast på sitt eget 
något snirkliga vis: 
 

Illusionen om en ”physique sociale” har spelat ut sin roll, liksom 
drömmen om en allomfattande ”histoire de l’Esprit humain” i 
framstegsidéns belysning. Och sociologen överskattar inte veten-
skapens politiska betydelse; hans erfarenhet har tillräckligt 
övertygat honom om sakskälens begränsade chanser i konkur-
rensen med suggestiva propagandaklichéer. De sociala ändamål, 
varom striden står, avgörs inte inför forskarens forum; han är ej 
medlem av högsta domstolen utan på sin höjd en revisionssekre-
terare, som utreder målen, innan de hänskjutas till högsta in-
stans. Men så länge man erkänner att diskussionen om questio 
juris äro meningslösa utan föregående utredning av questio facti, 
så länge har även socialvetenskapen en uppgift i det praktiska 
samfundslivet.1 

 
På en punkt är dock Aspelin kritisk till utvecklingen inom den amerikan-
ska samhällsforskningen och det är när man försöker skilja sociologi och 
psykologi åt. När det gäller att belysa det sociala livets problem så kan 
man inte, enligt Aspelin, bortse ifrån individernas psykologi, och han 
ställer frågan om en sociolog verkligen kan komma någon vart med sin 
forskning om denne försöker upprätthålla en strikt gränslinje gentemot 
modern psykologi: 
 

                                                                                                                        
sociologins framväxt i Lund. ”Han lärde oss läsa både Max Weber och Emile Durkheim” 
enligt Torgny Segerstedt ”Svensk sociologi förr och nu” i Katrin Fridjónsdóttir (red) Om 
svensk sociologi; Historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 s. 12. Även Bertil 
Pfannenstil påpekar i sin uppsats i samma volym, ”Från praktisk filosofi till sociologi”, 
Aspelins stora betydelse och att han undervisade om Weber och Durkheim. Att han i sin 
uppsats i Ateneum tar upp Durkheim är därför naturligt. 
 
1 Gunnar Aspelin ”Amerikansk samhällsforskning”, Ateneum nr 1 1934 s. 34 
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Måste han icke gång på gång begagna den moderna suggestions-
lärans resultat? Kan han förbigå de fakta, som den moderna psy-
koanalysen dragit fram i ljuset - med all reservation mot åtskil-
liga doktriner, som bekännas inom Freuds väldisciplinerade 
lärjungekrets? Och kan han nonchalera de objektiva metoder vid 
studiet av mänskligt beteende, som utexperimenterats speciellt 
av ryska och amerikanska vetenskapsmän, av Pavlov och Bechte-
rev, av Watson och Hunter?1 

 
Kombinationen av Watson och Freud ter sig kanske märklig för sentida lä-
sare, som enligt all handbokspraxis fått dem framställda som de två mest 
åtskilda av det tidiga 1900-talets psykologer. Denna kombination var 
emellertid inte ovanlig i clartékretsar vid denna tid. Vi finner den exem-
pelvis också hos Ebbe Linde som glatt kombinerar freudianska och beha-
vioristiska begrepp och teorier. Till saken hör också att behaviorismen, 
eller reflexologin i Pavlovs efterföljd, var en psykologi som ivrigt hyllades i 
Sovjetstaten och därför, i linje med det allmänna intresset för det sovje-
tiska experimentet, ansågs värt att uppmärksamma.  
 
Att man i Sverige var mån om att behålla sambandet mellan sociologi och 
psykologi var naturligt, eftersom både sociologi och psykologi vid denna tid 
var grenar inom ett och samma filosofiämne och även om en viss speciali-
sering inom filosofins område redan börjat utkristalliseras, räknades 
fortfarande studiet av samhället in bland de humanistiska vetenskaper-
na.2 Sociologi och socialpsykologi ingick därför på ett naturligt sätt i det 
försök att formulera en ”materialistisk humanistisk vetenskap”, som sys-
selsatte gruppen kring Ateneum.  
 
Ateneumgruppen har här tagits som exempel på en betydligt större trend. 
Ett genomgående drag i de vetenskapsriktningar som väckte störst för-
hoppningar bland mellankrigstidens radikala studenter, särskilt då bland 
dem som anammade rollen som ”samhällsingenjörer”, var nämligen att de 
kännetecknades av ett instrumentellt kunskapsintresse, för att an-
vända Habermas term. Målet var att kunna fastställa lagbundenheter och 
samband inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna 
lika väl som inom de naturvetenskapliga. Dock med den reservationen, att 
lagbundenheterna på de humanistiska eller samhällsvetenskapliga områ-
dena inte var eviga och universella, som inom naturvetenskapen, utan re-
laterade till det aktuella samhällets produktionsförhållanden och klass-
motsättningar. Även den forskning som gjordes inom exempelvis historie-
ämnet borde, när den fungerade som bäst, ge resultat som skulle kunna gå 

                                       
1 Ibid. s. 32 
 
2 Så kunde exempelvis en filosofiprofessor som G A Jæderholm i Göteborg helt inrikta sin 
verksamhet på experimentell psykologi. Formellt var han professor i filosofi och pedagogik, 
men i sin presentation av sig själv i Filosofiskt Lexikon, förklarar han exempelvis att hans 
”arbeten under senare år behandla nästan uteslutande psykologins samhällsvetenskapliga 
sida, särsk. dess tillämpning i industri och handel” etc. Se Alf Ahlberg  Filosofiskt Lexikon, 
Stockholm 1931 s. 102. Till Jæderholm kommer jag att återkomma.  
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att använda som underlag vid politiskt beslutsfattande. Gentemot dem 
som förfasade sig mot ett sådant bruk med hänvisning till att det skulle 
kunna snedvrida forskningen hävdade Per Nyström: 
 

Jag vågar påstå, att en forskning blir exaktare, om vetenskaps-
mannen vet, att hans resultat kan få politiska verkningar, därför 
att en sådan forskares arbete bäres upp av en hårdare vilja att 
skildra verkligheten.1 

 
Frågan om forskningens ”politiska verkningar” rymde emellertid också en 
annan problematik som skulle göra den ”sfäruppdelning” som sam-
hällsingenjörsidealet förutsatte besvärlig. Problematiken kan illustreras 
med en lång recension av Ogburns och hans kollegers arbete ”Recent 
Social Trends in the United States” i Ateneum författad av Torsten Gård-
lund.2 Gårdlund är mera kritisk till de amerikanska sociologernas projekt 
än Aspelin, främst därför att många av de slutsatser de kommer fram till är 
av tämligen trivial natur. Orsaken ser Gårdlund i att de undvikit att ta 
”hänsyn till olika aktiva samhällsgruppers politiska önskemål”. Skall ett 
sociologiskt arbete bli möjligt att använda för ”direkt lösning av sociala 
problem” så kan man inte undgå att ta med de klassmässiga och politiska 
aspekterna. Likaså har Ogburn et.al. visat på något som de kallar ”a cul-
tural lag”, d.v.s. att vissa samhällsinstitutioner släpar efter i den 
allmänna utvecklingen. Detta var nog riktigt men, menar Gårdlund, vill 
man gå ett steg längre och ”ange medlen att anpassa de efterblivna 
institutionerna till den normala utvecklingen” måste man ta ställning till 
vad som är normalt. Detta har de amerikanska sociologerna försökt 
undvika, vilket lett till att slutsatserna blir vaga och intetsägande. Skall 
samhällsvetenskapen kunna användas instrumentellt, förutsätter detta 
enligt Gårdlund, att samhällsforskarna är beredda att ta ställning 
politiskt.  
 
Gårdlund var inte ensam i sitt sätt att resonera, och bland de radikala 
studenterna kan man urskilja två fundamentalt olika sätt att se på för-
hållandet mellan vetenskap och politik. Ofta hålls de inte strikt isär, och 
man kan finna exempel på debattörer som argumenterar utifrån båda lin-
jerna samtidigt eller pendlar mellan då båda synsätten.3 Enligt den första 
uppfattningen, som omfattades av den stora majoriteten, ses förekomsten 
av borgerliga värderingar inom vetenskapen som ett fel i systemet. 
Vetenskapen kan och bör vara klassmässigt och politiskt neutral, och i de 
fall den inte är det beror det på att enskilda vetenskapsmän inte lever upp 

                                       
1 Sagt i ett tal ”Vetenskap och politik” vid socialdemokratiska studentklubbens och Clartés 
gemensamma novitieafton i Lund 1936 enligt referat i Arbetet 12/10 1936. 
 
2  Torsten W  Gårdlund ”Statistisk samhällsforskning i U.S.A.”, Ateneum nr 3 1934 s. 87 ff 
 
3 Enligt min uppfattning så kan man exempelvis hos Gunnar Myrdal se ett sådant pend-
lande mellan de båda uppfattningarna. Förhållandet mellan vetenskap och politik blir för 
Myrdal ett dilemma, d.v.s. ett problem som inte har någon lösning, och han återkommer 
därför ständigt till det i sin fortsatta vetenskapliga produktion. 
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till idealen eller på otillbörlig inblandning i den vetenskapliga 
verksamheten från krafter utanför universitet och forskningslaboratorier. 
Enligt den andra uppfattningen däremot kan vetenskapen aldrig vara 
klassmässigt och ideologiskt neutral.1 Den enskilde vetenskapsmannen 
kan lika lite som någon annan ställa sig över klasstriderna eller frigöra sig 
från sina ideologiska förutsättningar. Vetenskapen måste därmed med 
nödvändighet bli partisk och den enskilde vetenskapsmannen kan inte 
undvika att ta politisk ställning hur gärna han eller hon ville. Att tro att 
man är neutral innebär enbart att man medvetet eller omedvetet verkar i 
den härskande klassens intressen.  
 
Det första synsättet, d.v.s. antagandet om det möjliga och önskvärda i 
vetenskapens neutralitet, har varit ett genomgående tema i svensk social-
demokrati alltsedan Brantings dagar. Utifrån detta synsätt har man slagit 
vakt om vetenskapens frihet och universitetens autonomi, och det är uti-
från vrede över att detta ideal svikits som kritik riktats mot att universite-
ten mottagit donationer ”för socialismens bekämpande” eller att i grunden 
borgerliga värdepremisser tillåtits genomsyra en hel vetenskap såsom 
nationalekonomin. Tron på en möjlig neutralitet är också en viktig 
betingelse för att den uppdelning i ”sfärer”, som finns i föreställningen om 
”samhällsingenjören”, skall kunna göras. Utifrån antagandet om att veten-
skapen med nödvändighet måste vara partisk blir däremot ”sfäruppdel-
ningen” svår att upprätthålla, eftersom både framtagandet av besluts-
underlag och förslag till  hur man på ett optimalt sätt skall kunna genom-
föra politiskt fattade beslut är politiskt färgade verksamheter. 
  
En som hårdast förfäktade kravet på att man måste avliva myten om 
vetenskapens opartiskhet var James Rössel, som i en artikel i Clarté 1937 
under rubriken ”Vetenskap och klassintressen” drog tre slutsatser av 
detta förhållande. För det första måste ”den statliga produktionen av 
vetenskapsmän” som sker vid universiteten organiseras efter mer ratio-
nella och ändamålsenliga principer.2 För det fordras en kraftig ökning av 
det totala antalet som tas in på högre utbildning samtidigt som man ser 
till att begåvningarna från arbetarklassen då verkligen tas tillvara. Rössel 
för i det sammanhanget också ett liknande resonemang som det jag i 
samband med diskussionen om fruktan för ämbetsmannaillojalitet kallat 
”rekryteringsbreddningsstrategin”. För det andra måste, enligt Rössel, de 
socialistiska intellektuella ”leda erövringen av vetenskapen för socialis-
men”.  Liksom när det gäller kontrollen över andra samhällsområden pågår 

                                       
1 Frågan gällde alltså inte huruvida det fanns ideologiska inslag i vetenskapen eller inte. 
Åtminstone när det gällde humaniora och samhällsvetenskap tycks i stort sett alla clarté-
ister vara ense om att det fanns sådana inslag. Den särskiljande frågan var istället om 
dessa var ofrånkomliga eller inte. 
 
2James Rössel ”Vetenskap och klassintressen” Clarté nr 4-5 1937. James Rössel hade 
också en serie artiklar i Clarté i vilka han med stor aggressivitet gick till rätta med ”ljusets 
riddarvakt”, och han kan enligt min mening  placeras in i den tradition av akademiker-
förakt som funnits i socialdemokratin sedan August Palms tid. Han blev senare journalist 
och skrev mycket i fackföreningspressen. 
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det nämligen en strid om kontrollen över vetenskapen, och den striden 
kommer att bli lång och hård eftersom ”den borgerliga vetenskapen” inte 
kommer att ”lämna sina förskansningar utan motstånd”. För det tredje 
måste forskningens villkor radikalt förändras och organiseras på ett mer 
rationellt sätt om den skall komma till verklig nytta. Rössel beskriver 
svagheten med det nuvarande systemet så här: 
 

En tyngande hämsko på vetenskapen och dess samhälleliga gagn 
är den planlöshet, varmed forskningen i stort bedrives och 
understödjes för närvarande. Det finns i Sverige en rad offentliga 
och privata institutioner, det finnes forskningsinstitut och stora 
fonder, som ekonomiskt bistå särskilt medicin och naturveten-
skap. Dessa anstalter främja samtidigt tio- och hundratals olika 
forskare på angränsande områden, vilka i ängslig, avundsjuk 
isolering syssla med var sitt detaljproblem inom var sin detalj-
vetenskap. Anledningen till denna splittring är klar: man har inga 
uppgifter att samarbeta om. Tvärtom kappas man om en mängd 
småuppgifter som kräva respekt för sitt ”rent” vetenskapliga 
värde, för sin isolering och sitt noga bevakade originalitetsvärde.1 

 
En första uppgift för en konsekvent socialistisk politik på forskningens 
område blir därför enligt Rössel ”att samordna denna planlösa verksamhet 
för akademiska meriter och leda den in på praktiska uppgifter”.2 
Framförallt måste forskarnas rätt till fullständig frihet i problemvalet 
överges som förlegat och orationellt. Därmed kom Rössel att inta direkt 
motsatt ståndpunkt än den som drevs av flertalet av de radikala studen-
terna och som vi tidigare mött exempelvis hos Nils Beyer. Enligt deras 
synsätt var huvuduppgiften för en socialistisk kultur- och forskningspolitik 
att slå vakt om forskningens frihet gentemot alla dem som på olika sätt 
vill inskränka denna.  
 
Det synsätt som Rössel argumenterade utifrån har brukat betecknas som 
”bernalism” efter den kände engelske fysikern John Desmond Bernal. När 
det gäller trettiotalet är dock termen ”bernalism” något anakronistisk 
eftersom Bernals klassiska ”The social function of science” inte utkom 
förrän 1939. Istället är det två andra böcker som inspirerat Rössel och till 
vilka han explicit refererar. Den ena var Julian Huxleys ”Scientific 
research and social needs” och den andra ”Britain without capitalists: a 
study of what industry in a Soviet Britain could achive” vilken enligt för-
ordet var författat av ”a group of economists, scientists & technicians”. 
Den senare innehåller ett mycket intressant kapitel om forskning och 
forskningsorganisation. I det driver de anonyma författarna tesen att mo-

                                       
1 Ibid 
 
2 Idén om att forskningen behövde samordnas och organiseras på ett betydligt effektivare 
sätt var dock inte något som enbart hörde hemma i vänsterkretsar. Som Thorsten Nybom 
visat var liknande tankegångar mycket starka bland företrädare för det privata näringslivet, 
och det är från näringslivet som förslaget om att inrätta ett tekniskt forskningsråd lanseras. 
Se Thorsten Nybom ”Bernalism och forskningsorganisation”, Daedalus, 1986  
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dern forskning kan liknas vid en industri, och det är också en metafor som 
Rössel försöker introducera i Sverige. I den engelska kontexten gällde det 
dock ”science” d.v.s. naturvetenskaplig forskning, men Rössel överför 
oreserverat resonemanget till det betydligt vidare svenska begreppet 
”vetenskap”. Inte nog med det. Han vill också övertyga Clartés läsare att 
”även utbildningen till vetenskap, hela vårt högre skolväsende, kan kallas 
för en industri”.1  
 
Genom sitt pläderande för industrimetaforen och krav på samordning och 
samhällelig styrning av forskningen, liksom kraven på att all vetenskaplig 
verksamhet skall styras in mot ”praktiska uppgifter” istället för att syssla 
med ”futiliteter” som enbart är nyttiga ur meriteringssynpunkt, kom 
Rössel att förebåda det utbildningsteknologiska synsätt som kom att slå 
igenom i svensk socialdemokrati under 1960-talet. På trettiotalet hade 
emellertid dessa tankar svårare att få gehör. De påminde i allt för hög grad 
om nazisternas stora ”universitetsreform” i Det Tredje Riket.  
 
Även bland svenska studenter på högerkanten fanns under mellankrigs-
tiden krav på en reformering av den högre utbildningen. De nationella 
studenterna krävde exempelvis en klarare yrkesinriktning av studierna och 
att även vetenskapssamhället borde underordnas de kristna värdena. När 
Östen Undén som nyvald universitetskansler 1938 hade att hålla ett av 
invigningstalen vid den stora ”studentriksdagen” valde han därför att göra 
en mycket klar markering gentemot de delegater som önskade en 
förändring av den akademiska undervisningen mot ”mer skolmässiga 
former”.  Likaså tog han tillfället i akt att bemöta dem som av olika skäl 
önskade inskränkningar i forskningens frihet i tron att man därmed skulle 
kunna öka dess nytta för samhället. För Undén var tvärtom det 
bildningsideal som förknippas med Wilhelm von Humboldt en nödvändig 
förutsättning för att universitetens verksamhet skulle bli till nytta för 
samhället på sikt och han slog bl.a. fast: 
 

Den vetenskapliga forskningen kräver frihet från politiska, eko-
nomiska, moraliska och religiösa påverkningar, som kunna sned-
vrida resultaten. Men dessutom bör i princip forskaren ha frihet 
vid problemvalet. Praktiska hänsyn, avseende den vetenskapliga 
verksamhetens inriktande på bestämda praktiskt betydelsefulla 
frågor, böra ej binda forskaren. Naturligtvis användes vetenskap-
lig metod för lösandet av otaliga praktiska frågor. Men dylik 
”tillämpad vetenskap” hör egentligen inte till universiteten.2  

 

                                       
1 James Rössel ”Vetenskap och klassintressen” Clarté nr 4-5 1937 s.9 
 
2 ”Anförande vid Studentriksdagens öppnande av universitetskansler Östen Undén” i 
handlingar från 1938 års studentkonferens s. 45, Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv, 
Riksarkivet Stockholm. Talet väckte stor uppmärksamhet i samtiden och citerades i det 
närmaste ordagrant av flera av de stora dagstidningarna. Se exempelvis Arbetet 24/10 1938 
och Dagens Nyheter 25/10 1938.   
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Mot dem som önskade en mer yrkesinriktad utbildning och ville lösa upp 
bandet mellan forskning och undervisning på ”lägre nivåer” och göra den 
mer ”praktiskt inriktad” dundrade Undén vidare: 
 

De som ta en lägre examen för att sedan ge sig ut i statens eller 
enskild tjänst, böra ha fått en intellektuell träning, som sätter 
dem i stånd att tänka självständigt och på egen hand orientera 
sig i de frågor, varmed de under sin kommande bana komma i 
beröring. Av universiteten bör inte begäras att de blivande äm-
betsmännen bibringas praktiska färdigheter och teknik. Vad uni-
versitetsutbildningen skall ge är i stället sådan inblick i frågorna 
och sådan kritisk förmåga att den akademiskt utbildade inte blir 
slav under den teknik och rutin som han senare under sin verk-
samhet möter och tillägnar sig.1 

 
Klarare än så kan knappast bildningsidealet formuleras. För Undén var det 
heller inte att betrakta som något slöseri med samhällets resurser om 
någon fick en mer fullödig utbildning än vad som var direkt nödvändigt för 
hans eller hennes framtida arbetsuppgifter. Likaså var han inte rädd för 
att det skulle utbildas för många akademiker. Några spärrar utöver de som 
redan fanns vid fackhögskolorna ville han inte veta av, och därmed gick 
han i direkt polemik mot studenterna på högerkanten som av rädsla för ett 
”akademikeröverskott” ville införa extra spärrar också vid de s.k. ”fria 
fakulteterna”.2 Samhället behövde fler, och inte färre, personer med en 
skolning i ett kritiskt och självständigt tänkande. Därmed inte sagt att 
situationen vid de svenska universiteten var helt felfri. Undén medgav att 
det fanns problem och han gav studenterna rätt i en del av deras kritik.3 
Lösningen av problemen låg dock inte i inskränkningar och mer 
”yrkesrelevant” utbildning utan i en ökad vetenskaplighet och en starkare 
koppling mellan forskning och utbildning.  
 
Även om jag inte tror att det var avsett som det, kan Undéns tal läsas som 
en direkt replik från en äldre generation socialdemokratiska akademiker 
till James Rössel och dem som likt honom önskade att staten skulle ta på 
sig ansvaret för att ”samordna” landets forskning och ”leda den in på 

                                       
1 Ibid. sid 46 
 
2 Det fanns, vilket ofta glöms bort, redan en spärr till de ”fria fakulteterna” i form av 
studentexamen. Studentexamen var ju från början ett inträdesprov som tidigare hade 
funnits vid universiteten, men på 1860-talet flyttats från universitetsorterna till gymna-
sieorterna. Deras funktion var inte, åtminstone inte formellt, att vara någon slutexamen 
från gymnasiet utan ett test av förmåga att tillgodogöra sig universitetsutbildning. Kravet 
på betygsspärrar till de ”fria fakulteterna” som om dessa vore ”osprärrade” var, vilket flera 
samtida debattörer påpekade, därför något absurt. Det enda konsekventa hade varit att 
antingen kräva högre fordringar i studentexamen eller denna examens avskaffande och er-
sättande med betygsurval istället. 
 
3 Undén höll exempelvis med om att kursfordringarna inom vissa ämnen vuxit helt 
oreflekterat och borde ses över. Han stödde också studenternas krav på riksgiltighet för 
alla examina. 
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praktiska uppgifter”. Undén och Rössel är dock intressanta att ställa 
bredvid varandra eftersom de framstår som varandras diametrala motpoler 
både vad gäller uppfattning om förhållandet mellan vetenskapen och 
samhället och vilka betingelser som bäst gynnade en positiv utveckling av 
vetenskapen. Deras positioner var dock inte de enda som kunde intas i 
den samtida debatten. Olika försök gjordes att finna en ”tredje 
ståndpunkt” enligt vilken man inte behövde anta att vetenskapen var, eller 
ens borde vara, klassmässigt och ideologiskt neutral utan att man för den 
skull behövde ge avkall på idealet om forskningens frihet.  En intressant 
företrädare för en sådan ”tredje ståndpunkt” var den norske motdagisten 
Johan Vogt. Som varande erkänt skicklig marxistisk nationalekonom och 
en av de skoningslösaste ”avslöjarna” av borgerliga värderingar i 
samhällsvetenskaperna var Vogt mycket populär i Sverige. Ateneum 
publicerade bl.a. ett par stora uppsatser av honom 1934 och 1935 och även 
i Clartés spalter förekom han flitigt.1 Ateneumuppsatserna byggde han ut 
och publicerade i bokform 1937 under titeln ”Dogmenes sammenbrudd 
innenfor den socialøkonomiske videnskap”.2 Att nå fram till en  
objektivitet liknande den som finns inom naturvetenskapen fann Vogt inte 
möjlig eftersom samhällsvetenskapen själv ingår som en påverkande faktor 
i den verklighet som den har att utforska. Detta innebar emellertid inte 
fritt fram för ett ohämmat subjektivt tyckande. Efter att ingående ha 
diskuterat Max Webers och Karl Mannheims försök till lösning av 
problemet med värderingarnas roll i vetenskapen kommer Vogt fram till att 
samhällsvetenskapen, trots de problem som finns, måste sträva efter att 
uppnå en ”optimal objektivitet”. Gör man inte det kommer nämligen 
samhällsvetenskapen aldrig att kunna användas för att ”virkliggjøre en 
videnskapelig politikk”. Själva det instrumentella kunskapsintresset 
förutsätter en sådan strävan eftersom: 
 

Hvis det overhode ikke skulde være mulig å opstille noen vei som 
fører frem til objektiv erkjennelse, eller i hvert fall til et optimum 
av objektiv erkjennelse, vil der ikke kunne opstilles noe som 
helst kriterium på hvilke opfatninger det er som er ”riktige” och 
hvilke det er som er ”uriktige”. Den menneskelige fornuft måtte i 
dett tilfelle sjelv erkjenne, at den ikke kunde utføre rollen som 
noen som helst veileder ved løsning av de forskjelligartede 
samfundsmessige opgaver. Den endelige løsning av alle 
konfliktsforhold vilde i dette tilfelle bare kunne bestemmes av 
affektenes løsslopne spill, det vil i siste ledd si ved fysiske 
voldsmidler.3 

                                       
1  1936 tog Clarté in en artikel av Johan Vogt  i vilken han i mycket positiva ordalag disku-
terade Max Webers försök att dra en skiljelinje mellan vetenskap och politik.  Särskilt 
betonar han att Webers analysredskap och särskiljandet av ”sak” och ”värdering” har varit 
av mycket stort värde när det gällde att ”avslöja det politiska innehållet i talrika 
’vetenskapliga’ lärosatser”. Däremot är han tveksam till om det går att grunda ett positivt 
program på denna princip. Johan Vogt ”Vetenskap och politik” i Clarté nr 10 1936. 
 
2 Johan Vogt Dogmenes sammenbrudd innenfor den socialøkonomiske videnskap, Oslo 1937 
 
3 Ibid. s. 121 
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Utvecklingen i nazi-tyskland var en kuslig illustration av hur det kan gå om 
man överger kravet på en ”optimal objektivitet” som regulativ idé. Visst 
hade mycket av teoribildningen inom samhällsvetenskapen hitintills brutit 
mot detta krav och enbart haft till syfte att befästa den härskande 
klassens intressen, men det var inte nödvändigt att det blev så. Även om 
de intellektuella på olika sätt är knutna till olika motstridiga krafter i 
samhället, har de nämligen ”antatt karakteren av en særegen social 
gruppe” bland vilka, om inte alla så åtminstone en del, kan utveckla en 
social ansvarskänsla och överskrida sina klassmässiga bestämningar. Karl 
Mannheim hade i sin teori om ”de fritt svävande intellektuella” gett en, 
enligt Vogt, bra förklaring till varför det blir på det sättet. De ”ideologi-
forvandlinger” som skedde inom nationalekonomin i samband med den 
stora ekonomiska krisen 1929 var enligt Vogt ett bevis för att Mannheim 
har rätt. Då hade Keynes och en rad andra borgerliga ekonomer, med en i 
grunden samhällsbevarande inställning, överskridit sina klassmässiga 
bestämningar och kommit fram till ”synspunkter som på en rekke ve-
sentlige punkter stemmer overens med den analyse som Karl Marx gav i 
Kapitalen”.1  
 
Vogts mannheiminspirerade lösning av problemet hur man skulle kunna 
förena en övertygelse om att allt tänkande är klassbetingat, med en ön-
skan om en samhällsvetenskap som är tillräckligt objektiv för att man 
skall kunna formulera kriterier för ”hvilke opfatninger det er som er 
’riktige’ och hvilke det er som er ’uriktige’” inom olika områden, är 
intressant eftersom jag tror att den stämmer rätt väl med hur många av de 
svenska clartéisterna resonerade vid denna tid. Jag vill dock understryka 
att detta enbart är ett antagande, eftersom det finns mycket lite material 
som kan tjäna som underlag för en mer kvalificerad bedömning av hur 
flertalet förhöll sig till problemet. Det mesta tyder dock på att även om det 
fanns clartéister som likt James Rössel argumenterade för en medvetet 
partisk vetenskap och en direkt politisk styrning av forskningsresurserna 
så var detta en klar minoritetsståndpunkt. För majoriteten av de radikala 
studenterna framstod istället vaktslående om forskningens frihet som 
något helt centralt i en socialistisk kulturpolitik och de skulle med all 
sannolikhet ha ställt sig på Undéns sida om de ställts inför ett direkt val 
mellan hans synsätt och Rössels. Dock kanske med det förbehållet att 
man inte lika bestämt skulle velat exkludera ”tillämpad forskning” från 
universiteten. Många sökte också finna någon slags ”tredje ståndpunkt” 
och det intressanta med trettiotalet är, att det finns en medvetenhet om 
problematiken med samhällsvetenskapens ställning i relation till 
klassmotsättningarna i samhället och svårigheten att uppnå något slags 
objektivitet, som man enligt min mening inte finner under femtio- och 
sextiotalet. Även utan direkt inflytande från Johan Vogt, tror jag också att 
många radikala studenter såg strävan efter en ”optimal objektivitet” inom 

                                                                                                                        
 
1 Ibid. s. 128 
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samhällsvetenskapen som en nödvändig förutsättning för att den skulle 
kunna legitimeras och dess kunskaper kunna användas instrumentellt. 
 

Den brustna tilltron till människan 
 
Ett instrumentellt kunskapsintresse är ett genomgående drag i den andra 
vågen av kulturradikalism. Ett annat drag är vad jag skulle vilja kalla en 
brusten tilltro till människan.1 Ett av de centrala momenten i 
åttiotalsradikalismen, var dess enormt optimistiska tro på människans 
möjlighet ”att själv bilda sig en åskådning”, och övertygelsen att om hon 
bara befriades från alla hindrande traditioner och fördomar, så kommer 
hon av sig själv att inse det rätta. Detta synsätt betraktas av 
mellankrigstidens radikaler ofta som naivt. I stället ifrågasätts inte sällan 
de medvetna motiv som människor anför för sitt handlande. Som tidigare 
nämnts spelade freudreceptionen en viktig roll, när det gällde att utså 
tvivel på människans förmåga att i alla sammanhang handla rationellt på 
ett medvetet plan. Läsningen av amerikanska psykologer, sociologer och 
socialpsykologer kom, utifrån andra grunder, att förstärka denna 
tveksamhet. Aspelin betonar vikten av att ta hänsyn till de resultat som 
”den moderna suggestionsläran” och behaviorismen kommit fram till vad 
beträffar människans psyke. Gunnar Myrdal åberopar å sin sida 
amerikanska attitydundersökningar i negerfrågan som bevis på i vilken 
ringa grad människors uttalade ståndpunkter stämmer överens med deras 
beteende.2 Eftersom människors uppfattning om sin omvärld som regel 
baseras på okunskap och ”felaktiga föreställningar om den sociala 
verkligheten” kan, enligt Myrdal, inte den ekonomiska teknologin utgå från 
de åsikter och värderingar folk säger sig ha utan från en bedömning av 
vilka åsikter ”de skulle ha, om de iakttog verkligheten riktigare”.3 Gamla 
traditioner och vanor, som kanske en gång varit funktionella, lever också 
kvar och påverkar handlingar trots att de inte längre är funktionella. På 
samma sätt leder fördomar baserade på ren okunskap, exempelvis om 
prisbildningssystemet, ofta människor att ställa krav som i längden 
motverkar deras egna intressen.  
 
I dessa resonemang finner vi klara paralleller till upplysningstidens kritik 
av fördomar och vanetänkande. Även 1793 års studentradikaler hade tagit 

                                       
1 Uttrycket kan verka kryptiskt, men är valt bland flera alternativ, eftersom jag anser att 
det bäst täcker in huvuddragen i problematiken. Till skillnad mot vad som varit vanligt 
inom konservativt tänkande så var det inte fråga om en negativ syn på människan eller 
något antagande om att hon var allmänt irrationell. I stället utgår man från en optimistisk 
människosyn, men denna omges dock med så många reservationer att den blivit kraftigt 
inskränkt.  
 
2 Gunnar Myrdal Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930 s. 287. För 
upptäckten av denna sida hos Gunnar Myrdal har jag att tacka Mats Barrdunge. 
 
3 Gunnar Myrdal a.a. s. 289. För en utförligare diskussion av denna problematik se exem-
pelvis Ulf Sandström Arkitektur och social ingenjörskonst: Studier i svensk arkitektur- och 
bostadsforskning, Linköping,  1989 s. 297 ff. 
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upp problematiken i flera av de tal de höll vid sina konvent. De bekymrade 
sig bl.a. för allmogens irrationella vanor när det gällde hushållandet med 
sina knappa förnödenheter och det onödiga lidande man ådrog sig p.g.a. 
bristande kunskap om sjukdomar, jordbruk m.m.1 Motmedlet, som man 
anvisade, var ökad upplysning. Om folk bara visste vad som var rätt, skulle 
de också handla rätt. Här skilde sig dock mellankrigstidens samhälls-
ingenjörer markant från sina föregångare. Man nöjer sig inte med att 
sprida upplysning utan vill ingripa i skeendet på ett mer direkt sätt. I 
avvaktan på att folk skall inse sina objektiva intressen, måste samhälls-
ingenjören göra detta i deras ställe. Sakligt, rationellt och osentimentalt 
måste han eller hon, vid framtagandet av beslutsunderlag eller förslag till 
medel för att uppnå önskade mål, fastställa ”verkliga behov” och anvisa 
medel som utifrån en rationell analys kan visas gagna flertalets ”objektiva 
intressen” på lång sikt. 
 
En paradoxal konsekvens av den brustna tilltron till människan blir därför 
att man fortsätter att bekänna sig till ett upplysningsideal, samtidigt som 
man inte helhjärtat tror på upplysningens möjligheter. Man vågar inte lita 
på att den gamla ambitionen att sprida kunskap och bekämpa fördomar 
kan nå framgång annat än bland vissa befolkningsgrupper eller enbart i 
begränsad omfattning. Resultatet blir att man ofta rekommenderar en 
kombination av upplysning och mer handgripliga ingrepp.2  
 
Den brustna tilltron till människan kunde ta sig många uttryck. Yvonne 
Hirdman har lyft fram en rad exempel på hur man inte nöjer sig med 
upplysning, utan direkt går in och försöker ”lägga livet tillrätta”.3 Ett 
exempel är förslaget att barnbidragen skulle utbetalas in natura för att 
man skulle vara säker på att de inte omsattes i brännvin eller modehattar 
av ansvarslösa föräldrar.4 Men kombinationen av brusten tilltro till män-
niskan och en instrumentell kunskapssyn kunde också få betydligt kusli-
gare konsekvenser. Till de nya instrumentella kunskaper som framstod 
som lovande, åtminstone i slutet av 20-talet och en bit in på 30-talet, 
hörde nämligen också rasbiologi, arvshygien och uppfattningen att vissa 
typer av kriminalitet och asocialitet var ärftliga och därmed möjliga att på 

                                       
1  Olof Hansson Forsell (red) Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala 
academie´, Uppsala, 1793. Särskilt sid 34 - 36 är fyllda av kommentarer som starkt påminner 
om sentida budskap från Socialstyrelsen. 
 
2 Personligen tror jag att det är detta ”dubbla budskap” som väcker så starka känslor kring 
”den sociala ingenjörskonsten” och får Yvonne Hirdman att tala om en ”kränkning”. Många 
av de ingrepp som gjorts  i folks privatliv tidigare har varit betydligt brutalare, men eftersom 
de skett utifrån en uttalat auktoritär ståndpunkt tycks de, åtminstone att döma av 1980-
tals debatten, uppfattats som mindre obehagliga. 
 
3 Yvonne Hirdman Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm, 
1989 
 
4 Naturalinjen försvaras också med emfas av Erland von Hofsten i ”Kontant eller natura i 
socialpolitiken” i Clarté nr 4 1938 
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sikt utrota genom att konsekvent sterilisera alla anlagsbärare.1 Så här 
formulerade exempelvis Ebbe Linde ett program för hur man på ett mer 
rationellt och effektivt sätt skulle komma till rätta med brottsligheten: 
 

Undersökning genom en kår av utbildade psykologer så snart 
någon begått en sådan samhällsskadlig handling. Fastställande 
genom undersökningen i vad mån extraordinära omständigheter 
eller en extraordinär personlighet har givit anledning till den 
extraordinära handlingen. I den mån omständigheterna bär skul-
den bör sörjas för att de inte upprepas. I den mån personligheten 
bär skulden bör den oskadliggöras: ändras om det går, eljes 
oskadliggöras genom internering, övervakning el. dyl., vilket som i 
vart fall befinnes lämpligt. Av rashygieniska skäl bör sterilisering 
komma till vidsträcktare användning; den är, när det gäller 
kroniska våldsverkare, också för det mesta en effektiv 
pacificeringsmetod. Ombildning, följaktligen, av fängelserna till 
förvaringsanstalter och verkliga kriminalpsykologiska kliniker. 
Fria händer för experiment, åt kriminalpsykologen lika väl som åt 
läkaren.2  

 
Nu var Ebbe Linde en extrem person som på intet sätt kan sägas vara 
representativ för de radikala studenterna i gemen. Ytterst få, om ens 
någon, var beredd att acceptera hans krav på att avskaffa brottsbalken och 
ersätta den med en lista över ”samhällsskadliga handlingar”, liksom de 
recept han anger för att ”oskadliggöra en personlighet”.3 Däremot fanns ett 
mer allmänt intresse för rasbiologiska frågor inom vissa Clartékretsar. Det 
hela tycks ha startat i Lund, där intresset för genetik levt vidare sedan 
Bengt Lidforss’ dagar. 1925 publicerade exempelvis tidskriften Clarté på 
ledarplats en artikel av Gregor Bendz om ”Rasbiologi och socialism”, som 
har direkta beröringspunkter med det tidigare citerade tal Bengt Lidforss 
höll 1909, i vilket han talade om att ”ju bättre man  göder ett sädesfält,  
desto  rikare kan växten realisera sin inneboende variationsförmåga”.4  

                                       
1 Om samtida föreställningar om arv- resp. miljöfaktorers betydelse för brottslighet se Roger 
Qvarsell: ”Brott och sjukdom. Psykiatrin och visionen om ett rationellt samhälle” i  I 
framtidens tjänst; Ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986. Den ledande inom svensk 
rättspsykiatri vid denna tid, Olof Kinberg, som egentligen var liberal, medverkade också 
som talare bland vänsterstudenterna. Bl.a. höll han ett föredrag ”Bakom rättspsykiatrins 
kulisser” vid en gemensam sammankomst för Clarté och Stockholms Socialdemokratiska 
Studentklubb 4/5 1936. SSSFs Förbundsmeddelanden 1 1937, SSSFs Arkiv ARAB 
 
2 Ebbe Linde ”Bort med strafflagen” i Clarté nr 10 1927. Linde var våldsamt entusiastisk för 
rasbiologin och han fortsatte att tro på dess stora potential även långt in på 1970-talet. 
Enligt honom var det en tragedi att nazismen genom sin kvasivetenskapliga användning 
förstörde rasbiologins rykte. Se Ebbe Linde  Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976 
s. 123. 
 
3 Ebbe Linde hävdar dock själv att han ”i den unge juris studeranden Torsten Eriksson ” 
fick ”en hängiven adept”. Enligt Linde skulle också Karl Schlyter ha sett med gillande på 
hans idéer. Schlyter blev senare justitieminister i Per Albins ministär och Torsten Eriksson 
blev chef för kriminalvårdsstyrelsen 1960-70. Se Ebbe Linde a.a. s. 66.  
 
4 Gregor Bendz ”Rasbiologi och socialism” Clarté nr 7 1925 s.1 ff 
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Bendz beskriver rasbiologin som ”en på genetisk grund vilande sociologi” i 
vilken man söker tillämpa den experimentella och teoretiska ärftlighets-
läran på det mänskliga livet. En av de viktiga kunskaper som denna nya 
vetenskap har gett oss, menar Bendz, är en insikt om de begränsningar det 
genetiska arvet utgör. Socialister har tidigare trott att ”det är uppfostran 
som skapar människornas fysiska och psykiska egenskaper”. Denna syn 
var naiv och måste överges. Men den moderna rasbiologin har därför inte 
helt underkänt miljöns betydelse. Tvärtom betonar man att det genetiska 
arvet sätter vissa ramar, men inom dessa ramar kan individens 
egenskaper utvecklas på olika sätt beroende på miljöförhållandena. En 
konsekvens av detta är att samhället måste skapa goda livsvillkor för alla 
medborgare, eftersom det bara är då som de ärftliga egenskaperna kan 
utvecklas till fullo. Men detta kan enbart åstadkommas genom socialismen 
och därför hör rasbiologi och socialism ihop: 
 

Rasbiologien som vetenskap kan ej, om den vill nå problemens 
kärna och finna samband mellan de sociala missförhållandena, 
stå i motsatsförhållande till den socialistiska kultursynen utan 
fastmer vara en konsekvens av densamma, och socialismen kan 
ej vara evolutionsduglig socialism utan rasbiologi. Genom en 
sådan syntes kan rasbiologin göras mera oberoende av chauvinis-
tiska inbillningar om raser, folk och nationer än nu är fallet.1 

 
Rasbiologin och socialismen borde alltså förenas eftersom de kompletterar 
varandra i strävan efter att ordna samhället på ett planmässigt sätt.  
 
Intresset för rasbiologi upplevde en topp år 1933 och då hade det även nått 
de socialdemokratiska studentklubbarna. Laboremus ordnade det året ett 
omtalat offentligt möte om ”rasbiologi och demokrati” och några medicinare 
i föreningen var mycket intresserade av rasbiologiska frågor.2 Även inom 
clartékretsar diskuterade man rasbiologin flitigt detta år.3  När rapporterna 
börjar komma in om vilka konsekvenser användningen av denna vetenskap 
fått i ”Det Tredje Riket”, så blir emellertid hela teorikomplexet 
komprometterat och det försvinner sedan nästan helt ur debatten. 
 
Det är dock viktigt att markera att den rasbiologi man var intresserad av 
inom radikala studentkretsar på intet sätt hade något att göra med 
”rasism” i betydelsen hävdandet av vissa rasers överlägsenhet. Tvärtom 
var man oerhört kritisk till den ”raschauvinism” och antisemitism som 

                                                                                                                        
 
1 Ibid s.5 
 
2 Om sammankomsten i Laboremus se Uppsala Nya Tidning  7/4 1933 samt Laboremus 
protokollsbok 1919-1935, Laboremus arkiv, Folkrörelsearkivet Uppsala.  
 
3 I Stockholm talade Gunnar Dahlberg inför clartéavdelningen om ”Den nordiska rasen” 
och i Göteborg höll Ebbe Linde föredrag om ”Nationalsocialismen och rasbiologin” enligt 
Clarté nr 1 1934. 
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frodades bl.a. bland högerstudenterna. I det fallet var linjen skarp och 
fronterna klara. Ebbe Linde gick exempelvis till våldsamt angrepp mot vad 
han kallade ”Den nordiska dogmen” d.v.s. tron på att ”den nordiska rasen” 
på något sätt skulle vara överlägsen andra.1 Detta var ur rasbiologisk 
synpunkt fullständigt ovetenskapligt och det samma gällde tron på att det 
skulle finnas någon speciell judisk ras. Även Gunnar Inghe polemiserade 
hårt mot ”de nationellas” och ”rashygienikernas” försök, att på en 
vetenskapligt mycket torftig grund framlägga antaganden om en ”nordisk 
ras”, liksom deras dåligt underbyggda påståenden om ett samband mellan 
”andliga och kroppsliga drag”.2 Som ett led i att sprida ”upplysning” till 
vidare kretsar, och ge argument till dem som gick in i debatter med anti-
semiter och andra rasister utgav man också på Clartés förlag boken ”Ras, 
raspolitik och reaktion.”3 
 
Argumenten kunde komma väl till pass vid debatter i studentvärlden. Det 
fanns nämligen en markerad antisemitism bland studenterna på höger-
kanten under trettiotalet, även om man inte skyltade lika öppet med den 
utåt som vissa kollegor på kontinenten.4 I de nationella studentklubbarna 
utredde man exempelvis ”judefrågan” i mitten av 30-talet och försökte 
kartlägga graden av judiskt inflytande inom professorskåren, i vilken 
”utsträckning judiska intellektuella flyktingar vunnit inträde i härvarande 
läroanstalter”, judiskt inflytande inom pressen m.m.5 I de nationella 
uppsalastudenternas utredning, som var författad av Rune Waldenkranz 
och Fria Moderata Studentförbundets grundare Åke Leissner, konstaterade 
man att ”antalet professorer av judisk ras är obetydligt - inom medicinska 
fakulteten finnas två” så det var inte så oroväckande.6 Farligare ansåg man 

                                       
1 Ebbe Linde ”Den nordiska dogmen” Clarté nr 6 1933.  
 
2 Gunnar Inghe ”Rasbiologin och reaktionen” Clarté nr 8 1934. 
 
3 Boken var ursprungligen ett verk av den norske motdagisten Karl Evang, men den över-
sattes och kompletterades av Ebbe Linde. Dock var Evang inte särskilt förtjust i Lindes 
kompletteringar, som han ansåg innehålla en alltför positiv bild av rasbiologin som veten-
skap. Om boken och Evangs reaktion se Ebbe Linde  Inre Memoarer  s. 125. 
 
4 Genom att elda upp allt komprometterande material i sina arkiv mot slutet av andra 
världskriget har emellertid studentorganisationerna på högerkanten i hög grad försvårat 
forskningen kring dessa frågor. Från Nationella Studentklubben i Uppsala finns dock en 
kapsel med material från mitten av 30-talet bevarat i Folkrörelsearkivet i Uppsala.  
 
5 Utredningen i judefrågan skedde på uppdrag från Sveriges Nationella Förbund och 
behandlades i Nationella studentklubbens styrelse 28/2 1936. Bland övriga handlingar i 
kapseln finns en hel del märkligheter, bl.a. en förteckning över ”Bidragsgivare till R.O. i 
Uppsala län, som icke få besökas” vilken förutom en rad företag också upptar namn som 
greve Carl Bernadotte och professor L Stavenow. Dokumentet bekräftar den misstanke 
som fanns bland vänsterstudenterna att ”de nationella” i stor utsträckning finansierades 
med hemliga bidrag från företag och personer som utåt framstod som oförvitliga 
demokrater. Nationella Studentklubbens arkiv  Folkrörelsearkivet i Uppsala. 
 
6 Rune Waldenkranz skulle senare bli professor i filmvetenskap. Åke Leissner hamnade på 
Högerpartiets kansli och var initiativtagare till bildandet av Sveriges Konservativa 
Studentförbund 1942. Han blev också den förste förbundsordföranden i denna 
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däremot den judiska rasens inflytande inom pressen vara och man 
understryker med kraft vikten av att press och förlagsverksamhet ”rensas 
från judiskt inflytande”. Vad i övrigt beträffade ”de negativa judiska 
rasegenskaperna” och ”judarnas erkänt dåliga affärsmoral” hoppades man 
att ”ett genomförande av nationella krav på positiv befolkningspolitik” på 
sikt ”skulle eliminera dessa rasegenskapers skadliga följder”. 
 
Intresset för rasbiologi var alltså gemensamt för studenterna på vänster- 
och högerkanten, men de kom att dra fundamentalt olika slutsatser ur 
den. Detta gjorde att denna fråga kanske mer än någon annan ledde till 
hård polemik mellan de olika lägren i den polariserade situation som rådde 
i studentvärlden i mitten av 30-talet. Så försökte exempelvis ett trettiotal 
nazistiska studenter handgripligt stoppa ett föredrag på Stockholms 
Högskola av Gunnar Dahlberg, arrangerat av Stockholms Clartésektion. 
Det hela slutade i ett tumult vid vilket högskolans vaktmästare fick en 
smärre blessyr, något som kom att leda till att högskolans rektor under en 
period förbjöd offentliga politiska sammankomster i högskolans lokaler.1 
 

Allt handlade dock inte om social ingenjörskonst 
 
Även om det fanns personer som Ebbe Linde i vänsterstudenternas led, 
och vi kan notera ett intresse för instrumentella vetenskapsriktningar som 
tillämpad psykologi, socialpsykologi, sociologi, ekonomisk teknologi, 
rasbiologi m.m., får man inte förledas att tro att dessa helt genomsyrade 
tänkande och debatter bland de radikala studenterna under mellankrigs-
tiden. Verkligheten var betydligt mer sammansatt än vad som kanske 
framgått hitintills. Att jag gett dessa inriktningar sådant utrymme beror 
inte på att de skulle dominera på något kvantitativt sätt eller representera 
något slags medelståndpunkt utan på att de representerar något nytt och 
därmed värt att uppmärksamma.  
 
Rent kvantitativt dominerade istället utrikespolitiska spörsmål av olika 
slag. Särskilt under mitten av trettiotalet, då den spanska republikens 
kamp mot fascismen blev en hjärteangelägenhet för de radikala studen-
terna. Likt danmarksfrågan under studentskandinavismens dagar, och 
vietnamfrågan under 1960-talet, var spanienfrågan något som i hög grad 
satte sinnena i brand. Men även dagsaktuella inrikespolitiska frågor, ofta 
av mycket prosaiskt slag, upptog mycket intresse. Kampen mot de natio-
nella och nazisterna var hela tiden en viktig fråga på dagordningen och att 
bemöta deras angrepp på demokratin förblev en central angelägenhet. Till 
detta kom en helt annan sida av verksamheten som jag, eftersom den är 

                                                                                                                        
organisation som 1969 bytte namn till Fria Moderata Studentförbundet. Se 
jubileumsartikeln ”Fria Moderata Studentförbundet 1942-1982” i Svensk Linje nr 8-9 1982. 
 
1 För clartéisternas syn på uppträdet se ”S.A. på marsch” Clarté nr 1 1934 s.9. Gunnar 
Dahlberg uppträdde också inför Laboremus och  åren 1937-1939 var han , om inte särskilt 
aktiv så dock stödjande medlem, i Laboremus. ”1937 års matrikel”, Laboremus arkiv, Folk-
rörelsearkivet i Uppsala 
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så utförligt behandlad på annat håll, har utelämnat. Mellankrigstidens 
clartégeneration har, inte utan skäl, erövrat en plats i den svenska littera-
turhistorien och mycket tid ägnades åt lyrikuppläsningar, kulturdebatter 
m.m. 
 
Rollen som samhällsingenjör var heller inte oomstridd. Den var bara en av 
de olika roller som kunde anvisas ”de intellektuella”. Idealet om den 
intellektuelle som den ”fristående kritikern” var, särskilt inom clarté-
kretsar, levande i allra högsta grad och de som klev in i rollen som sam-
hällsingenjörer kunde utsättas för hård intern kritik.1 Likaså närde säkert 
många av mellankrigstidens intellektuella på vänsterkanten före-
ställningar om att man borde vara arbetarrörelsens ”avant garde” även om 
det var tankar som man, till skillnad mot sina norska kollegor i Mot Dag, 
inte förfäktade öppet. Inom de rent socialdemokratiska studentklubbarna 
var det också vanligt med ett anknytande till den mer diffusa ”tjänarrollen” 
utan särskild precisering var de intellektuellas tjänster kunde förväntas 
komma till pass. 
 
Även om konflikten mellan den etiska och rationella utopin under 
mellankrigstidens lopp visade allt starkare tecken på att bli löst till den 
senares favör, innebar det inte att den rationella utopin blev ensam herre 
på täppan. Den äldre generationen bland socialdemokratins intellektuella 
fanns ju också kvar och kunde föra gamla ideal vidare. I detta samman-
hang kan det vara värt att ta upp ett anförande som Ernst Wigforss höll vid 
de socialistiska studentorganisationernas novitiefest i Lund hösten 1937. 
Ernst Wigforss tillhörde nämligen dem inom socialdemokratins ledning 
som ofta och gärna ställde upp som talare både i clartésammanhang och i 
de socialdemokratiska studentklubbarna och hans inflytande kan inte 
betraktas som obetydligt.2 Föredraget, som hade titeln ”De intellektuella 
och socialismen”, höll Wigforss också i Stockholm vid ett av socialdemo-
kratiska studentklubben och Clarté gemensamt ordnat möte, och det kom 
sedan också att publiceras, vilket tyder på att Wigforss själv tyckte att det 
budskap han där hade att komma med var angeläget.3  

                                       
1 Det underförstådda temat i en artikel av Per Nyström om ”Karl Marx’ ungdom” är ett 
försök att bemöta denna typ av kritik med hänvisning till att Marx själv valde att gå in i den 
praktiska politiska verksamheten. Detta till skillnad från de övriga unghegelianerna som 
just genom att vara fristående kritiker blev ”politiskt impotenta”. Artikeln som 
ursprungligen stod i Ateneum nr 1 1935 finns omtryckt i Per Nyström,  I folkets tjänst, 
Stockholm, 1983 s. 75 ff. 
 
2 Att tala inför studentföreningar var för övrigt något som han fortsatte med så länge han 
levde och Wigforss framträdanden och positiva intresse för vad ”ungdomen hade för sig” är 
något som ständigt upprepas i de intervjuer jag gjort. Bl.a. berättade Göran Therborn vid 
ett samtal 16/10 1985 att direkt efter det att boken ”En ny vänster” hade kommit ut 1966 
så blev han och de andra medförfattarna uppkallade till Wigforss. Tvärtemot andra social-
demokrater, som genomgående tog avstånd från boken, så tyckte Wigforss det var ett 
mycket friskt initiativ. Däremot hade han vissa teoretiska invändningar mot bruket av vissa 
begrepp från Gramsci. Det visade sig också att Wigforss just då var fördjupad i studiet av 
Althusser, något som Therborngänget trodde sig vara ensamma om i Lund vid denna tid. 
 
3 Ernst Wigforss De intellektuella och Socialismen, Malmö, 1938. Talet återfinns också i 
samlingsvolymen ”Från klasskamp till samverkan”. I Stockholm hade hans anförande  
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Vad var det då Wigforss ansåg så värdefullt att få sagt? Det första han fin-
ner angeläget att bemöta är det i mitten av 30-talet så allmänna påståen-
det att det utbildas för många akademiker. Frågan om vad som skall anses 
”för många” är helt avhängigt vilken samhällssyn man omfattar och hur 
tillgångarna är fördelade. I ett socialistiskt samhälle kan man vara säker 
på att efterfrågan på akademiskt utbildade kommer att vara stort. Om man 
fördelar välståndet bättre får folk råd att sköta sin hälsa och därmed 
kommer fler läkare att efterfrågas. Om fler barn får utbildning utöver 
folkskolan ökar efterfrågan på lärare o.s.v. Men även andra grupper av 
akademiker kommer att behövas: 
 

Tekniker för den materiella produktionen, arkitekter och plan-
läggare av bebyggelsen, samhällsforskare som kunna fylla uppgif-
ten att vara sociala ingenjörer och vetenskapsmän överhuvud-
taget bli inte mindre, utan mera eftersökta om vi mera medvetet 
inrikta våra krafter på att stärka grundvalarna för civilisation och 
kultur.1 

 
Socialismen eftersträvar nämligen att ”höja folkets breda lager till en hö-
gre standard både materiellt och andligt” och i den strävan skulle aka-
demiker av alla slag ha en viktig roll att fylla. Wigforss använder som 
synes också uttrycket ”sociala ingenjörer” och man kunde kanske vänta sig 
en utveckling på temat efter de linjer som på senare tid kommit att 
förknippas med beteckningen ”den sociala ingenjörskonsten”. Detta är 
emellertid precis vad Wigforss inte gör. I stället formas hans tal till en 
varning för en övertro på rationella lösningar som inte tar hänsyn till 
människornas olika värderingar och djupare behov: 
 

Det må vara tillåtet att i detta sammanhang erinra om en risk, 
som just intellektuella synas löpa lättare än andra, risken att 
låta livets värde gå upp just i själva strävan efter samhällets 
omdaning. Man blir då alltför snabb till att underkänna allt det i 
liv och konst och litteratur, som rör den enskildes inre och yttre 
konflikter, när bakgrunden av samhällsstriderna inte tydligt är 
med. Jag tror det tvärtom är riktigt att inse och erkänna, att de 
mänskliga värdena till sist inte kunna vara något annat än 
enskilda individers värden, att om samhällsomdaningen är en 
stor uppgift, så är det därför att genom den skall människorna bli 
i tillfälle att leva ett bättre liv.2 

 

                                                                                                                        
hösten 1937 titeln ”Studenterna och socialismen”, men det verkar vara samma tal. Från 
Göteborg meddelas också att man i samband med ett annat framträdande av Wigforss delat 
ut 200 ex av broschyren. SSSFs Förbundsmeddelanden 1938 SSSFs Arkiv  ARAB 
 
1 Ibid s. 3 
 
2 Ibid s.5 
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Att göra det möjligt för alla att leva ett värdefullt mänskligt liv är själva 
kvintessensen av socialismen enligt Wigforss. Vad som upplevs som ett 
värdefullt liv är olika från person till person, men oavsett vad man skattar 
högst så är ändå de ekonomiska villkoren av avgörande betydelse om man 
skall kunna förverkliga det man strävar efter. En omvandling av samhällets 
ekonomiska grundstruktur blir därför nödvändig för att fler än en liten 
privilegierad grupp skall kunna få möjlighet att leva ett gott liv. En sådan 
omvandling är också nödvändig om det ekonomiska framåtskridandet skall 
kunna fortsätta eftersom privatkapitalismen sätter gränser för 
produktionskrafternas utnyttjande på sikt. Med en anspelning på de som 
hyser en stor tilltro till det sovjetiska experimentet konstaterar Wigforss 
att det också finns ett annat alternativ: 
 

Ingen förnekar att socialismen kan antaga dogmatiska och dikta-
toriska former. Men den kan också vara prövande, experimente-
rande, villig att lära av erfarenheten, därför att den inte tror, att 
alla sanningar redan äro upptäckta eller att de finnas på ett enda 
håll. Den vill höra människornas egen röst, deras egen livserfa-
renhet för att därav taga ledning vid ordnandet av samhället.1 

 
Som synes var Høffdings tanke om den ”empiriska socialismen”, fort-
farande ett levande ideal för Wigforss, och han fortsatte att brottas med de 
frågor om ”det goda livet i det goda samhället” som han och hans kollegor 
hade brottats med i D.Y.G. under hans studenttid. För Wigforss var den 
etiska utopin viktigare än den rationella, och han hyste uppenbarligen en 
stor skepsis mot försöken att med hjälp av rationell analys fastställa 
människornas ”verkliga behov”. Tron på människans förmåga att själv 
”bilda sig en åskådning”, på hennes inneboende känsla för solidaritet, 
kamratskap och möjlighet till utveckling - kort sagt den optimistiska och 
dynamiska människosynen var något som Wigforss ville slå vakt om. Även 
i andra sammanhang återkom Wigforss till denna tro och hans huvudkritik 
mot privatkapitalismen var att det var ”ovärdigt” och ”förödmjukande” för 
människan att vara underkastad ett ekonomiskt system som hon inte 
kunde påverka.2 
 
För Wigforss var det uppenbarligen så att om den etiska utopin - drömmen 
om det rättfärdiga samhället - kom i konflikt med den rationella utopin - 
drömmen om det rationella samhället - så fick den senare vika. Ett aldrig 
så välplanerat och förnuftigt samhälle i vilket ”ett för människorna 
värdefullt liv” inte gick att leva var inte förenligt med socialismen. Här tror 
jag också vi har förklaringen till varför Gunnar Myrdal hade så stora 

                                       
1 Ibid s. 8 
 
2 Se exempelvis slutorden i broschyren ”Ha vi råd att arbeta?”, som var en uppgörelse med 
det recept mot depressionen som gick ut på att man skulle ”spara sig ur krisen” genom att 
minska konsumtionen. Broschyren finns omtryckt i Ernst Wigforss Vision och verklighet, 
Stockholm, 1971 s.76 
 



158 

158 

svårigheter i samarbetet med Wigforss.1 Den tro på människans värdighet 
som Wigforss hyste, och med honom stora delar av den tidiga 
socialdemokratin, var inte förenlig med den ambition ”att lägga livet till-
rätta” som besjälade Myrdals samhällsförbättrariver. Likaså framstår 
Wigforss prövande, empiriska socialism, enbart som opportunism och 
fallenhet för partitaktiska hänsyn i Myrdals ögon. Motsättningen dem 
emellan rymmer på så sätt mycket av den motsättning mellan en etisk och 
en rationell utopi som finns som del i det kulturradikala arvet och som 
starkt kommit att påverka ”de intellektuella” som sökt sig till 
socialdemokratin. 
 
 

Bildningstanken ifrågasätts 
 
Sekelskiftets studenter hade varit hårt engagerade i folkbildning av olika 
slag. Verdandi hade startat sin småskriftserie, Heimdal hade följt efter och 
senare även D.Y.G. och Laboremus. Föreläsningsbyråer hade organiserats, 
och för både Laboremus och D.Y.G. hade resor ut på landsbygden med 
föreläsningar i de mest skilda ämnen varit ett viktigt inslag. Mellan-
krigstidens studentradikaler tillmätte däremot inte folkbildningen samma 
intresse. Visst engagerade sig många studenter, särskilt från de social-
demokratiska studentklubbarna, i ett praktiskt folkbildningsarbete som 
studiecirkelledare och föreläsare. I Lund hade D.Y.G. och Clarté gemen-
samt startat en föreläsningsbyrå och Populär Tidskrift för Sexuell Upp-
lysning liksom Clartés bokförlag besjälades till viss del samma folk-
upplysande ambitioner som en gång Verdandis småskrifter. Den teoretiska 
debatt och det djupa engagemang som hade kännetecknat den tidigare 
generationen saknas emellertid. Till stor del kan detta säkert förklaras 
med att den fråga som legat sekelskiftets radikala studenter varmast om 
hjärtat - frågan om arbetarklassens bildning - kunde betraktas som löst 
genom tillkomsten av ABF. Arbetarklassen själv hade tagit över ansvaret 
för sin bildningsverksamhet och studenternas insatser behövs inte längre 
på samma sätt.  
 
ABFs tillkomst och den institutionalisering av bildningsverksamheten som 
den stod för kan förklara varför mellankrigstidens studentradikaler inte 
drog igång några egna folkbildningsprojekt, men förklarar inte det 
ointresset för folkbildningsfrågorna i allmänhet. De få gånger som dessa 
frågor tas upp i Clarté är det dessutom nästan uteslutande i form av 
ifrågasättanden.2 Frågan blir då om det går att förstå denna studentgene-

                                       
1 Av Gunnar Myrdals bok ”Hur styres landet” framgår att han hade stora svårigheter att 
samarbeta med Wigforss. Särskilt kunde han inte förstå att Wigforss, trots att denne insåg 
vad som hade varit ”ett förnuftigt handlande” i samband med den s.k. valutakrisen 1946, 
ändå vägrade att genomföra ”nödvändiga” köpkraftsindragningar med hänvisning till att det 
inte vore möjligt för en socialdemokratisk regering. Se Gunnar Myrdal Hur styres landet?, 
Stockholm, 1982 speciellt s. 294 ff 
2 Undantag fanns dock. I en debattartikel i samband med skolreformen 1927 kritiserade 
Karin Boye det glädjelösa allmänbildningsinhämtande som utmärkte den svenska folk-
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rations syn på bildningsfrågan genom att sätta in den i de tidigare förda 
resonemangen. 
 
Till problematiken med den brustna tilltron till människan hör nämligen 
också en annan fråga, nämligen i vilken utsträckning människan är 
dynamisk och utvecklingsbar. Ett centralt inslag i 1880-talets kultur-
radikalism hade varit just antagandet om att det fanns en sådan möjlighet 
och man kunde i det fallet återknyta till den tyska upplysningen och dess 
föreställningar om tillvaron som fylld av ännu inte realiserade möjligheter. 
Bildning var ett sätt att lösgöra dessa potentiella möjligheter. Genom 
studier och reflektioner skulle människan kunna bli något annat, något 
högre, än hon var innan hon engagerade sig i en bildningsprocess och 
därmed också överskrida de betingelser hon levde under eller för att citera 
Rickard Sandler: 
 

Den inre omvandling bildningsarbetet, sålunda fattat, innebär, 
hjälper människan att bli större än hon är. Hon övervinner i viss 
mån sin individuella begränsning till tid och rum. Kulturarbetet 
är ett medel att förlänga människolivet både åt framtiden och åt 
forntiden till. Då den enskilde känner sig fogad in som länk i 
kedjan mellan gånget och kommande, är hon lyftad ett stycke 
över sina naturbundna betingelser, sina levnadsårs begränsade 
tidsmått. Hon vidgar också rummet kring sig utöver den för de 
flesta trånga verkningskretsen.1 

 
Bildningstanken betraktas ofta som ett individuellt projekt. Det märkliga 
med den svenska folkbildningen var emellertid att det kring sekelskiftet, 
parallellt med dem som såg bildning enbart som individuell utveckling, 
också fanns en riktning som sökte överskrida denna individualism. När 
bildningstanken tas upp i arbetarrörelsen kopplas den till kollektivet. Den 
ideala studiecirkeln, så som vi tidigare mött den beskriven hos Oscar Ols-
son, skulle vara utgångspunkten för en kollektiv bildningsprocess. En 
”studiecirkel” var en ”kamratkrets” som förväntades hålla ihop under 
många år under gemensam vandring ”över kunskapens fält”. Det som var 
utbytbart var de ämnen som studerades, inte som numera är fallet, delta-
garna.2 Hela gruppen skulle på så sätt bli ”bildad” och denna kollektiva 

                                                                                                                        
skolan. Alternativet såg hon i studiecirklarna: ”Här äntligen blir vetandet inte plikt utan 
glädje”, och hon anser att den kunskapssyn som genomsyrar studiecirkelverksamheten 
vore en bättre utgångspunkt för en skolreform än att bara göra ”allmänbildningsskolan” 
tillgänglig för alla. Se Karin Boye ”Borgerlig snobbkultur” Clarté nr 3 1927 s.6 
 
1 Ur ett tal ”Industriarbetaren och bildningsarbetet” som Sandler höll vid en internationell 
folkbildningskonferens i Cambridge 1927. Talet finns återgivet i Rickard  Sandler Mångfald 
eller enfald.  Stockholm, 1937 
 
2 Denna skillnad mot den verksamhet som idag kallas ”studiecirklar” är viktig att hålla i 
minnet. Nu är det som regel en ledare, som ibland t.o.m. tituleras ”lärare”, som håller en 
kurs till vilken deltagarna anmäler sig som enskilda individer och lämnar så fort kursen är 
avslutad. Genom denna förändring har bildning som ett helt individuellt projekt ersatt 
tanken om den kollektiva bildningsprocessen. (Om man nu kan tala om bildning över-
huvudtaget i dessa sammanhang.) 
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bildningsprocess  tänktes sedan sprida sig som ringar på vattnet så att 
slutligen hela arbetarklassen skulle genomgå en utveckling mot ”något 
högre”.  
 
Tron på det potentiella, på de inneboende möjligheterna hos människan 
att kunna bli något ”högre”, var grunden för Humboldts bildningsideal. Men 
hos Humboldt fanns också ett annat inslag som åttiotalsradikalerna 
kunde knyta an till, nämligen hyllandet av friheten och idén om själv-
bildning som en inifråndriven process, vilken fungerade bäst om individen 
fick göra sina egna val och utgå från sina egna frågeställningar. Omsatt till 
idealet om den kollektiva bildningsprocessen, innebar det att varje 
”studiecirkel” måste få följa sin egen bildningsgång och själv fatta beslut 
om vad man ville studera och vilka böcker man ville läsa. Inte heller 
formen var given, utan kunde variera med varje cirkels behov och praktiska 
förhållanden. ABF var därför från början medvetet lösligt organiserat utan 
fasta riktlinjer och kodifierad målsättning.  Detta innebar emellertid inte 
att man tänkte sig att arbetarnas bildningsverksamhet skulle ske helt 
planlöst och kunna ta vilken riktning som helst. Eftersom medlemmarna i 
ABFs cirklar kom ur arbetarklassen, tog man för givet att deras gemen-
samma utgångspunkter och behov skulle leda till att studierna fick en 
speciell inriktning utan att detta behövde påpekas särskilt.  
 
Bildningsarbetets mål var i grunden densamma som hela arbetarrörelsens 
mål och på samma sätt som arbetarklassens behov och intressen var poli-
tiska så måste också studiecirklarna, om de skall svara mot medlemmar-
nas behov och intressen, bli politiska. Om inte direkt partipolitiska, ABF 
var ju en samorganisation för alla socialistiska partier, så dock politiska i 
vid mening. Varje försök från borgerligt håll att likrikta folkbildningen eller 
att införa något slags politisk neutralitetsprincip avvisades därför med 
skärpa.1  
 
Målsättningen med folkbildningen, som den formulerades bland dessa 
åttiotalsradikaler vilka sökt sig till arbetarrörelsen, var ingalunda att vara 
någon slags neutral förströelse eller något passivt övertagande av ett givet 
”kulturarv”.2 Folkbildningen ingick som ett led i kampen för ”arbetar-
klassens befrielse” - i strävan efter att på reformistisk väg skapa det 
socialistiska samhället. Detta folkbildningsideal baserat på självbildning 
och med en emancipatorisk målsättning förutsatte en både optimistisk och 

                                                                                                                        
 
1 Därför var exempelvis Oscar Olsson mycket kritisk till den liberale folkbildaren Carl 
Cederblad som ville skapa en enhetlig nationell folkbildningsorganisation. 
 
2 Sandler preciserar detta exempelvis i uppsatsen ”Kulturarv och kulturarbete” från 1926 
som finns omtryckt i Rickard  Sandler Mångfald eller enfald  Stockholm, 1937. Diskussionen 
om hur man skulle förhålla sig till ”kulturarvet” har utförligt behandlats av Bernt 
Gustavsson. Han skiljer mellan ett ”kritiskt övertagande” och ett ”beundrande över-
tagande” och hänför, helt riktigt enligt min mening, Sandler och Oscar Olsson till den 
första kategorin. Se Bernt Gustavsson Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetar-
rörelse 1880-1930,  Stockholm, 1991 s. 82 ff 
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dynamisk människosyn. En bit in på 1900-talet ifrågasattes emellertid 
denna människosyn från flera håll.  
 
Kritiken av självbildningsidealet kom i huvudsak att ske utifrån två ut-
gångspunkter. Dels en svagare kritik som sköt in sig på det första ledet i 
begreppet ”själv-bildning” d.v.s. tanken på att folk skulle kunna bilda sig 
själva utan ledning av en fast hand. Dels en skarpare och mer 
fundamental kritik som ifrågasatte själva föreställningen om människan 
som ”bildbar”. Båda riktningarna kom till en viss del att påverka de 
radikala studenterna även om, vilket kan vara värt att hålla i minnet i det 
följande, frågor om folkbildning inte tycks ha spelat lika stor roll i debatten 
under mellankrigstiden som under tidigare utåtriktade vågor i 
studentvärlden. Då och då dyker emellertid frågor om folkbildning upp i de 
olika studentföreningarna och i tidskriften Clartés spalter och i den debatt 
som då fördes belyses på ett intressant sätt problematiken kring 
relationen mellan de intellektuella och arbetarrörelsen liksom skillnader i 
synsätt mellan den första och andra vågen av kulturradikalism. 
 

Oscar Olsson och klassbildningstanken 
 
För att börja med den första typen av kritik av självbildningen, den mot 
tanken på bildning som en ”inifrånstyrd” process och att de studerande 
själva borde få välja inriktning på sina studier så var detta ju ingen ny 
kritik. När gällde universitetsbildningen hade svårigheterna att acceptera 
denna tankegång lett till det jag kallat ett patriarkaliskt bildningsideal och 
det var också utifrån en sådan patriarkalisk modell, där studierna leddes 
med fast hand av redan ”bildade”, som den borgerliga folkbildningen med 
socialpacifistisk målsättning utformades.1 Men idén om bildning som en 
inifrånstyrd process skulle också utsättas för kritik från vänsterhåll. Mot 
tanken på det fria och självständiga bildningsarbetet ställdes då ett annat 
bildningsideal, klasskampsbildningsidealet, vilket med min terminologi 
kan beskrivas som ett förespråkande av en patriarkaliskt utformad 
folkbildning med emancipatorisk målsättning. 
 
Enligt företrädarna för klasskampsbildningsidealet, eller klassbildnings-
idealet som det ibland benämndes, skulle studiearbetet inom arbetar-
rörelsen helt koncentreras kring det som var direkt nyttigt för klasskam-
pen och ledas av dem som hade en gedigen socialistisk skolning. Inför 
klasskampens allvar gick det inte att låta arbetarna själva avgöra varken 
vad de ville läsa eller hur de ville studera. Att överlåta inriktningen åt 
arbetarna själva innebar enbart att man lämnade fältet fritt för liberala 
infiltratörer som ville ”nästla sig in” i arbetarrörelsen och genom att 
intressera arbetarna för diverse tjusiga, men för klasskampen meningslösa 
ämnen, föra dem bort från den socialistiska vägen och därmed rädda det 
borgerliga samhällets fortbestånd.  

                                       
1 Det fanns dock även företrädare för ett självbildningsideal men socialpacifistisk mål-
sättning. Till den gruppen kan man, enligt min mening,  exempelvis räkna Knut Kjellberg. 
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För att det inte skulle råda någon tvekan om hur arbetarrörelsens studie-
verksamhet ”korrekt” skulle utformas, särskilt när det gällde ungdomens 
studier, fastställde den kommunistiska ungdomsinternationalen ett antal 
teser 1921. Dessa publicerades i Stormklockan med en kommentar om att 
”må klassbildningsarbetet i fortsättningen gå i tesernas tecken”. I tes 
nummer 6 heter det bl.a.: 
 

Alla ämnen, historia, folkhushållning, teknik, konst, religion, na-
turvetenskap, filosofi o.s.v. få endast behandlas i den mån deras 
behärskande är oundgängligt för den aktiva politiska verksamhe-
ten och för den politiska agitationen.1 

 
Teserna fortsätter sedan med en rad strikta villkor som medlemmarna i 
Zeth Höglunds ungdomsorganisation hade att hålla sig till i 
fortsättningen. För Höglund var denna hållning dock inte helt ny. Enligt 
Jonas Åkerstedt är det nämligen hos honom man finner de första 
ansatserna till formuleringen av ett klasskampsbildningsideal i Sverige 
och det redan i början av seklet.2  
 
Det var dock först med att Lenins tankar börjar spridas i den svenska 
arbetarrörelsen som klasskampsbildningsidealet slog igenom på allvar. 
Viktigt i detta sammanhang är den leninistiska människosynen, eller 
rättare sagt, synen på arbetaren så som hon formas av motsättningarna 
under det kapitalistiska systemet. För Lenin, liksom för Marx, är det ju 
inte möjligt att tala om en ”människosyn” rent allmänt, eftersom män-
niskan och hennes möjligheter alltid är bestämda av de produktions-
förhållanden hon lever under. Detta var också ett synsätt som delades av 
Oscar Olsson och Rickard Sandler. De kunde sin Marx, men drog andra 
slutsatser. För dem var arbetarklassens självbildning en nödvändig 
betingelse för att klasskampen skulle leda till målet, medan självbildning 
för leninisterna endast är möjligt i det kommunistiska samhället, d.v.s. 
när målet är nått. Där skulle människan kunna realisera alla sina inne-
boende möjligheter, men så länge det kapitalistiska systemet råder var ett 
sådant ideal att beteckna som idealism och utopism. 
  
Motsättningen mellan företrädare för självbildningsidealet och företrädare 
för klasskampsbildningen kan också sättas in i ett större sammanhang, 
nämligen som två olika sätt att lösa ett problem som finns i uttolkningen 
                                       
1 ”Vårt bildningsarbete. Teser från Ungdomsinternationalens kongress 1921” i Storm-
klockan 29/10 1921. I samband med att teserna presenteras hävdar Nils Flyg, som då var 
det kommunistiska ungdomsförbundets studieledare, att de redan praktiseras i Sverige. 
Flyg, som också var studieinstruktör i ABF och satt i ABFs styrelse 1919-1928, skulle senare 
följa andra auktoritära ledare och sluta som en av den svenska nazismens främsta män. 
 
2 Jonas Åkerstedt, Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912 - 
1930, Uppsala, 1967 s. 97 hävdar att Zeth Höglund varit en av de första som formulerat en 
klart uttalad klasskampsbildningstanke 1912. Kravet på en fastare styrning av bildnings-
verksamheten ingick som ett led i den tidigare berörda uppgörelsen med Per Albin Hansson 
i striderna om ledningen av det socialdemokratiska ungdomsförbundet. 
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av Marx tes om att ”människans vara är hennes sociala vara”. Detta - 
uttolkat som  att människans tänkande var betingat av det produktions-
förhållande hon levde under - innebar att det kapitalistiska systemet 
skapade den kapitalistiskt tänkande människan. Dilemmat blev då hur 
arbetarna skulle kunna genomskåda samma system som formade deras 
tänkande. Lenins lösning var, som vi tidigare sett, att förlita sig på ett 
”avant garde” av en liten elit yrkesrevolutionärer och intellektuella som 
genom intensiva teoretiska studier av Marx och Engels hade tillägnat sig 
redskapen för att genomskåda systemet. 
 
Den lösning som Oscar Olsson och de tidiga folkbildarna anvisar är emel-
lertid en annan. För dem handlade det om att arbetarklassen som helhet 
skulle kunna nå den position där man genomskådade systemet. Lite för-
enklat kan man säga att den massiva satsning på folkbildning, som man 
tänkte sig från de tidiga självbildningsapostlarna, var ett svenskt alterna-
tiv till leninismen. Oscar Olsson var, vilket ofta glöms bort, lika ivrig 
socialist som han var folkbildare och nykterhetsman. Han betraktade sig 
själv som marxist.1 Däremot hade han inget till övers för Lenins revision 
av marxismen, och i en liten skrift med titeln ”Socialismen. Vad den är och 
vad den vill” förklarar han bl.a. skillnaden mellan sin syn på revolutionen 
och leninisternas. 
 

/Socialismens/ revolutionsbegrepp går på djupet och har ingen-
ting att göra med de borgerliga och bolsjevikiska revolutions-
spektaklen på ytan med en massa blodsutgjutelse och knalleffek-
ter, efter vilkas naturnödvändiga reaktioner den något försenade 
samhällsutvecklingen återtar sin mäktiga om än något ojämna 
gång fram mot den varaktiga sociala revolutionen.2 

 
Termen ”varaktig” är viktig i sammanhanget, eftersom ett problem som i 
hög grad sysselsatte Oscar Olsson var frågan om  hur man åstadkommer 
”varaktiga” eller ”bestående” samhällsförändringar. För att nå det socia-
listiska samhället krävdes en revolution - ett avskaffande av den privata 
äganderätten och därmed rätten att i profitens namn förtrycka och ut-
plundra människor -  men för att denna revolution skall bli bestående 
fordras, enligt Oscar Olsson, ett långvarigt och medvetet arbete som om-
fattar en omvandling också av ”överbyggnaden”. Däremot, och det under-
stryker han med emfas, får man inte tro att enbart bildningsarbete skulle 
kunna leda till denna ”varaktiga sociala revolution”. Huvuddelen av hans 
skrift handlar om facklig och politisk kamp, och då särskilt vikten av att 
arbetarna organiserar sig och att man ser upp med liberala försök att 
inrikta arbetarklassens kamp åt andra håll än privategendomens avskaf-
fande. Men det räcker inte med enbart en ekonomisk och politisk kamp. 
                                       
1 Vid en debatt med Ture Nerman 1922 heter det i referatet i Stormklockan att Oscar 
Olsson ”flera gånger förklarade sig vara marxist”. Referenten tror honom dock inte eftersom 
han kom till en annan slutsats än Nerman i synen på folkbildningens roll i klasskampen. 
Se ”Arbetarnas bildningsarbete under debatt”, Stormklockan 18/2 1922 
 
2 Oscar Olsson Socialismen. Vad den är och vad den vill,  Stockholm 1919 s. 10 
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Skall man nå bestående resultat måste man också kämpa för en ”andlig 
frigörelse”. De ”materiella och ekonomiska förhållandena äro avgörande för 
inte bara samhällsklassernas materiella utan även andliga kulturnivå”, 
därom råder ingen tvekan enligt Oscar Olsson, men därav följer inte att 
”det är enbart de materiella förutsättningarna, som i sista hand äro be-
stämmande för kulturutvecklingen”.1 Att låsa fast sig i en sådan åskådning 
är lika dumt som om, bara för att man insåg rotens oundgängliga betydelse 
för växten drog slutsatsen att rotsystemets utveckling var ”växtens högsta 
och egentligaste uppgift.”2 
 
Likt Marx´ tes om att ”människans vara är hennes sociala vara” hävdar 
Olsson att det förtryck arbetarna lider under i det kapitalistiska systemet 
alstrar ett speciellt sätt att tänka och förhålla sig till sig själv och om-
givningen. Han liknar, efter en diskussion om Spartacusupproret i det an-
tika Rom, detta förhållningssätt vid en slavmentalitet. En sådan mentali-
tet kan visserligen utgöra drivkraften i ett slavuppror, men slavuppror är 
lätta att skingra och slå ned.3 För att klasskampen skall bli mer än ett 
”slavuppror” fordras därför först och främst att arbetarna återerövrar sitt 
människovärde och sin tilltro till sig själva och sin egen förmåga. Att bryta 
slavmentaliteten och återerövra människovärdet blir därför en nyckelfråga 
för om arbetarrörelsens kamp skall leda till något bestående. Om 
klasskampen heter det vidare: 
 

Ju medvetnare arbetaren blir om människovärdet, desto oför-
sonligare blir hans klasskamp, desto högre flammar hans klass-
hat.4 

 
Men, skyndar sig Olsson att tillägga, klasskampen och klasshatet måste, 
om man vill komma över slavupprorets nivå, riktas mot den ekonomiska 
ordning som skapar och upprätthåller ”klassamhället och dess skändlig-
heter” inte mot enskilda personer eller företrädare för olika klasser. Skulle 
arbetarklassen, genom att följa diverse revolutionsromantiker, lockas att 
tillgripa samma förtryck och skändligheter mot andra, som den själv blivit 
utsatt för, kommer man snart att glida in i en ond cirkel som till slut 
kommer att leda till att arbetare förtrycker andra arbetare. 
 
I kampen för människovärdet, och därmed för klasskampen, fyller folk-
bildningen en central funktion enligt Oscar Olsson. Men det måste vara 
själv-bildning, d.v.s. han trycker hårt på båda leden. Arbetarna måste fritt 
få utforma och leda sitt bildningsarbete. Arbetarklassens befrielse är dess 

                                       
1 Ibid s.27 
 
2 Ibid s.34 
 
3 Oscar Olsson anför USA som exempel på hur lätt det kan gå att skingra och slå ned en 
arbetarrörelse som försummat att till den ekonomiska och politiska kampen också lägga en 
självbildningsdimension. 
 
4  Oscar Olsson a.a.  s.36 
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eget verk och därför måste arbetarna bilda sig själva. Men det måste också 
vara bildning, inte skolning eller tradering av en uppsättning ”praktiska 
kunskaper och färdigheter” om den skall ge bestående resultat. Olsson går 
därför i direkt polemik mot dem som säger sig företräda en 
”klasskampsbildning”: 
 

Visserligen ha här och var ständigt rop höjts, att arbetarklassen 
inte har att göra med annat bildningsarbete än det som direkt 
bidrager att smida vapen för klasskampen i form av ”praktiska” 
kunskaper och färdigheter. Men i samma mån som denna bild-
ningsrörelse fördjupats, har det stått allt klarare för dess bärare, 
att ju friare andlig resning, ju vidare blick arbetarklassen vinner 
genom sitt självbildningsarbete, desto större blir segern och sä-
krare besittningen av segerlönen även i klasskampen.1 

 
Därför vägrade Oscar Olsson att acceptera termen ”klasskampsbildning” 
för den form av styrd studieverksamhet som i dess namn förkunnades. En 
sådan verksamhet gynnade nämligen, enligt honom, inte arbetarrörelsens 
kamp mot det kapitalistiska systemet. Tvärtom riskerade ett sådant 
”dogmatiskt bildningsarbete”, som han kallade det, att få motsatt effekt 
genom att befästa ”slavmentaliteten” och underdånigheten gentemot auk-
toriteter. 
 
I en artikel i Frihet 1922, föranledd av en diskussion med en kommunist 
som bl.a. kritiserat att böcker av borgerliga nationalekonomer förekom i 
ABFs studiecirklar, utvecklar han sitt försvar varför studiecirklarna måste 
få välja den litteratur de själva önskade. Som utgångspunkt för sitt försvar 
tar han sentensen ”Sök sanningen och bure det än till helvetets portar, så 
klappa på!”.2 Det är denna princip som måste vägleda allt ärligt kun-
skapssökande enligt Olsson. Det innebär att man också måste vara beredd 
att läsa författare som ifrågasätter socialismen och dess teoretiska funda-
ment. Skulle de socialistiska teoretikerna, inklusive Marx, inte visa sig 
hålla för en sådan kritisk granskning, ja då vore de ju inte mycket att bygga 
kampen för ett nytt samhällssystem på. Oscar Olsson är dock inte särskilt 
orolig för en sådan utveckling. Arbetarrörelsen var nämligen för honom 
inget man kunde prata omkull: 
 

Jag tror nu, att kommunisten underskattade arbetarens andliga 
motståndskraft mot en borgerlig uppfattning av nationalekono-
mien. Arbetarnas intressen ända in i märgen förbjuda möjlighe-
ten av att den kapitalistiska samhällsordningen skulle vara den 
riktiga och ofrånkomliga. För arbetaren är det en fråga om liv och 
död, denna om det socialistiska samhällets möjlighet och 
nödvändighet. Därför - om han bevisats omkull en gång och tio 

                                       
1 Ibid s.36 
 
2  Oscar Olsson tillskriver sentensen till Benjamin Höjer, och så gör på så sätt en koppling 
till 1790-talets studentradikalism. Den har emellertid också tillskrivits Pierre Bayle. 
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gånger, så bjuder självbevarelsedriften honom ändå att åter resa 
sig och för sitt liv söka och fråga vidare, till dess han finner en 
utväg ur det nuvarande systemet.1 

 
Till skillnad mot företrädare för klasskampsbildningen utgår inte Oscar 
Olsson från att läsandet av en bok innebär att man automatiskt tar till sig 
allt som står i den. Vuxna människor genomskådar, enligt honom, som 
regel försök att föra dem bakom ljuset och - förutsatt att debatten tillåts 
vara fri - kommer själva studiecirkelformen att vara en garant mot far-
hågorna för arbetarklassen skulle duperas av den ena eller andra rikt-
ningen.  
 
Oscar Olsson propagerade ständigt betydelsen av att läsa böcker men 
uppenbart hade han en helt annan syn på läsningen än företrädarna för 
klasskampsbildningstanken. Det viktigaste för honom var inte vad man 
läste utan hur man läste. Skillnaden kan också ses som en skillnad i 
synen på teorins roll på vägen mot det socialistiska samhället. Vill man 
spetsa till det kan man säga att bland klasskampsbildningens företrädare 
framstår klasskampen som en ”stimuli-respons”-reaktion. Rätt teoretisk 
litteratur tänkes leda till rätt handling, medan felaktigt teoretiskt stimuli 
tänkes leda till felaktiga handlingar eller passivitet. Vilka teser man 
ansluter sig till, vilka teoretiska utgångspunkter som väljs för en analys av 
existerande samhällsförhållanden och själva analysen som sådan tillmäts 
därför ett väldigt egenvärde inom den leninistiska traditionen.2 Inom den 
reformistiska tradition, i vilken Oscar Olsson kan inplaceras, tillmäts 
teorin en annan roll. Kampen för det socialistiska samhället framstår där 
snarast som en ständig ”trial and error”-process i linje med Høffdings ideal 
om den ”empiriska socialismen”. Teorin är viktig, men läsning av olika 
teoretiska verk tänkes mer fylla funktionen av att skärpa omdömet och ge 
en möjlighet att sätta in de dagsaktuella händelserna i ett större 
sammanhang än att fungera som ”instruktioner” för handling. 
 
Diskussionen om klasskampsbildningen var ingen djupare stridsfråga 
inom ABF som helhet. Den var aktuell åren kring  partisprängningen 1917 
men verkar sedan ha ebbat ut och typiskt är att Hugo Heffler i sin historik 
över organisationen inte nämner den alls.3 Klasskampsbildningsidealet 
fanns dock med i de mer teoretiska diskussionerna om folkbildningen 
under hela mellankrigstiden, vilket inte minst det faktum att Rickard 
                                       
1 Oscar Olsson ”Dogmatiskt bildningsarbete” i Frihet nr 6 1923 s. 2 
 
2 En bra belysning av vilken betydelse ”rätt teoretisk analys” spelat i den leninistiska 
rörelsens självförståelse framgår indirekt ur Per-Olov Zennström Klasskampen 1917-1939, 
Arbetarkultur, Stockholm, 1977 
 
3 Detta säger dock mer om Hugo Heffler än om tiden. För Heffler verkar ABFs införskaf-
fande av en bil 1923  vara viktigare än alla eventuella diskussioner kring nyckelfrågor som 
varför arbetarrörelsen skulle ägna sig åt folkbildning och hur en sådan bildning borde vara 
utformad. Heffler var ABFs studierektor en period på femtiotalet. Om hans oreflekterade 
attityd är representativ för ABF vid denna tid skall jag dock låta vara osagt. Hugo Heffler 
Arbetarnas bildningsförbund 1912 - 1962.  Stockholm, 1962 
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Sandler och Oscar Olsson så ofta tar upp den till bemötande i tal och 
skrifter, vittnar om. I Clarté, som ju innehöll en stor grupp leninistiskt 
inriktade studenter, fördes också debatten om klasskampsbildningsidealet 
vidare. Även om den stora majoriteten inte delade de leninistiska 
utgångspunkterna så tycks många ha gått med på kraven om en mer 
”målmedveten” inriktning av arbetarrörelsens studieverksamhet. Detta 
gällde inte minst sedan austro-marxismen vunnit insteg bland de radikala 
studenterna och SSU-arna i Stockholm. 
 
I den austromarxistiska traditionen spelade nämligen medlemsskolning en 
mycket viktig roll. I likhet med de tidiga socialdemokratiska folkbild-
ningsentusiasterna så förfäktade man tanken på att det inte räckte med 
att en liten elit hade skaffat sig sådana insikter att den kunde genom-
skåda det kapitalistiska systemet. Socialismen måste vara en massrörelse 
och i detta avseende skilde de sig radikalt från leninisterna. Däremot 
ingick inte i den austromarxistiska traditionen samma tro på självbildning 
som medel att nå dessa insikter som i den svenska traditionen. I stället 
förespråkade man en socialistisk skolning, som närmast kan betecknas 
som en kunskapsöverföringsmodell utifrån det jag kallat traderingsidea-
let.1  
 
Den som utåt framstod som den främste företrädaren för Stockholms SSU-
arnas annorlunda syn på studieverksamheten var Hjalmar Mehr. I en stor 
debattartikel i Frihet 1932 kritiserade han den form i vilken studiecirklarna 
bedrevs.2 Mehrs kritik är dock förhållandevis försynt. Han ifrågasätter inte 
idén om bildning och personlighetsutveckling som mål för socialistisk 
studieverksamhet. Vad han vänder sig emot är att studierna har blivit 
individuella projekt, där var och en bara tänker på sig själv och sin egen 
personlighetsutveckling utan att bry sig om att sätta detta i relation till 
sin socialistiska bekännelse. Studier i socialiseringsfrågan exempelvis 
skulle däremot kunna ge resultat som gagnar hela arbetarklassen 
samtidigt som sådana studier bidrar till den egna utvecklingen. Några 
nummer senare hoppade Nils Beyer in i debatten med ett inlägg, som nog 
var avsett att stödja Mehr men som verkar ha fått precis motsatt effekt.3 
Han ser, till skillnad mot Mehr, inte personlighetsutveckling som något 
aktuellt mål för arbetarklassen utan hävdar att så länge fattigdomen 
består är den enskildes bildningssträvan eller ”vidgande av jaget” att räkna 
som ”ett lyxbegär”.  
 

                                       
1 I Wien hade detta skolningsarbete utvecklats mycket långt och man hade partiskolor på 
olika nivåer. För en vidare diskussion om austro-marxismens satsning på medlemsskolning 
se Lennart Olausson, Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden, 
Lund, 1987 
 
2 Frihet nr 13 1932. Mehr orsakade en av de häftigaste debatterna det året och motinlägg 
och kommentarer återfinns i nr 14, 15, 16, 18, 19 och 21 
 
3 Nils Beyer ”Socialistiska studier” Frihet nr 16 1932 
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Frihets redaktör Karl Fredriksson gick till hårt motangrepp mot Hjalmar 
Mehr under parollen: Inga pekpinnar tack!. Vad han främst vände sig emot 
var försöken i Stockholm att styra medlemmarnas studieval. Däremot 
anser han att talet om ”personlighetsdaning” har ”något av löjets skimmer 
över sig”.1 Bildningspratet bör bort och ersättas med att man talar om 
kunskaper och kunskapsbehov i stället. Därmed förespråkade han i 
praktiken ett rent traderingsideal för studierna, men med en frihet i 
uppläggningen för vilket argumenten var hämtade från bildningsidealet. 
Debatten i övrigt blev mycket förvirrad. De flesta kunde inte skilja mellan 
Mehrs austro-marxistiskt influerade idéer och de gamla leninistiska 
klasskampsbildningsidéer man hört så många gånger förr.2 Från Mehrs och 
de andra stockholmarnas sida tolkades talet om ”frihet och frivillighet” i 
studiearbetet å andra sidan enbart som en undanflykt för att slippa en 
fördjupad teoretisk socialistisk debatt inom SSU, eftersom det de flesta 
använde sin ”frihet” till var att slippa läsa socialistisk litteratur.  
 
Att debatten blev förvirrad berodde till stor del på att det inom ABF under 
mellankrigstiden uppkommit en allt större klyfta mellan teori och praxis, 
mellan ideal och verklighet. Som ideal fungerade fortfarande idéerna om 
att att arbetarrörelsen studieverksamhet måste vara en självbildnings-
verksamhet och, i linje med tron på den inifråndrivna bildningsprocessen, 
därför måste vara utan styrning uppifrån. I praktiken däremot hade 
studieverksamheten inom arbetarrörelsen runt mitten av tjugotalet antagit 
alltmer skollika former med fasta studieplaner, kursböcker o.s.v. 
 
ABFs studierektor, Gunnar Hirdman, hade själv noterat denna förändring 
och tog upp den till diskussion vid det nordiska folkbildningsmötet 1929. 
Han jämförde då utvecklingen av studiearbetet i Belgien med Sverige. I 
Belgien hade denna verksamhet från början varit utformad utifrån en 
bildningssyn liknande den svenska, men eftersom verksamheten blev mer 
organiserad hade den alltmer kommit att anta skollika former. Cirklarna 
hade ersatts med kurser i bestämda ämnen, med ordnad studieplan och 
kvalificerad ledning och Hirdman konstaterade att även i Sverige hade 
”utvecklingen” gått i samma riktning. ”Den ideala cirkeln” som Oscar 
Olsson propagerat för fanns visserligen kvar men den var definitivt inte 
den vanligaste typen längre och vidare heter det:  
 

Även här skulle vi numera ha flera ”skolor” (kurser) än studie-
cirklar, om inte vårt språkbruk vore annorlunda (konservativare?) 
än det belgiska. ....... Denna utvecklingsgång är nog oundviklig. 
Vad ämnena beträffar, så är det nog inte bara det, att de 
”nyttighetsbetonade” mera än de ”rent ideella” medverka till 
denna utveckling. Blotta kravet på ett visst bestämt ämne, fast-

                                       
1 Karl Fredriksson ”Auktoritet eller frihet” Frihet nr 14 1932 
 
2 Även en del av SSUs krönikörer blandar ihop dessa, visserligen ytlikt lika men i grunden 
olika idéer. Se exempelvis Tage Lindblom  Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen,  
Stockholm, 1945 s. 323. Däremot markeras skillnaden på ett föredömligt sätt i Jan Glete & 
Gunnar Söderholm  Boken om sta'n , Stockholm, 1981 
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hållet vid under längre tid, leder till prövandet av en strängare 
arbetsform. Det behövs studieplaner. Kritiken av dessa leder till 
”textböcker”, ”handböcker”, ”grundböcker”. Det är kanske gott och 
väl, men ett steg är taget från den ”ideala cirkeln”.1 

 
Förutom iakttagelsen att det pågick en hastig förändring mot alltmer utta-
lade ”skolformer” finns det två tankegångar i Hirdmans inlägg som är värda 
att observera. För det första detta att han betecknar förändringarna som 
en ”utveckling”. För det andra hans observation av ”det konservativa 
språkbruket” som gjorde att man fortsatte att tala om ”studiecirklar” när 
man i själva verket menade ”kurser” ordnade i skolform. Men just genom 
att språkbruket inte längre stämde stämde överens med praxis, blev för-
virringen så stor när det gällde frågan om innehållet i arbetarrörelsens 
studieverksamhet. 
 
Man kan kanske uttrycka det så här. I ett traderingsideal är frågor om 
vilken kunskap som man önskar överföra en central fråga och diskussioner 
om kursplaner och litteraturval självklara inslag. Sett från ett renodlat 
traderingsperspektiv är det också självklart att kunskapsöverföringen 
måste ledas med en fast och målmedveten hand. Hade ABF i takt med att 
man i praktiken alltmer övergav bildningsidealet för ett traderingsideal 
också erkänt denna förändring, så hade man också varit tvungna att ta 
kritiken mot innehållet i verksamheten och frågorna om styrning på allvar. 
Man hade så att säga varit tvungna att föra debatten om arbetarnas 
”skolning” på traderingsidealets villkor. Men då hade med stor sannolikhet 
också ABF brutits sönder eftersom vad som kunde anses vara ”rätt 
kunskap” sett i en av medlemsorganisationernas perspektiv inte nödvän-
digtvis var det i en annans. Genom att fortsätta att laborera med en 
”bildningsterminologi” och tala om ”folkbildningen” som om den fortfarande 
bedrevs utifrån de utgångspunkter som bl.a. Oscar Olsson lanserat kunde 
man upprätthålla en stor flexibilitet och tolerans. Samtidigt föll emellertid 
diskussioner om innehållet, och den styrning som faktiskt förekom i och 
med att man utfärdade studieplaner ”utanför ramarna”. Nu skall inte detta 
bli ett försök att skriva ABFs historia eller att spekulera kring olika 
tänkbara utvecklingslinjer. Vi skall därför återvända till de radikala 
studenterna och deras syn på folkbildningen.  
 
I mitten av 30-talet publicerade tidskriften Clarté ett par inlägg av Per 
Meurling och Karl Bodell, vilka väckte stor uppmärksamhet i samtiden.2 
                                       
1 Referat av Gunnar Hirdmans föredrag ”Studiecirkeln omkring bestämt ämne (kurs-
cirkeln). II” vid Nordiska Folkbildningsmötet 1929 i Bokstugan 1929 s. 234. Han fortsätter 
sedan att räkna upp en rad andra exempel på en ökande skoltendens som behovet av 
bättre ledare som leder till att man anställer lärare, fasta ”studiehem” som fordrar att man 
gör upp planer, bokar lärare o.s.v. långt i förväg etc. 
 
2 Karl Bodell skulle, till skillnad mot Per Meurling, komma att göra ”karriär”. Han efter en 
tid som lärare rektor, senare skolinspektör och hamnade slutligen på SÖ som undervis-
ningsråd. Bodell deltog dessutom i ett antal utredningar på skolans område vilket gör hans 
syn på bildning och skolning i detta sammanhang intressanta. Meurling å andra sidan drog 
sig fram som ”fri skribent” under mycket besvärliga omständigheter resten av sitt liv.   
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Den senare försökte precisera vad frågan om klasskampsbildning egentli-
gen handlade om och han gjorde det utifrån en historieskrivning som se-
nare skulle bli något av en standardbeskrivning av arbetarrörelsens förhål-
lande till folkbildningen inom i vissa kretsar.1 
 

Man ondgör sig ibland över anhängarna av den s.k. klasskamps-
bildningen obönhörliga kamp mot det liberala och liberaliserade 
folkbildningsarbetet. Vad gäller striden? De liberala humanis-
terna greps vid arbetarrörelsens första frammarsch av panik-
stämning. Bourgeoisin hade efter långa strider vunnit seger över 
det gamla feodalsamhället, och denna i sin tur hade fått arbe-
tarklassen till motståndare. Och i arbetarna såg man en hop 
oemotståndligt segrande barbarer, som då de tog makten skulle 
skövla kulturen. Man ansåg det bättre att förekomma än före-
kommas genom att nästla sig in hos dessa barbarer, bibringa dem 
en smula bildning och därigenom kanske avvärja stöten och rädda 
det borgerliga samhället.2  
 

Denna historieskrivning stämmer utan tvekan för de liberala bildnings-
cirklarna i mitten av 1800-talet och också för Heimdals folkbildnings-
kampanj, som ju gick ut på att ”educate our masters”. Men den stämmer 
definitivt inte för den inriktning av arbetarklassens bildningskamp som 
Oscar Olsson och hans efterföljare stod för. Genom att inte se, eller 
rättare, inte vilja se det radikala brott självbildningstanken var gentemot 
den patriarkaliska bildningstanken kunde Bodell, och hans sentida efter-
följare, rättfärdiga en patriarkalisk traderingsmodell för studieverksamhe-
ten. Bodell talar vidare om att arbetarna måste ”ges” kunskap ”ty utan 
kunskaper blir arbetarnas politiska och fackliga medbestämmanderätt 
endast en tom bokstav”, men inte vilken kunskap som helst. De måste ges 
kunskaper om ”det nuvarande samhället, dess organisationsformer och 
problem” i första hand. Dessutom kunde det vara bra med fackförenings-
kunskap och svenska. ”Nöjesstudierna utan praktisk betydelse” fann 
Bodell däremot ingen anledning att satsa på och vad arbetarklassen defi-
nitivt inte behövde var ”bildning”. I sin historiska exposé över ”den libe-
raliserade folkbildningens” utveckling hävdar Bodell exempelvis att läget 
förvärrats under trettiotalet: 
 

Detta drag, att söka gjuta opium i kunskapsbägaren har blivit 
alltmera utmärkande för detta slag av folkbildningsarbete. Arbe-
tarna intresseras för att studera filosofi, konsthistoria och annan 
esteticism. Titta bara i några nummer av Studiekamraten! Deras 
högsta strävan skall vara den borgerliga polityr, som benämnes 

                                       
1 Av ordval och skrivsätt framgår att Bodell med all sannolikhet läst och utgått ifrån Carl 
Cederblads uppsats ”Liberalismen, Verdandi och folkbildningsarbetet” i Valfrid Spångberg 
(red),  Verdandi genom 50 år som hade kommit ut några år tidigare. Han, liksom de efter-
följare i den genre som utgått från att arbetarklassen blivit ”förådd” av borgerliga element, 
har tagit Cederblads uppgifter för givna. 
 
2 Karl Bodell ”Bildningen och klasskampen”, Clarté nr 10 1936 s.7. 
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”bildning”. Men eftersom arbetaren har en viss svårighet att bli 
en ”bildad” karl, så bibringas han mycket höga tankar om det 
borgerliga samhället som något förnämligt, där det finns mycket 
värdefullt.1  

 
Samma process, som för Sandler framstod som medlet för arbetarklassen 
att lösgöra sig ut sina naturbundna betingelser, och för Oscar Olsson var 
det inslag i klasskampen som skulle garantera att de resultat arbetarklas-
sen uppnådde verkligen blev bestående, hade för Bodell reducerats till en 
”borgerlig polityr” som snarare var till hinder än till nytta. Att en arbetare 
skulle ägna tid åt att diskutera filosofiska spörsmål finner han endast vara 
ett slöseri med både tid och pengar, och att lura honom att reflektera över 
bildkonst kunde vara ett sätt att ”gjuta opium i kunskapsbägaren”.  
 
I detta synsätt var Bodell inte ensam. Kampen mot olika bildningsentu-
siasters försök att ”gjuta opium i kunskapsbägaren” framstod som en vik-
tig uppgift för flera av 30-talets studentradikaler. En av de ledande i denna 
kamp var Per Meurling som i Clarté skrev en serie betraktelser över vad 
han kallade ”Bildningens väktare”.2 Genomgående gick han i dessa till 
angrepp mot konservativa eller liberala kulturpersonligheter som försökte 
upprätthålla något slags konsensus kring vissa borgerliga, ”högre värden”. 
I denna serie ingick emellertid också ett våldsamt angrepp på Gunnar 
Hirdman vilket åstadkom mycket rabalder.3  Kritiken av Hirdman kom att 
öka den tidigare nämnda motsättningen mellan Clarté och SSU, och på 
flera håll inom socialdemokratin ifrågasättandes det lämpliga i 
socialdemokratiska studenters närvaro i en organisation i vilken man tillät 
att en sådan artikel publicerades. De SAP-lojala studenterna försvarade 
sig dock, och det var som ett led i denna polemik, som Per Nyström lovade 
att de radikala studenterna var beredda att föra ”kulturkampen” vidare, och 
att om ”en och annan förgrämd och magsur mörkman” smög sig till en 
studiecirkel, så skulle man ”ta ut honom i ungdomens solsken och leka en 
lustig lek”.4 
 

                                       
1 Ibid. 
 
2 Per Meurling faller i och för sig utanför den grupp som står i fokus i denna studie i och 
med att han inte var socialdemokrat. Han hade dock släppts fram i tidskriften Clarté, och 
på många håll sågs hans synpunkter som symptomatiska för clartéister i gemen. De flesta 
av artiklarna, dock inte kritiken av Hirdman, finns samlade i Per Meurling Den goda tonens 
pingviner:artiklar 1931-46, Stockholm, 1984. 
 
3 Om Meurlings idéer rent allmänt och bakgrunden till serien ”Bildningens väktare”, 
liksom debatten med Hirdman se Tommie Zaine, Radikal 30-tals humanism: En studie över 
Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36, Uppsala, 1983 
särskilt s. 126 ff. För en mycket belysande illustration av hur Meurlings angrepp på 
Hirdman kom att leda till att han blev illa sedd i kretsar även utanför socialdemokratin se 
Nils Runeby, "Clartéisten Meurling i Verdandi" Arbetarhistoria  nr 48 
 
4 Frihet nr 1, 1936  
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Det som främst upprörde känslorna på socialdemokratiskt håll var Per 
Meurlings språkbruk och hans sätt att angripa en inom arbetarrörelsen 
mycket aktad person. Meurling drar i sin artikel fram en rad, i hans ögon, 
mycket märkliga och dåligt underbyggda resonemang samt direkta sakfel i 
några av Hirdmans böcker.1 Mest har han retat sig på en passus i 
Hirdmans lilla skrift ”Marxismens arvtagare” där Hirdman anser sig kunna 
vederlägga åskådningen att kriget med nödvändighet växer fram ur 
kapitalismens utvidgningsbehov genom att påpeka att det minsann funnits 
krig före kapitalismens uppkomst. Ett sådant uttalande tydde, enligt 
Meurling, på att Hirdman inte hade förstått ett dugg av den materialistiska 
historieuppfattningen och att krig ur ett marxistiskt perspektiv inte är ”ett 
och detsamma i alla historiska epoker”. Trots att Hirdman inte begripit 
ens en så elementär sak, ansåg han sig ändå kapabel att utge en hel bok 
om ”Den materialistiska historieuppfattningen” och Meurling 
sammanfattar, med ett för honom typiskt skrivsätt, vad han ansåg om 
ABFs studierektor: 
 

Kriget har funnits tidigare än kapitalismen, gnäggar han mot 
några av mänsklighetens största tänkare, Marx, Engels, Lenin, 
därför kan det kanske inte förklaras ur det kapitalistiska syste-
met. Det är så ömkligt, det säger jag uppriktigt, att det är mot-
bjudande. Att se den rena medelmåttigheten och den viktiga 
beskäftigheten, omgiven av vederhäftighetens gloria, stå med 
pekpinnen i hand framför mänsklighetens genier, det skulle vara 
skrattretande om det inte vore vämjeligt.2 

 
Det hela hade kanske inte varit så farligt om det inte gällt den person som 
är studierektor för ABF och sedan heter det med en passus som är typisk 
inte bara för Meurling, utan för företrädarna för klasskamps-
bildningsidealet i allmänhet: 
 

Det är upprörande, att den svenska arbetarungdomen skall vilse-
ledas från sin egen sanna bildningsväg, marxismen, av sådan 
pretentiös, verklighetslös kritik, som den herr Hirdman före-
träder. Den okunnige är ju värnlös till och med mot honom. 
Därför måste det i den intellektuellt värnlösa arbetarklassens in-
tresse resas en protest mot Hirdmans antimarxistiska propa-
ganda.3  

                                       
1 Meurling kan nog också sägas ha rätt. Hirdmans skrifter är tämligen oreflekterade och 
fulla med ”osmält gods” och fördomar. I skriften Arbetarbildning - linjer och mål talar han 
exempelvis om ”de lägre stående rasernas strävan att komma i nivå med den härskande 
vita rasen t.ex. negrernas emancipation” (s.17) Så talade många vid denna tid, men enligt 
Meurling kunde man begära bättre av en man på Hirdmans post. 
 
2 Per Meurling ”Bildningens väktare 2. Gunnar Hirdman”  Clarté nr 12 1935 s.9. Detta är 
dock ett utryckt citat ur ett parti där Meurling är som mest aggressiv. Huvuddelen av arti-
keln är skriven i en mer resonerande ton och den är bitvis också mycket spirituell. 
 
3 Ibid. s. 10 
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Bland företrädarna för klasskampsbildningen betonas ständigt den fara 
som ligger i att olämplig litteratur sätts i ”den intellektuellt värnlösa 
arbetarklassens” händer. Till skillnad mot de flesta andra debattörer i 
denna ”genre” så räknar dock Meurling med att det också finns ”en 
intellektuellt medveten arbetarklass” som har vett att värja sina intressen 
och ”sina tänkare” gentemot den typ av angrepp som Hirdman stod för. 
Vilka som var de ”medvetna” respektive ”de intellektuellt värnlösa” 
preciserar han dock inte, men i samtiden tolkades hans uttalande som att 
han med ”de medvetna” enbart avsåg medlemmarna i Sveriges Kommu-
nistiska Parti.  
 
Hirdman blev dock inte svaret skyldig utan bemötte Meurlings angrepp i 
tidningen ABF. Den artikeln avtrycktes sedan i tidskriften Clarté med 
ytterligare en kommentar av Meurling. Det som upprört Hirdman mest är 
Meurlings uttalanden om ”den intellektuellt värnlösa arbetarklassen” vil-
ket han anser röja ett enormt ”akademiskt snobberi” och ”ringaktning för 
och okunnighet om svensk arbetarklass” från Meurlings sida. Vidare heter 
det: 
 

Varifrån får denne intellektuelle, att de svenska arbetarna skulle 
vara intellektuellt värnlösa, som en viss ledning eller en viss 
enskild person skulle kunna antingen ”pumpa i” vilka meningar 
som helst eller också ”skydda” för andra, ”farliga” villomeningar. 
Ingalunda har han detta från erfarenhet av svensk arbetarrörelse 
som vi, arbetarrörelsens eget folk sedan tre årtionden tillbaka, 
känna den.1  

 
Merurling hade blivit skummande av vrede över att en ”medelmåtta” hade 
tagit sig för att ifrågasätta Marx, Engels och Lenin. Hirdman å andra sidan 
drabbas av samma känslostormar, även om han väljer sina ord med mer 
omsorg, över att en ”intellektuell”, utan någon reell erfarenhet från arbe-
tarrörelsen, tog sig för att ifrågasätta arbetarnas egen bildningsverksam-
het. För kritik från någon ”fil.lic.” betackar han sig liksom för varje försök 
att förmå ABF att driva vissa åsikter hur ”rätta” dessa än må vara. Att pro-
pagera åsikter är inte ABFs roll utan att ”hjälpa människorna till så pass 
grundliga insikter, att de efter egen prövning och dom kan skaffa sig åsikter 
”.2  
 
Hirdmans försvar har udden riktad mot akademiker i allmänhet, och clar-
téister i synnerhet, och när han skall försöka förklara varför just han blivit 
angripen så hårt så gör han det med hänvisning till akademikernas tradi-
tionella klassbakgrund. Orsaken till att hans och ABFs verksamhet åstad-

                                       
1 ”Arbetarbildning. Ett replikskifte mellan Gunnar Hirdman och Per Meurling” Clarté nr 1 
1936 s. 21. 
 
2 Ibid s. 21. Detta att ABF skulle sträva efter att ge insikter och inte åsikter återkom Hird-
man ständigt till. 
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kommit så mycket förargelse bland clartéisterna antar han bero på ett 
slags mindervärdighetskänslor som bottnar i: 
 

det personliga missförhållandet att icke genom födsel och lev-
nadsöden tillhöra den förnämliga samhällsklass, som heter arbe-
tarklassen, den klass man ville tillhöra och som man därför måste 
göra sig mera proletärisk än proletärerna för att behaga. Det 
måste vara förargligt att det finns människor, som förena turen 
att genom födsel och levnadsöde tillhöra arbetarklassen med 
fräckheten att ändå som självlärda män bedriva en viss teoretisk 
verksamhet, och detta inte bara på eget initiativ utan till stor del 
på uppdrag av arbetarrörelsen.1 
 

I Hirdmans antaganden om varför han blivit angripen finns flera tanke-
gångar som återkommer med jämna mellanrum i debatten om ”de intel-
lektuella och arbetarrörelsen” inom socialdemokratin. Så har exempelvis 
tesen om, att de intellektuella ur överklassen som sökt sig till arbetar-
rörelsen, ”gör sig till mer proletära än proletärerna själva” varit ett stående 
tema både tidigare och senare.2 Det som upplevdes stötande i ett sådant 
beteende var, dels att man låtsades vara någon annan än man egentligen 
var, och dels att denna låtsaslek baserades på en karikatyr av ”den typiske 
arbetaren”. 
 
En annan tankegång, som ofta återkommer, är att personer med en formell 
akademisk utbildning skulle vara speciellt ute efter att krossa alla 
”självlärda” som utan formella examina lade sig i en intellektuell debatt. 
Detta var en anklagelse som vållade stor vrede bland clartéisterna. För det 
första ansåg de att anklagelsen saknade all grund. Någon indelning av 
debattörer baserade på eventuell formell examen eller inte förekom över-
huvudtaget inte i clartésammanhang. För det andra ansåg man att denna 
form av resonemang var ett ovanligt fult sätt att göra sig immun i en 
debatt. Genom att hänvisa till att man var självlärd förutsattes att man 
skulle kunna få säga vilka dumheter som helst utan att bli ifrågasatt. För 
det tredje måste det i längden också framstå som en förolämpning mot de 
självbildade arbetarna själva om de ”alltid skall daddas som intellektuella 
spädbarn, trots att de de för länge sedan uppnått myndig ålder”.3  
 
En tredje tankegång, som finns i det tidigare refererade försvaret från 
Hirdman, är att de intellektuella som kommer med kritik gör det från en 
position utanför arbetarrörelsen. De känner den inte och deras självpå-

                                       
1 Ibid s. 22 
 
2 Inte minst  i samband med sextiotalets studentrevolt hördes denna tes varierad på en 
mängd sätt. 
 
3 Se Karl Nilsson  ”Gravskrift över Johannes Bengtzén” i Clarté nr 6 1932 för en uppgörelse 
med detta motiv. Anklagelsen saknar också grund. Ingenstans i Clartématerialet eller 
bland de socialdemokratiska studenterna har jag mött någon indelning av folk beroende på 
om de har en formell examen eller inte. 
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tagna omsorger om den bottnar i själva verket i att man betraktar arbe-
tarna som en samling lättledda dumhuvuden utan förmåga att kritiskt 
granska vad de läser eller hör. Riktigt så enkelt var det nog inte, men det 
finns en central problematik kring ”de intellektuellas” relation till arbe-
tarrörelsen förbunden med denna tankegång. Även om man, som Meurling, 
påpekar att det också finns en del av arbetarklassen som kan betecknas 
som ”intellektuellt medveten”, så finns det hos honom, och hos andra 
företrädare för klasskampsbildningsidealet, ett sätt att se på arbetarnas 
möjlighet att kritiskt förhålla sig till vad de läser i vilket det underförstått 
antas att arbetarna är en ”lättledd hop”.  
 
Här måste emellertid en viktig reservation göras. Att vara ”intellektuellt 
värnlös” gentemot diverse demagogers försök att sprida falska föreställ-
ningar var inget som bland mellankrigstidens ”intellektuella” ansågs vara 
unikt för just arbetarklassen. Snarare var det att betrakta som ett allmän-
mänskligt fenomen. Med hänvisning till lättheten att piska upp en natio-
nalistisk stämning före första världskriget, den italienska fascismens och 
den tyska nazismens framgångar och ”den moderna suggestionsforsk-
ningen” kunde man påvisa hur lätt det var att dupera människor. Detta 
gällde också dem som brukade betecknas som ”bildade” och Per Nyström 
kunde tala om ”den lättrörliga, lättsuggererade och lättfärdiga hop, som 
kallas den bildade allmänheten”.1 Även akademiker, som kunde förväntas 
ha stor motståndskraft mot den allra enklaste formen av demagogi, hade 
ju visat sig ha lätt att falla för de mest extrema ras- och våldsläror. Det 
var alltså inte bara arbetarna som betraktades som ”en lättledd hop”, men 
eftersom debatten rörde just arbetarklassens bildningssträvanden kom 
man från arbetarhåll att känna sig utpekad på ett särskilt sätt. 
 

Idén om människan som utvecklingsbar underkännes  
 
Så långt kritiken utifrån klasskampsbildningsidealet. Arbetarrörelsens 
bildningsverksamhet skulle emellertid också komma att utsättas för en 
kritik av ett mer fundamentalt slag. Hos leninisterna fanns trots allt ett 
antagande om att människan är dynamisk, även om man förutsatte en 
styrning utifrån för att människan skulle utvecklas åt rätt håll. Men under 
de första decennierna av 1900-talet formuleras det i vissa vetenskapliga 
kretsar en annan människosyn i vilken hela föreställningen om männis-
kan som ”bildbar” underkändes. Mot slutet av tjugotalet skulle detta nya 
statiska sätt att betrakta människans intellekt komma att spridas även 
bland de radikala studenterna. 
 
Som så ofta var det Ebbe Linde som mest klart och tydligt formulerade de 
nya idéerna. I en artikel, eller snarare smärre uppsats, i Clarté med rubri-
ken ”Krigspsykos” försökte Linde blottlägga de psykologiska drivkrafterna 
bakom kriget som fenomen.2 Som utgångspunkt tog han vad han ansåg 

                                       
1 Per Nyström ”Technocracy” Ateneum Tidning för Lunds studenter, Nr 6 1933 s.9 
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vara ett obestridligt faktum,  nämligen att krigsutbrottet 1914 var önskat. 
Hur otroligt det än kan verka så var kriget faktiskt, enligt Linde, efter-
längtat eftersom det gav en möjlighet att få utlopp för en rad nedärvda 
drifter som kampdrift, äventyrslust m.m. Drifter som finns kvar i männis-
kans ”psykiska arvsmassa” ända sedan den tid då hon i flock strövade 
kring som en ”vargapa” genom urskogarna. ”Vargapan blev människa och 
människan civiliserad”, men därmed försvann inte, enligt Linde, hennes 
ursprungliga vargapedrifter. För att förhindra att krig bryter ut igen måste 
samhället därför se till att dessa drifter får oskadliga utlopp även i fredstid 
och han anvisar en rad åtgärder som samhället kan vidta t.ex. ”öka 
katastrofriskerna”, ”uppmuntra lotteriväsen och hasardspel”, ”uppmuntran 
av luffarväsendet (inbegripet turist-d:o)”, ”mera plastiska former för 
könsförbindelserna” o.s.v. Framförallt gäller det att bejaka ”nöjet” som en 
legitim form för driftsutlevelse.  
 
Artikeln är intressant i sig, som ett uttryck för den fullständigt ”osenti-
mentala och rationella” attityd Ebbe Linde odlade, men det viktiga i det här 
sammanhanget är den debatt som utbröt efteråt. Lindes tankegångar om 
att bevara freden genom att öka driftsutlevelsen bemöttes nämligen av 
Ebba Heckscher som, efter en lite försynt undran om en motståndare fick 
komma till tals i Clartés spalter, gick till rätta med Lindes resonemang. 
Linde svarade på kritiken och replikväxlingen fortsatte sedan i ytterligare 
en omgång. Deras fundamentalt olika uppfattning om hur krig uppkommer 
och bör bemötas kan i detta sammanhang lämnas därhän, men i Ebba 
Heckschers argumentering ingick att om nu ”vargapan” blivit civiliserad till 
en viss gräns, varför inte sträva efter att fortsätta denna civilisering så att 
hon ”omsider bli fullt och helt människa?”1 Hon trodde heller inte på 
Lindes hyllning av nöjet utan såg istället arbetsglädjen som det mål man 
borde  sträva efter. Huvudmålet måste dock vara att utveckla samhället 
och människorna därhän att de kan behärska - istället för behärskas av - 
de animaliska drifter som Linde talade om. 
 
Ebba Heckscher hade också nämnt arbetarnas ”bildningscirklar” som ett 
exempel på vad hon ansåg vara en sund utveckling. På detta svarar Linde 
bl.a. med att gå tillrätta med vad han anser vara en rad populära vanföre-
ställningar och lögner, och det är det resonemang han då för som är 
intressant i detta sammanhang. Talet om att läsning av populärvetenskap 
”bildar” avfärdar Linde nämligen med ”struntprat!!” och vidare heter det: 
 

Studiecirkelverksamheten kan vara produktivt arbete, när det som 
studeras är bokföring eller hela tal och decimalbråk. Men när det 
är konsthistoria, filosofi, naturvetenskap - i hur månget fall på 
hundra? För att han vet något om hur stjärnornas avstånd 

                                                                                                                        
2 Ebbe Linde ”Krigspsykos” Clarté nr 4-5 1928. Framställningen av Lindes resonemang 
bygger, dels på denna artikel, dels på hans repliker till Ebba Heckscher i de två följande 
numren av Clarté. Skälet till detta är att han i replikerna tvingas klargöra en del av sina 
resonemang och därför blir tydligare. 
 
1 Ebba Heckscher ”Om krigens avskaffande och socialreformatoriska framtidsprogram” (I) 
Clarté nr 6 1928 s.6 
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bestäms, om stenkolsperiodens djurliv, om Kants tankevärld - 
blir en spårvagnsförare därigenom i minsta mån mera skickad att 
föra sin spårvagn runt linjen, på det sätt vari dock hela hans 
ekonomiska betydelse består? Nej. Men han kan bli hjälpt i att 
leva. Emedan Kant berett honom ett nöje, en intellektuell till-
fredsställelse. (Man får ”bildning” också - ja det är bildnings-
verksamhetens avigsida. Inbilskheten. Men föredrar man inte 
Kant framför ordflätor därför, och endast därför, att Kant är 
roligare, så må man för guds skull hålla sig till ordflätorna. S.k. 
ytlighet är dock smakligare än s.k. snobbism.)1 

 
Den enda funktion arbetarnas bildningsverksamhet egentligen fyllde, utom 
i de få fall man lärde sig praktiska färdigheter, var att bereda deltagarna ett 
slags nöje. Till skillnad mot Bodell såg Linde intet ont i det. Trots allt var 
det en form för driftsutlevelse, även om idrotten fyllde denna funktion 
mycket bättre. Men varje antagande om att människan skulle kunna vara 
”bildbar” i någon mening är från hans perspektiv att beteckna som 
”struntprat”. Någon dynamisk människosyn omfattade Linde definitivt 
inte. Detta var något som Ebba Heckscher observerade och hon markerade 
i sitt första genmäle sin förvåning över Lindes principiella utgångspunkt 
som hon fann vara ”en besynnerligt o-radikal  övertygelse att människans 
mentalitet är oföränderlig”. Hon hade mött den tidigare hos William 
James, men hade uppenbart inte väntat sig att finna den i en socialistisk 
tidskrift.  På detta genmäler Ebbe Linde: 
 

Den mänskliga mentaliteten (= ”själsgrunden, psykiska arvsmas-
san) ändras naturligtvis långsamt, och det har jag framhållit. Den 
ändras, icke på grund av moralpredikningar, men på grund av 
urval. Felet är bara att det går så långsamt. Urvalet har alltid 
behövt tusentals och tusentals år för att något skall märkas; 
men krigets avskaffande måste bli en affär på tiotals, högst 
hundratals år. Det är skälet till att jag måst uttrycka mig om den 
mänskliga själsgrunden som något givet och konstant. 
     Till råga på olyckan verkar urvalet mycket lamare nu än 
någonsin tidigare. Orsaken är den högre socialiteten och de 
teknisk-medicinska framstegen, som kittar den enes öde till den 
andres och inte låter något liv gå till spillo. Detta är ingen dogm, 
ej heller en teori, utan ett bart och enkelt faktum. 
     Tänkbart vore visserligen att föranstalta ett nytt, ”konstlat” 
urval. Ett sådant kunde göra större effekt på två generationer än 
det naturliga gjort på de sista tjugo. I denna punkt vore mitt 
utkast i behov av en komplettering.2 

 
                                       
 
1 Ebbe Linde ”Om krigens avskaffande och socialreformatoriska framtidsprogram”(II)  Clarté 
nr 7 1928 s.9 
 
2 Ebbe Linde ”Om krigens avskaffande och socialreformatoriska framtidsprogram” (I) Clarté 
nr 6 1928 s.6 
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Vad Linde underförstått syftar på med sitt löftesrika ”konstlade urval” är 
naturligtvis en konsekvent tillämpad rashygien. Lite tillspetsat kan man 
säga att den utveckling av människan mot något ”högre”, som bland 
bildningstankens förespråkare tänktes kunna ske genom självstudier och 
reflektion, skulle nu istället åstadkommas med steriliseringskniven. Det 
måste dock framhållas att huvudpunkten för Linde inte var att ändra 
människan, utan att ändra samhället så att det passade de idag existe-
rande människorna bättre.  
 

Bildningstankens antites 
 
Ebbe Linde var medveten om att hans tankar kanske framstod som 
chockerande, men han åberopade devisen ”Följ sanningen, och om vägen 
leder till helvetets portar - så knacka på.” Till skillnad från Oscar Olsson 
fann dock Linde att ”sanningens väg” ledde till slutsatsen att människans 
natur var statisk och här kunde han, om debatten fortsatt längre, ha åbe-
ropat starka vetenskapliga bevis. Hans egen chef vid institutionen för 
”filosofi och pedagogik” vid Göteborgs Högskola, Axel Jæderholm, hade 
nämligen som det verkade ”en gång för alla” vederlagt alla föreställningar 
om att människan är ”bildbar”. 
 
Eftersom Jæderholm är såpass lite känd trots att han, enligt min mening 
varit mycket betydelsefull, kan det vara värt att ta upp en del av hans åsik-
ter i det här sammanhanget. Visserligen tillhörde han inte de radikala 
studenternas skara, även om han under sin studietid i Uppsala i början på 
seklet hade tillhört Verdandi.1 Jæderholm sympatiserade heller inte med 
arbetarrörelsen. Tvärtom var han fientligt inställd till fackförenings-
rörelsen och en stor del av hans verksamma liv gick ut på att finna meto-
der att hålla arbetarna i schack. Ändå kom hans idéer att få betydelse i 
radikala kretsar under mellankrigstiden. 
 
Axel Jæderholm var i nästan allt Oscar Olssons direkta antites. När Oscar 
Olsson genom sitt bildningsprogram hade velat stärka arbetarnas själv-
känsla och revolutionära glöd, så drev Jæderholm i en serie artiklar i 
Industria 1912-1913 kravet att en arbetsgivares främsta plikt är att 
disciplinera arbetarna.2 För Oscar Olsson var arbetarnas inbördes solida-
ritet en nyckelfaktor i hans idéer om den kollektiva bildningsprocessen. 
Hos Jæderholm däremot, var just arbetarnas solidaritet det främsta hin-
                                       
1 Jæderholm var alltså ingen mörkblå reaktionär utan ljusblå liberal med en ny modern 
syn på företagande. 1902 höll han exempelvis ett föredrag i Verdandi om ”Radikalismens 
senaste vedersakare”. Han hade dessutom varit indragen i den del av Verdandis olika folk-
bildningsprojekt som sysslade med biblioteksservice och 1903 framträdde han inför med-
studenterna i Verdandi med ett föredrag om ”Det nya folkbildningsföretaget i Stockholm”. 
Titlarna på hans föredrag framgår ur förteckningen över ”Verdandis föredrag och diskus-
sioner 1882-1932” i Verdandi genom 50 år   
 
2 Om Jæderholms artikelserier i Industria och hans syn på arbetarnas disciplinering se Nils 
Runeby ”Americanism, Taylorism and Social Integration” i Scandinavian Journal of History 
1978:3  
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dret för en effektivisering av industrin och den måste därför brytas. När 
Olsson talade om en alltmer allsidig människa, så betonade Jæderholm 
istället att det i framtiden måste vara slut med att arbetarna själva fick 
påverka tillverkningsprocessen. Istället skulle man i linje med Taylor-
systemet, som Jæderholm presenterade i Industria 1913, se till att man 
var och en gjorde ett specifikt arbetsmoment och inget annat. Oscar 
Olssons dröm var att arbetarna genom självbildning skulle kunna lösgöra 
sig ur den ”slavmentaliteten” medan Jæderholms dröm var ett samhälle 
där arbetarna arbetade utan att knota och ifrågasätta någonting av arbets-
ledningens direktiv.  
 
Jæderholm var i hög grad den moderna storfinansens man och när han 
disputerade på en avhandling om ”Undersökningar över intelligens-
mätningarnas teori och praxis” 1914 finansierades tryckning och utgivning 
av Bonniers.1 Avhandlingen, som var en diger historia i två band, var ett i 
många stycken unikt och imponerande verk. Den var också en introduktion 
av en helt ny praktisk gren inom pedagogiken, nämligen de principer för 
mätning av barns intellektuella kapacitet som lanserats av Binet.  
 
Som underlag för ”intelligensmätningen” hade Binet föreslagit en upp-
sättning standardiserade test, men samtidigt hade han understrukit att 
man inte fick anta att dessa test mätte någon faktiskt existerande 
”intelligens” utan enbart var avsedda som ett hjälpmedel att underlätta 
avgöranden om barn skall placeras i ”hjälpklass” eller inte.2 Jæderholm, 
liksom sina amerikanska kollegor Terman, Spearman m.fl. lät sig dock inte 
nöja med den begränsade funktion som Binet anvisat. Han satte sig därför 
före att ta reda på vad ”intelligens” är genom en omfattande empirisk 
undersökning. Utifrån vad som vid en genomgång av samtida filosofisk, 
pedagogisk och psykologisk litteratur ansågs karaktärisera en intelligent 
person utformade han en serie test avsedda att mäta olika anförda 
karakteristika. Därefter lät han, tillsammans med ett antal medhjälpare, 
testa ett stort antal skolbarn i Stockholm för att utröna om det fanns 
någon faktor eller egenskap som kunde sägas utgöra kärnan i det man kan 

                                       
1 1919, alltså redan fem år efter disputationen, utnämns Jæderholm till professor i filosofi 
och pedagogik i Göteborg. Han sätter omedelbart igång med att ställa sina tjänster till 
”industrins” förfogande och leder bl.a. kurser i psykoteknik för ingenjörer och företags-
ledare. I dem introducerar han bl.a. en rad tekniker från Hugo Münsterberg. Jæderholms 
fortsatta inriktning kom sedan att bli mot tillämpad psykologi, anlagstester och försälj-
ningsteknik. Om Jæderholms kurser och idéer om att inrätta ett speciellt psykotekniskt 
institut se Hans  De Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt 
ansvar under mellankrigstiden, Stockholm, 1978 s. 125 ff 
 
2 Gustaf Axel Jæderholm Undersökningar över intelligensmätningarnas teori och praxis,   
Stockholm, 1914.  Andra bandet av Jæderholms avhandling var också avsett att vara ett 
liknande hjälpmedel inför eventuell placering av barn i hjälpklass, men utformat för sven-
ska förhållanden. Avhandlingsresultaten skulle alltså kunna komma till rent instrumentell 
nytta inom skolområdet enligt Jæderholm. Men han såg också betydligt vidare an-
vändningsområden för sina testmetoder. Bl.a. inom företagen när det gällde att välja ut 
anställda, inom rättsväsendet när det gällde att fastställa om någon skulle bedömas som 
straffri eller inte o.s.v. 
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kalla intelligens.1 De olika testresultaten jämfördes därför med hjälp av 
korrelationsanalyser och ur resultaten drog han därefter sina slutsatser 
om ”intelligensens natur”.  
 
I våra dagar kanske detta inte låter så märkvärdigt, men för att vara en 
avhandling inom filosofiämnet i början av seklet var den speciell. Det 
riktigt unika var dock de för samtiden mycket avancerade statistiska 
metoder han använde för att spåra och belägga samband mellan de olika 
faktorerna. Eftersom det inte fanns någon i Sverige, som kunde handleda 
honom inom den allra senaste utvecklingen på statistikens område, hade 
han sökt sig till London för att under en period studera hos den kände 
statistikern Karl Pearsson.2 En del av beräkningarna var också utförda vid 
hans institution vilket gav avhandlingen extra tyngd. Avhandlingen kom att 
handla mycket om siffror och korrelationskoefficienter och hade ett motto 
som säger mycket om Jæderholms vetenskapssyn. 
 

Until the phenomena of any branch of knowledge have been 
submitted to measurement and number it cannot assume the 
status and dignity of Science.3 

 
Jæderholm betraktade uppenbarligen intelligensmätning som en riktning 
inom pedagogiken genom vilken ämnet äntligen skulle kunna nå full 
vetenskaplig status. Frågor om lärande och undervisning skulle kunna 
lyftas från de filosofiska diskussionerna dunkla sfär upp till naturveten-
skapens exakta nivå. Detta var ett grepp som skulle bli betydelsefullt för 
den fortsatta forskningen på pedagogikområdet i Sverige. Tomas Kroksmark 
hävdar exempelvis att de naturvetenskapliga forskningsideal som 
Jæderholm tillförde pedagogiken, liksom hans inriktning mot anglo-
sachsisk istället för tysk forskning inom området,  kom att dominera 
svensk pedagogisk forskning i ”över ett halvt sekel” och dominerar i viss 
utsträckning ämnet ännu idag.4  
 

                                       
1 Avhandlingsprojektet är vetenskapshistoriskt intressant av flera skäl. Inte bara för den 
naturvetenskapliga inriktningen utan den torde vara en av de tidigaste exemplen på forsk-
ning i ”projektform” inom humanioraområdet. Han hade en rad lärare inkopplade som 
medhjälpare och för att utföra en del av de då mycket komplicerade beräkningarna av 
korrelationskoefficienter - de fick ju räknas för hand - anlitades en firma i London. 
 
2 Jæderholm antyder att det var han som kom Pearson att inse betydelsen av ”Gausskur-
van” vid analyser av testresultat. (Pearson hade tidigare laborerat enbart med medel-
värdesanalyser). De skrev också artiklar tillsammans och Pearson följde Jæderholms arbete 
på håll även sedan han återvänt till Sverige. Vistelsen finansierades med ett statligt 
stipendium. 
 
3 Gustaf Axel Jæderholm a.a. Band I s.4. Mottot härstammar från Francis Galton. 
Avhandlingen hade ytterligare ett motto vilket var hämtat från Gustav Ruder 1737 och 
handlade om ”Snille-valets” nytta. 
 
4 Tomas Kroksmark Didaktiska Strövtåg; Didaktiska idéer från Comenius till fenomeno-
grafisk didaktik   Göteborg, 1989 s. 251 
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Vad var det då Jæderholm hade kommit fram till med sina nya empiriska 
metoder? Ett i det här sammanhanget viktigt resultat var att han ansåg att 
”intelligensen är allmän” d.v.s. det finns inte flera olika slag av intelligens 
av typen praktisk, teoretisk o.s.v. utan man har att räkna med en enda 
faktor som han beskrev som ”förmåga att bilda föreställningsassociatio-
ner”.1 Denna förmåga är dock inget som kan övas eller ”utvecklas” genom 
studier utan beror uteslutande på ”fysiologiska medfödda egenskaper i 
centrala nervsystemet”.2 Att vara född med en hög ”intelligens” var för 
Jæderholm också förknippat med andra egenskaper. Associationsförmågan 
hade nämligen vid hans test visat en positiv korrelation med en rad andra 
”desirable quantities” och därav drog han slutsatsen att ”intelligens” 
tydligen också är en betydelsefull faktor när det gäller de moraliska 
egenskaper som inte är styrda genom andra arvsfaktorer. Duglighet och 
”åtminstone vissa kategorier av dygd” ansåg han på samma sätt kopplade 
till den medfödda intelligensen.  
 
En konsekvens av Jæderholms undersökning, ifall man tar den på allvar, 
är att den utveckling av personligheten som bildningsteoretikerna antagit 
skulle kunna ske genom studier och reflexion är omöjlig. Jæderholm 
underkänner också alla teorier kring ”utveckling av förmågor”. Det går 
exempelvis enligt Jæderholm inte att rent allmänt öva upp omdömes-
förmågan. Däremot kan man genom memorering av exempel och ”arbets-
varianter” utformade för varje särskilt yrke i kombination med associa-
tionsförmågan uppöva den typ av omdöme som krävs just för detta yrke.  
 
Jæderholm diskuterar också frågan i vad mån graden av intelligens är 
relaterad till samhällsklass. Här är han dock mer tveksam om man kan ge 
ett säkert svar. Visserligen finns det en klar skillnad i genomsnittlig 
intelligens mellan läroverks- och folkskoleelever, men den kan bero på att 
läroverken gallrat ut det sämsta ”begåvningsmaterialet” medan folk-
skolornas obligatoriska natur gör att medeltalet dras ned. Å andra sidan 
fanns det amerikanska undersökningar, och Jæderholm åberopar särskilt 
Terman och Childs, som visar på att det finns en klar skillnad i begåvning 
mellan samhällsklasserna. Hans slutsats blir att det är ”ingalunda 
osannolikt, att barn tillhörande högre samhällsklass även äro i genomsnitt 
mer begåvade än andra”.3 Men han är inte säker. Kanske är inte de ameri-
kanska iakttagelserna tillämpliga på den svenska befolkningen.  
 
Likt sina amerikanska kollegor Terman, Childs, Spearman m.fl. var 
Jæderholms undersökning en ståtlig statistisk överbyggnad på en mycket 
bräcklig grund. De antaganden som låg till grund för utformningen av 
testen var lösliga och likt de amerikanska testen så hade den som levt i 
samma sociala miljö som testkonstruktören störst chans att klara dem. 

                                       
1 Gustaf Axel Jæderholm a.a. Band I s.379 
 
2 Ibid. Band I s.378 
 
3 Ibid. Band II s.122 
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De flesta av de felfaktorer som Stephen Jay Gould lyft fram när det gällde 
de amerikanska intelligensmätningarna återfinns även hos Jæderholm, 
även om han är betydligt noggrannare i den statistiska bearbetningen än 
en del av sina samtida kollegor.1  
 
Jæderholm försökte också att föra ut sina resultat i lite mer populär form i 
ett häfte med titeln ”Nyare åsikter angående intelligensens natur samt 
sätten för mätning av densamma” 1916.2 I den avfärdar han med emfas 
alla föreställningar om att man med något slags ”formell bildning” skall 
kunna utveckla några ”själsförmögenheter”. I stället betonar han betydel-
sen av ”minnesarbetet”. ”Inprägling” genom memorering är själva grunden 
för lärande och i slutet av skriften gör Jæderholm en i detta sammanhang 
intressant koppling till en annan samtida rörelse i tiden. Han åberopar 
nämligen Pavlovs och andra ryska reflexologers experiment och finner ett 
direkt samband mellan den ”betingade reflexen” och den av honom så 
centralt betraktade ”förmågan att bilda associationer”. Kontentan av hans 
resonemang blir att lärande reduceras till inprägling och betingade reflexer 
och ju högre intelligens någon har desto lättare går inpräglingen.  
 
Man kan om man vill dra en rät linje mellan hattarnas gamla förslag till 
universitetsreform 1750 och Jæderholms syn på intelligens, kunskap och 
lärande. Vi finner samma tilltro till tradering och att denna tradering skall 
vara yrkesspecifik.3 Det var i grunden inget nytt synsätt han stod för, 
däremot innebar hans undersökning att det gamla yrkesspecifika 
traderingsidealet kunde ges en vetenskaplig legitimitet. Den empiriska 
ansatsen, den matematiska överbyggnaden och den instrumentella appli-
cerbarheten ökade, åtminstone i vissa kretsar, denna legitimitet. 
 
I mitten på tjugotalet verkar Jæderholms skriverier om behovet av att 
disciplinera arbetarna vara glömda och hans människosyn och kunskaps-
syn kom att spridas via personer som Ebbe Linde och andra som fascine-
rades av detta sätt att lyfta frågor om människans ”natur” och egenskaper 
från filosofins dunkla sfär ut i ”vetenskapens klara ljus”. De funderingar 
Jæderholm hade om intelligensens fördelning bland samhällsklasserna 
kom också att påverka mellankrigstidens studenter. För en äldre genera-
tion liberaler och socialdemokrater hade tanken på att begåvningarna är 
jämt spridda över samhället varit ett axiom, som man utgått ifrån. De 
behövde inte ta de amerikanska påståendena om att intelligenstester visat 
att arbetarklassen hade betydligt färre begåvningar än medel- och över-

                                       
1  För en utförlig kritik av idéerna bakom och genomförandet av intelligensmätningarna se 
Stephen Jay Gould Den felmätta människan  Stockholm, 1983  
 
2 Gustaf Axel Jæderholm Nyare åsikter angående intelligensens natur samt sätten för 
mätning av densamma, Mariestad, 1916. 
 
3 Denna linje kan för övrigt sträckas ut fram till 1977 års stora högskolereform, som också, 
via utbildningsteknologin, kom att anknyta till den behaviorism som Jæderholm hade 
upptäckt 1916. Men det är en annan historia som jag hoppas att jag skall få möjlighet att 
återkomma till. 
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klass så särskilt allvarligt. För den generation politiker som nådde makt-
positioner på fyrtio- och femtiotalen, d.v.s. de som var studenter i slutet 
av tjugotalet och början av trettiotalet, framstår däremot tanken om den 
jämna begåvningsspridningen inte längre som ett axiom utan som ett 
problem. Frågan om det finns en ”begåvningsreserv” eller inte kom därför 
att bli en av femtiotalets stora frågor på pedagogikens område.1 
 

Bildningstankens död  - ett försök till förklaring 
 
Att utvecklingen inom ABF under mellankrigstiden gick från fria bild-
ningscirklar mot alltmer skollika former har påpekats av flera författare.2 
En förklaring har varit att i takt med att allt fler poster i kommunala 
nämnder och andra typer av beslutande organ besattes av arbetarrörelsens 
medlemmar så var det nödvändigt att satsa på ”nyttiga” ämnen som 
kommunalkunskap, samhällslära, nationalekonomi och bokföring.3  Mot 
detta kan dock invändas att vad som anses som ”nyttigt” i högsta grad 
beror på vilken syn på lärande man omfattar. Enligt ett renodlat bild-
ningsideal var ju den uppövning av omdömesförmågan, som ett engage-
mang i en självbildningsprocess tänktes ge, minst lika nyttig för den bli-
vande kommunalnämndsordföranden som att kunna hantera dubbel itali-
ensk bokföring. Att kunna sätta in enskilda företeelser i ett större sam-
manhang kunde likaså, ur ett bildningsperspektiv, anses lika nyttigt som 
att i detalj känna till de enskilda kommunallagarna. Förändringen i 
inriktning kan alltså inte förklaras med ett ökat nyttomedvetande. Vad 
man däremot kan hävda är att det under mellankrigstiden sker en för-
ändring i vad som anses ”nyttigt”.  
 
Att bildning reduceras till en ”onödig lyx” eller till ”opium i kunskaps-
bägaren” beror säkert på flera samverkande faktorer, men en av de vikti-
gaste, vill jag hävda, var den förändring i det kulturradikala förhållnings-
sättet som sker mellan den första och andra ”vågen”. En förändring som 
kan illustreras med skillnaden mellan Oscar Olssons och Ebbe Lindes 
synsätt. Oscar Olssons försvar för självbildningstanken gentemot klass-

                                       
1 Ett sätt att hantera frågan var att försöka komma med motbevis utifrån samma metod. 
Den som kunde visa upp sådana motbevis var given en central position i svensk utbild-
ningspolitik. Torsten Huséns karriär, hans skräddarsydda professur och det enorma 
intresse man visade för hans mätningar av begåvningsreserven tror jag måste ses i detta 
perspektiv. Om den skräddarsydda professuren berättar Torsten  Husén själv i En obotlig 
akademiker: en professors memoarer, Stockholm, 1981 s. 56 
 
2 Denna förändring kan klart utläsas ur den statistik som Jonas Åkerstedt redovisar. Även 
Ronny Ambjörnsson har påvisat hur studiecirkelverksamheten förändras under trettiotalet 
i den grupp i Holmsund han har studerat. Se Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, Stockholm, 1988 
 
3 Lena Hellblom hävdar exempelvis att verksamheten inom ABF gradvis försköts från 
skönlitteratur och liknande diskussionscirklar mot ”organisationsnyttiga” ämnen. Lena 
Hellblom,  Från primitiv till organiserad demokrati, Lidingö, 1985  s. 324 
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kampsbildningens företrädare ekar av argument och föreställningar som 
hade sitt ursprung i åttiotalets kulturradikalism. Här finns tanken om den 
fria debatten som en kamp på idéplanet, som förväntades sluta med ”the 
survival of the fittest”. Här finns den optimistiska  och dynamiska män-
niskosynen med en väldig tilltro till människans förmåga att välja och 
kritiskt reflektera över det hon läste, på förmågan att ”själv bilda sig en 
åskådning”. Här finns också tron på den naturnödvändiga utvecklingen, på 
klasskampens spontana utveckling genom en ständig ”trial and error”-
process fram till socialismens nödvändiga seger.  
 
Men om man nu, som Ebbe Linde och hans kollegor, inte längre trodde på 
den naturnödvändiga utvecklingen. Om, i takt med att man tog till sig 
Freuds, behavioristernas och ”den moderna suggestionslärans” forsknings-
resultat, tilltron till människan och hennes förmåga att handla och tänka 
rationellt brustit. Ja, då framstår Oscar Olssons, liksom hans gene-
rationskamraters,  folkbildningsideal som en naiv och orealistisk tanke. 
Lägger man därtill de vetenskapliga ”bevis”, som Axel Jæderholm framlagt 
för att människan i själva verket är statisk och att den enda förändring 
som kan ske över tid är den som kan åstadkommas genom naturligt eller 
”konstlat urval”. Ja då framstår bildningstanken inte bara som naiv utan 
som en irrationell kvarleva som det gällde att göra sig av med.  
 
Jag vill alltså hävda att den optimistiska och dynamiska människosyn som 
fanns i det ursprungliga kulturradikala förhållningssättet var en nödvändig 
betingelse för idén om en folkbildning baserad på ett självbildningsideal 
och med en emancipatorisk målsättning. När den människosynen går 
förlorad försvinner också möjligheten att se vad det hela gick ut på från 
början. Istället vinner den typ av historieskrivning, som vi sett Karl Bodell 
stå för, insteg. Det som var avsett att leda till att bryta ”slavmentaliteten” 
och skapa en målmedveten och kampberedd arbetarklass skildras som ett 
liberalt försök att disciplinera arbetarna, medan de liberala idéer som 
verkligen var förknippade med en ambition att disciplinera arbetarna ses 
som oproblematiska teorier inom den tillämpade psykologin. När sedan 
ABF i mitten av sextiotalet lanserade sin stora ”mentalhälsokampanj” lär 
nog Jæderholm ha lett i sin himmel. Oscar Olssons reaktion skulle dock 
med all sannolikhet blivit annorlunda. 
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Epilog 
 
Under trettiotalets gång rekryterades många av de radikala studenterna 
från Clarté och de socialdemokratiska studentklubbarna till kanslihus och 
departement. Först till mer obemärkta tjänster för att sedan börja sin 
klättring uppför karriärstegen. Utvecklingen fortsatte sedan under fyrtio- 
och femtiotalen. I och med den s.k. kohandelsuppgörelsen med Bonde-
förbundet verkade det allt klarare att socialdemokratin skulle kunna hålla 
sig kvar vid makten för lång tid framöver. Därmed tillkom ett nytt motiv för 
att gå med i en socialdemokratisk studentförening eller Clarté, nämligen 
karriärmotivet. I likhet med rationalitetsmotivet baserade sig även detta 
motiv på en kalkyl, men det var snarare de egna möjligheterna att nå makt 
och inflytande än den förnuftigaste samhällsordningen som var avgörande 
för valet.1 
 
Både rationalitetsmotivet och rättfärdighetsmotivet baserade sig på loja-
litet mot en övertygelse - att socialdemokratin är det enda parti som kan 
åstadkomma ett förnuftigt respektive rättfärdigt samhälle. I den händelse 
partiet ändrar kurs, och inte längre verkar kunna uppfylla det man hoppats 
på har man svårt att vara lojal mot partiet. En del ”hoppar av” under 
ljudliga protester, andra går i ”inre exil” eller försöker finna en position 
som ”fristående kritiker” inom arbetarrörelsen i stort. De som gått med av 
karriärmotiv däremot blir, tycker jag mig se, oerhört lojala, och liksom dem 
som gått med av det jag kallat klasslojalitetsmotivet följer de med i alla 
kursändringar utan att klaga. De blir också mycket energiska valarbetare, 
eftersom partiets regeringsställning var själva grunden för deras 
engagemang. Förlorar SAP makten, ja då kunde de lika gärna ha gått med i 
högerns studentförbund från början. Detta ställer naturligtvis till problem 
när det gäller relationerna mellan parti och studentorganisationer. Kräver 
man alltför hög grad av partilojalitet i alla frågor riskerar man att det till 
slut blir enbart karriärister kvar. Är man däremot alltför tolerant riskerar 
man att studentorganisationerna fjärmar sig så mycket från partiet att de 
inte längre kan användas som rekryteringsbas.2 
                                       
1 Detta är rätt naturligt inget som det skrivs om i SAPs organ, men är ett vanligt återkom-
mande tema hos utanförstående iaktagare. Gunnar Unger hade exempelvis en serie 
personporträtt i Svensk Linje i vilka han tog upp unga ”coming men” inom olika partier, 
och han drev i dem tesen att vad gällde socialdemokratin hade många enbart komit in av 
karriärmotiv. Utan att i övrigt fästa alltför stor tilltro till Unger, tror jag det ligger en del i vad 
han säger eftersom han, åtminstone i några fall, kunnat bevittna hur egna vänner från 
högerkanten plötsligt sadlat om och blivit ”socialister”. Artiklarna finns samlade i Gunnar 
Unger, Profiler, Stockholm, 1966 och Silhuetter, Stockholm, 1969 
 
 
2 Detta var ett problem som antyddes av Tage Erlander när jag intervjuade honom på Bom-
mersvik något år före hans död. Han hävdade dock bestämt att ungdomar måste få vara 
upproriska och utopiska, och utbrast plötsligt med en gest mot några unga SSU-are som 
kom släntrande utanför fönstret: ”Det djävligaste som finns är väl en tjugoårig realpoliti-
ker”. 
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1939 var ett viktigt år ur flera synpunkter i studentvärlden. Jag har redan 
nämnt den kris som inträffade i Clarté i samband med slutandet av Molo-
tov-Ribbentrop pakten. 1939 var också året då studenterna i Uppsala och 
Lund gjorde demonstrativa uttalanden mot att ett tiotal judiska läkare 
skulle få komma hit som flyktingar. Det intressanta i detta sammanhang 
är att de gjordes i hela studentkårens namn, och man försökte alltså 
återknyta till det gamla idealet om studenterna som ”ljusets riddarvakt”. 
Därmed kom denna föreställning att misskrediteras våldsamt i allmänhe-
tens ögon, och synen på studenterna blev aldrig mer densamma.1 I och 
med krigsutbrottet 1939 skedde, precis som 1914, också en snabb 
avmattning av studenternas utåtriktade engagemang. ”Den fjärde vågen” i 
studentvärlden var definitivt över. 
 
Det andra världskriget ledde till att det bildningsideal för den högre 
utbildningen som Östen Undén med sådan emfas pläderat för sattes på ett 
hårt prov. De socialistiska studenterna såg med djup besvikelse hur 
många av professorerna ställde upp på den nazistiska sidan eller teg. De 
högst bildade - de som borde visa det bästa omdömet - visade sig ha en 
skriande brist på den egenskapen. Det blev inte bättre av att en del när 
vinden vände i kriget, bytte sida under mumlande av att de inte vetat 
bättre. Detta "de intellektuellas svek" kom sedan att sysselsätta de 
socialdemokratiska studenterna under flera år och det påverkade i hög 
grad mångas syn på bildning och högre utbildning senare i livet.2. 
 
Samhällsingenjörsidealet och det stora intresset för de nya samhälls-
vetenskaperna förstärks däremot och tar en delvis ny vändning i och med 
att en del börjar tala om att det var dags att hänvisa marxismen till histo-
riens sophög. Enligt Roland Pålsson, en av den första efterkrigsgeneratio-
nens ledande studentpolitiker, skulle politiken därmed få en helt ny 
karaktär: 
 

/Marxismen/ hör hemma i den adertonhundratalets tankevärld 
där ideologierna byggdes upp som religionsmetafysiska statsläror, 
historiefilosofiska utvecklingsteorier eller naturrättsliga system. 
I stället redovisar man nu explicit värderingar och målsättningar, 

                                                                                                                        
 
1 Om den omprövning detta tvingade fram i exempelvis SFS agerande se Nils Runeby, & 
Crister Skoglund, "Student activism in Sweden : a perspective" i Altbach, P.G. Student poli-
tical activism, New York, 1989. Eftersom händelsen är väl känd och utredd tidigare har jag 
inte tagit upp den närmare i avhandlingen. 
 
2 Inte enbart studenter reagerade på sveket. Från flera håll höjdes röster om en universi-
tetsreform. Martin Alwood utgav skriften "Universiteten inför en ny tid" i vilken han, 
tvärtemot vad som annars var vanligt, hävdade att "sveket" berodde på att det ursprungliga 
bildningsidealet övergivits. Hans förslag kan sammanfattas i kravet "tillbaka till Humboldt" 
även om han inte vågade nämna dess tyska ursprung utan talade om ”det amerikanska 
bildningsidealet”. Även Gunnar Myrdal framförde förslag till en universitetsreform, men då 
med det amerikanska utbildningssystmet som huvudsaklig förebild. Se Gunnar Myrdal, 
Universitetsreform, Stockholm, 1945. 
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förser dem med angelägenhetskoefficienter och systematiserar 
dem till grundval för en med socialvetenskapens resurser möjlig 
teknologi.1 

På detta sätt skulle ett nytt samhälle skulle byggas och i detta byggnads-
arbete skulle de intellektuella få en central roll. Sista ordet i denna av-
handling skall också det gå till Roland Pålsson, som i en artikel med den 
klassiska titeln ”De intellektuellas ansvar” formulerade en vision för den 
nya tid som randades. Det var en vision som i stora stycken hade delats av 
1790-talets konventsrörelsestudenter, 1840-talets studentskandinavister, 
1880-talets kulturradikaler och 1930-talets Clartégeneration även om den 
fick sin säregna färg av efterkrigstidens speciella stämningar: 
 

Den intellektuelle - vetenskapsmannen eller yrkesutövaren, 
gränsen kan ej fixeras - får ej längre vara en individ ur en privi-
legierad klass som efter en privilegierad utbildning kopplas på ett 
arbete i ett statiskt samhälle för att invänta pensionsåldern. Han 
eller hon måste känna sig som ingenjören-poeten i färd med att i 
geniala improvisationer i kamp med trögheten  och tiden ur en 
sönderslagen, kaotisk, okunnig, oförnuftig, hungrande och skön 
värld bygga upp ett välfärdssamhälle där en exempelgivande 
förening av frihet, välstånd och ordning för alltid kan skjuta 
undan de totalitära ideologiernas och robotstaternas lockelser.2  

 
 
 
 
 

                                       
1 Roland Pålsosn ”En ofarlig marxist” Libertas nr  2, 1947. Libertas var det socialdemokra-
tiska studentförbundets tidskrift, vilken hade startats 1941. Pålssons artikel var ett gen-
mäle mot Kaj Björk som hävdat att Marx fortfarande hade aktualitet för svensk social-
demokrati. 
 
2 Roland Pålsson ”De intellektuellas ansvar” Libertas nr1, 1948 
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Summary 
 
White caps under red flags - leftwing students, cultural radicalism and Bildung-
ideals in Sweden 1880-1940 
 
The white caps alluded to by the title of the dissertation are the special 
hallmarks of Swedish students and the dissertation deals with the ideas, 
visions and conceptions that flourished among the students who joined 
the labour movement during the period 1880-1940. Since the Swedish 
labour movement has been totally dominated by the Social Democratic 
Party, SAP, the main object of this study is the ideas of the social demo-
cratic students and their organizations.  
 
Even if the relation between the labour movement and the students has 
not been uncomplicated, the student associations formed by radical 
students have played an important role in the forming and development of 
SAP. From them cabinet ministers, journalists and other leading func-
tionaries have been recruited and all, except one, of the leaders of SAP 
have in their younger years been members of the student circles discussed 
in this study. The student associations have also acted as a ”bridge” 
between the university and the labour movement at large. New scientific 
theories, concepts and assumptions have, through  them, spread from the 
universities to the labour organizations on one hand, and problems and 
concerns of the working class by the aid of the radical student associa-
tions has been put on the academic agenda on the other hand.  
 
Since SAP has totally dominated Swedish politics in the 20th century - the 
party formed the government for 44 years in a row from 1932 to 1976 - a 
study of the intellectual milieus in which several of the ideological leaders 
of the party were formed will, hopefully, throw some light on the ideas and 
dreams behind the general development of the Swedish welfare state. 
 
Radical movements among the students did, however, not start in the 
1880s. During the latter 200 years we can distinguish five waves of 
student radicalism when the students, from having almost no interest in 
other problems than their own studies and private lives, suddenly begin to 
engage themselves in society and social issues. Roughly these radical 
waves can be placed in the 1790s, 1840s, 1880s, 1930s and 1960s, but 
even if the peak of the wave only lasted a few years, as for example the 
years around 1968, a radical mood was generally maintained for more than 
a decade until it slowly died away. In four of the waves the radicalism has 
been followed by a conservative or reactionary counterwave among the 
students. 
 
It can be shown that already during the first Swedish student revolt in 
1793 certain features are apparent which later, to a greater or lesser 
degree, reappear in all the following revolts. Such a feature is the idea that 
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being a student is a privilege that also carries some obligations and that 
knowledge has an ethical dimension. Closely related to this is a critique of 
the universities for being isolated from the society, and discussions about 
how knowledge from the university could be spread among the people 
reappear in every radical wave. Another common trait is that the students 
in each radical wave try to formulate a vision of a new rational society. The 
visions vary, but there is a common belief in the positive effects that could 
be achieved if principles understood by reason could replace traditions and 
custom as basis for decisions both in society and daily life. For the 
students of 1790s it was the vision of a society where everybody could read 
and write, and - as they stated - thus all criminality would cease and 
society flourish. The student radicals of the 1930s, on the other hand, 
dreamed of a well planned society where no important decision would be 
taken until social psychologists and other representatives of the new 
social sciences had been consulted.  
 
The radical wave of the 1840s is known as the wave of Student Scandi-
navism, as the great vision which that generation of radical students out-
lined and fought for was a united Scandinavia, i.e. Sweden, Norway and 
Denmark unified in one state with a ”modern” liberal constitution. Even if 
their hopes of a united Scandinavia failed, the students contributed to a 
replacement of the former hostility between the Scandinavian countries 
with a feeling of a common interest which is still alive today. Of greater 
importance, however, was that the students of the 1840s formulated a new 
student identity which has influenced later generations of students as 
well as the public’s opinion of students and their role in society. 
 
By tradition the years at the university has been regarded as a ”last 
respite” before entering the seriousness of ”real life”. The academic 
teachers could therefore regard excessive drinking habits and other liber-
ties of the students with a certain indulgence. Against this way of looking 
at the students the radicals of the 1840s tried to formulate another iden-
tity. With an enormous self-esteem they declared themselves the 
”Guardians of the Light”. Being in possession of knowledge, but at the 
same time young and independent - and, contrary to the older academics, 
not bound by official duties and economic interests - they argued that 
they, more than any other group in society, could look to the interests of 
the state as a whole. The students, they claimed, should not only have the 
right to call attention to violations against Truth and Justice, but it was 
their duty to do so. Such claims are of no importance if they are not met 
with a positive response. As the King of Sweden tried to use the student 
opinions for his own benefit in the ongoing intrigues with his government, 
however, the claims of the students were legitimated. The former 
conception of ”the carefree student” did, however, not disappear, and the 
two roles have existed side by side until this day. 
 
The conception of a new student-identity as ”Guardians of the Light”, 
must be seen against the background of the contemporary debates on how 
the universities should be organized and what their main purpose was. To 
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the end of the 18th century higher education in Sweden had been regarded 
as a process of transferring knowledge from one generation to another. In 
this process the students were mainly seen as passive objects who's 
education had to be led by a firm and fatherly hand by the academic 
teachers. Much emphasis was also laid on the fact that the knowledge 
thus transferred should be ”correct”, seen from the point of view of the 
State and the Lutheran Church. The government frequently intervened in 
the academic life, and scientific research was seen as something that 
should be carried out outside the universities. In direct opposition to this 
view the German ideal of the university as a place for Wissenschaft und 
Bildung  was introduced at the beginning of the 19th century. In this ideal 
the main purpose of the higher education was not seen merely as a 
question of transferring a given set of knowledge, but as an issue of 
cultivating sound judgment, sensible reasoning and broad outlook in the 
students. The objective was that by Bildung the students would achieve a 
general competence which would make them better fitted for their role as 
public servants in a changing society than by the older forms of knowledge-
transfer. 
 
A prerequisite for the concept of Bildung was the conviction that man had 
a potential to develop his personality and that education was seen as a 
process where the student plays an active role as a knowledge-searching 
subject. Wilhelm von Humboldt’s ideas about Bildung  as a process driven 
entirely from within - the idea of Selbstbildung - was, however, only partly 
accepted in Sweden. The university authorities were not prepared to grant 
the students full freedom in their search for knowledge as von Humboldt 
had pleaded. Instead the new University Statutes of 1852 were a 
compromise between the older view of higher education as a process of 
”knowledge transfer” and the idea of education as a process of Bildung. 
Scientific research was regarded as a main task of the universities, and 
the academic teachers were given full freedom but the education of the 
students was still supposed to be lead with a firm and fatherly hand.  
 
This paternalistic concept of Bildung was to become a main target for 
criticism during the third wave of student radicalism in Sweden. This 
period of increased engagement in the society began in 1880 and lasted 
until about 1910. It started in a period of great change in the Swedish 
society, and the 1880s has gone down in our national history as the 
decade of ”the modern breakthrough”. The formerly almost entirely 
agrarian country was in a rapid change towards industrialisation and 
demands for social reforms and general franchise rose from new and fast 
growing popular movements. In the universities the Idealistic philosophy, 
that for more than five decades had held a firm grip over the thoughts of 
the academics, was questioned.  
 
The chief opponents to the Idealistic philosophy was a group of young 
intellectuals who shared a common set of beliefs and general worldview, 
sometimes called ”the radicalism of the eighties” and sometimes ”cultural 
radicalism”. In this dissertation the impact of cultural radicalism among 
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the students is studied, and from their writings and manifestations 
certain main features of this mode of thought can be discerned. Most 
striking  is perhaps their dream of a society where openness and honesty 
had replaced mendacity and hypocrisy. This ”passion for truth” lead to a 
fostering of a provocative attitude towards what they regarded as ”the 
bigoted bourgeoisie”.  A new student identity was also formulated. The role 
the radical student, or the intellectual in a broad sense, should play in 
society was defined as ”the independent critic”, loyal to none but to his 
own conscience. Basically it is the same idea as the one behind the former 
role of the students as ”Guardians of the Light” - possession of knowledge 
at the same time as being uncommitted gives ”the independent critic” the 
right as well as the duty to protest against violations of truth and justice, 
but where as the role of the ”guardians” was a collective task given to all 
students as a corps, the role of the ”independent critic” was an individual 
assignment. 
 
In the 1880s many poets and writers were at the forefront of the cultural 
radical movement. Among them, however, the radical ideas in combination 
with a marked individualism soon moved them in different directions. In 
this way ”the modern breakthrough” in literature came to an end and the 
debate in these circles was instead characterized by the national 
romanticism and symbolism of the 90s. This was, however, not the case 
among the students. Among them the individualistic trait was not so 
pronounced and they also managed to form organizations which could carry 
the cultural radical heritage forward. 
 
One of the most important features of the cultural radical movement was 
its profound anti-metaphysical and anti-clerical stance, inspired  by the 
natural sciences and an empirical theory of knowledge. The natural 
sciences became in many ways models of how knowledge should be 
achieved and their rapid development lead to great expectations in the 
possibilities of science to explain the world.  Like Herbert Spencer they 
imagined the whole existence as being in a constant state of evolution. As 
for the evolution of society they regarded free and open debate a main 
driving force, since they assumed that a struggle between different 
opinions would lead to ”the survival of the fittest” also in the field of 
ideas. Thus a rational and sensible society would grow out of the free 
debate. Together with this evolutionistic view of society, the proponents of 
cultural radicalism generally held a positive and optimistic view of man. It 
was taken for granted that man is good by nature, and by helping him to 
free himself from prejudice he will also do good.  
 
But man was not only regarded good by nature he was also assumed to 
possess a potential for development. Wilhelm von Humboldt´s ideas of 
Selbstbildung gained new interest mediated by the books by John Stuart 
Mill. Through studies and reflection, man was supposed to be able to  
cultivate himself into ”something higher”, but, it was stressed, he must 
take the responsibility for this process of Bildung himself.  
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The 1880s was also a decade when the working class began to organize 
themselves. Trade unions were started and in 1889 the Social Democratic 
party was formed. A thesis in the dissertation is that much of the cultural 
radical beliefs and general worldview was adopted by social democracy. One 
reason for this was that they were allies in a common fight against the 
conservative, idealistic and paternalistic establishment. Another reason is 
that several persons in leading functions of the young social democratic 
party, especially among the journalist of it´s first newspapers, came from 
cultural radical circles. The most prominent example of this is Hjalmar 
Branting, the first chairman of the party and it´s most dominant figure 
until his death in 1925.  
 
Brantings position as leader of the Social Democratic Party was, however, 
far from secure during the first decade of it’s existence. His main 
opponent was a tailor, August Palm, and in the debates between these two 
rivals two totally different attitudes towards universities, science and 
students are evident. Branting, as well as a large group of other social 
democrats, had a very positive view of higher education, Bildung  and 
academics in general. According to this view the universities were to be 
regarded neutral in the conflicts between the classes and ideologies. Of 
course exceptions could be found, but if every scientist lived up to the 
norms of the scientific society, and if the autonomy of the universities and 
freedom of research were strictly upheld, these exceptions would dis-
appear. At the same time, it was constantly stressed by Branting and 
those who shared his view that the knowledge of the universities both in 
science and humanities must be distributed among the people and not 
remain an asset only for a privileged minority. The ”Culture” of the society 
was seen as a property, that until now had been a possession of only a 
fraction of the people. Like other properties the ”Culture” ought to be 
socialized in a socialist society, and as a start the workers should fight for 
their rights to get access to the best of literature, art and science. 
 
August Palm on the other hand was the leading spokesman for a large 
group of social democrats openly negative to academics. This does not 
mean that they were negative to science. On the contrary they held a high 
regard for the natural sciences, especially if they could produce results 
that could be put to practical use, but they distrusted academics in gene-
ral and the universities were seen as bastions of the bourgeoisie. The talk 
of freedom of research and autonomy of the universities was considered 
only an expression of fear among academics of loosing some old and un-
deserved privileges. Students were, at least by August Palm, described as 
parasites and, according to this view, there was no sense in trying to 
facilitate the entrance of children of the working classes to the universi-
ties since this would only result in the working classes being deprived of 
their best talents.   
 
The controversy between Branting and Palm ended in Palm’s defeat and 
the positive attitude to students and universities has dominated the gene-
ral debate in the labour movement since then.  An example that the ideal 
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of the neutral university was not only a motif among the leading figures of 
the SAP, but a widespread idea in the labour movement, is the reactions 
against a strike outside the city of Lund in 1899. In this strike a group of 
students took the unique decision to act as ”blacklegs”. Protests against 
this resulted in violent riots in Lund, and a number of trade unions all 
over Sweden denounced the students’ behaviour. An analysis of the reac-
tions shows, however, that it was not the fact that a group of people in 
this manner sabotaged a strike that caused the protests. Instead it was 
the students breaking of what was described as the academic code of 
neutrality, that made the workers angry. All academics, including the 
students, were supposed to stand ”above” the conflict between the 
classes, and when the students took side in favour of the capitalists it 
was seen as a very negative indication of dissolution of the norms in 
society. 
 
Even if the positive attitude to students and universities together with the 
ideal of the neutral university has dominated the debate on higher educa-
tion in the Swedish labour movement the opposite view did, however, not 
disappear. A thesis in the dissertation is that there is a tension between 
the two opposing views on higher education right from the start of the 
Social Democratic Party and that much of the party's policy on these 
matters must be seen in the light of this tension. 
 
Branting had during his years as a student at the university of Uppsala, 
been a member of a group of ”ultra radical” students, which in 1882 formed 
Verdandi, a student organization that played a significant role in spreading 
the cultural radical beliefs and worldview to a wide audience in the 
Swedish society. Of great importance were their series of cheap booklets 
on scientific matters which got an enormous circulation and contributed to 
give students a good reputation in the eyes of the general public. Also at 
the other Swedish university, in Lund, a similar student organization was 
established. It had a long name, but was generally known by the 
abbreviation D.U.G., later changed to D.Y.G. Unlike Verdandi, which 
declared itself unpolitical, even if it could be considered liberal in a broad 
sense, D.Y.G. sought contact with the local branch of the Social Democra-
tic Party and a trusting cooperation developed. 
 
The cooperation between the students in D.Y.G. and the labour movement 
was of an informal kind. In Uppsala, however, a totally new type of student 
organization was started  in 1902 of a group of members of Verdandi that 
wanted the students to give a more decisive support to the labour move-
ment. The new organization got the name Laboremus, and it was the first 
student organization in Sweden that openly declared that they supported 
one political party. A condition for membership was membership in the 
social democratic party, and Laboremus was also formally linked to the 
local branch of the party. On the other hand Laboremus was not exclusi-
vely a student society since workers could be accepted as members as 
well. In the beginning Laboremus engaged itself heavily in the organizing 
of trade unions, but that was a task students were not capable to handle. 
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Instead they were given a new task by the labour movement. They, as well 
as the students in D.Y.G, were asked to give lectures and organize 
courses for the workers. This was a demand that fell in handy with the old 
idea of the ethical side of knowledge and the duty of the radical student to 
share his knowledge with the people. It was also a task the students 
managed well and both Laboremus and D.Y.G. developed programs for 
popular education that got a good reputation. Laboremus and D.Y.G. soon 
found that they had common interests, and they began to cooperate in 
publishing a series of booklets similar to that of Verdandi. In this series 
some translations of works by the English Fabian Society were published 
and in this way Fabian ideas were spread also in the Swedish labour 
movement. 
  
The interest of popular education among the radical students can be 
placed in a broader context. Around the turn of the century the issue of 
universal suffrage was at the forefront of public debate in all circles of the 
Swedish society. Parallel to this debate, and influenced by it, there was an 
intense debate on the question of popular education. Here the concept of 
Bildung must be taken into consideration, since the question was not if 
the common man had enough knowledge to be given the right to vote but if 
he had developed his sense of good judgement enough not to fall prey to 
cheap demagogic tricks. Both conservative and radical students engaged 
themselves intensely in this debate. In the discussion two fundamentally 
different ideals can be found. The conservative students saw popular 
education as a means to bridge the conflict between the classes, create 
peacefulness in the society and to avoid a revolution. The radical students 
of Verdandi, D.Y.G. and Laboremus on the other hand saw popular educa-
tion and Bildung as a means for suppressed groups in the society to gain 
self confidence and demand their rights. 
 
In line with this emancipatorial ideal a young radical student in Lund, 
Oscar Olsson, came up with an innovation that radically changed the form 
of popular education in Sweden.  Olsson's suggestion was that instead of 
lectures, a form similar to the academic seminar should be tested. By a 
critical reading of good books and an open discussion of the content the 
participants in such a seminar, or ”study circle” as it was called, should 
get a higher level of Bildung. But, and that was important to Olsson, it was 
a form of Selbstbildung which none other than the participants themselves 
controlled. This way popular education could not be an instrument for a 
dominant class to ”civilize” the working class. To Olsson the question of 
Bildung was part of a bigger problem of how to make the dreams of a 
socialist society a reality. Like Lenin at the same time he struggled with 
the question of how the working class should be able to develop a menta-
lity that went beyond short-sighted economic interests, but unlike Lenin, 
he didn’t believe in the role of an ”avant-garde” to ”install” a ”socialist 
consciousness”. Instead he imagined a widespread Selbstbildung  in study 
circles as a means for the whole working class to be able to develop a long 
term commitment and a conscious revolutionary spirit. But what to study, 
which books to read etc. should be up to each single group. Selbstbildung  
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in its true sense could not, according to Olsson, be directed and each 
study circle must find their own path and tempo. His ideas differed, 
however, from other ideas of Selbstbildung . By Wilhelm von Humboldt 
et.al. Selbstbildung  was seen as an individual enterprise of self 
cultivation. The process in a ”study circle” was, however, conceived as a 
collective process where the group was the one to be developed, not the 
individual members.  
 
The idea of general education organized as ”study circles” spread rapidly in 
the labour and temperance movements and still plays an important part in 
Swedish society, even if Oscar Olsson’s original ideas of the collective 
Selbstbildung process have disappeared. A thesis in the dissertation is 
that the cultural radical set of beliefs and view of man was a necessary 
precondition for the way of considering popular education represented by 
Oscar Olsson. 
 
The cultural radical movement was, however, not without its tensions and 
contradictions. The strong belief in science and the assumption that a free 
debate would lead to a rational and sensible society can be seen as central 
elements in a vision of a rational utopia. The ”passion for truth” and the 
strive towards an open and honest society on the other hand were parts of 
a dream of an ethical utopia. These two visions were not easily combined 
and there is at the heart of the cultural radical tradition a tension 
between them which could lead the radicals in different directions. By 
comparing the ideas held by two of the leading young radical students in 
the beginning of this century, Rickard Sandler and Ernst Wigforss, this 
difference can be shown. Both were chairmen of the radical student 
organization at their university, Sandler in Laboremus and Wigforss in 
D.Y.G. Both also later became important figures in SAP, and leading 
cabinet ministers in the social democratic government of the 30s; Sandler 
as prime minister for a few years and thereafter minister of foreign affairs, 
Wigforss as minister of finance and by many considered the leading 
ideologue of the party in the 30s and 40s.  
 
In the writings of Rickard Sandler it is evident that to him socialism 
meant a replacement of the anarchical and irrational working ways of 
capitalism with a rational and well planned society. For Sandler the vision 
of the rational utopia was at the centre. He also exemplifies the enormous 
faith among some social democrats in statistics and sociology. If people 
would only understand how irrational and unjust society really is, he 
argues, they would also vote for those correcting the injustices. The only 
party prepared to do so was SAP, and enlightenment and ”passion for 
truth” thus became allies to socialism. As a consequence of this he also 
became one of the strongest supporters of popular education in the form of 
”study circles” and a close associate of Oscar Olsson.  
 
The rational utopia represented by Sandler can be contrasted against the 
ethical socialism developed by Ernst Wigforss and his fellow students in 
D.Y.G. in the beginning of the century. Their ideas were to a very large 
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extent inspired by the Danish philosopher and leading figure of the 
Danish cultural radical movement, Harald Høffding, who as early as 1887, 
in his book Etik, had presented  a theory of the welfare state. According to 
Wigforss, the main motivation for socialism was not that it would lead to a 
rational state, but to a ”righteous” state. A state where everybody, not only 
the privileged few, would be able to live a good life. This cannot be 
achieved by relying on ”the invisible hand” - as people start with different 
qualifications the result will then be a society with welfare for some but 
not for others. Instead the state must assume a regulating function by 
making sure that everybody gets as great a chance as possible to develop 
and live a good life. But since it by Høffding, and also by Wigforss, was 
considered  impossible to calculate in advance what would really benefit to 
the welfare of all, the only thing that a socialist government could do was 
to work out a good hypothesis and then test it in the form of practical 
reforms. This approach had by Høffding been called ”empirical socialism”, 
and it was further developed by Wigforss in his theory of provisional 
utopian schemes in politics.  
 
Both the ideals of Sandler and Wigforss have had a profound impact on 
Swedish social democracy. Especially the importance of Wigforss in the 
development of the ideas behind the welfare state has been pointed out in 
earlier research. The role of Høffding has, however, been almost neglected 
and a thesis in the dissertation is that the ideas behind the development 
of the Swedish welfare state can not be fully understood without taking 
the great influence of Høffding into consideration.  
  
The cultural radical wave in the student world slowly levelled out during 
the first decade of the 20th century. A reactionary and antidemocratic 
counterwave was instead almost to dominate the student world until 1914. 
Thereafter the level of engagement in the society outside the university 
campus reached a low tide that lasted up to the mid 20s. Laboremus 
almost perished and was not revitalized until 1928. D.Y.G. on the other 
hand got a new start in 1923 but consisted until then of only a handful of 
members. The cultural radical set of beliefs and general worldview was, 
however, taken over by the social democratic youth movement and thus 
spread to much wider circles in the Swedish society.  
 
After a long period of internal conflicts between SAP and its youth orga-
nization, the latter broke away in 1917 and formed a new communist party. 
This was in turn split during the 20s into several small parties, all 
influenced by Leninism, but with different views on the relationship with 
Komintern. After the split SAP opposed every form of organized cooperation 
with communists, and it was not accepted that members of SAP took part 
in any organization were communists held important positions. Here the 
students were a special problem because a new type of radical student 
organizations, called the Clarté movement, had been introduced on the 
Swedish scene, and it included both social democrats and communists as 
well as anarchosyndicalists. 
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The Clarté movement had started in France in 1919 by Henri Barbusse as 
an international peace organization for intellectuals. This project soon 
collapsed however, and the only place where the Clarté movement survived 
was in Scandinavia. Here it was from its beginning in 1921 expressively 
socialistic. True to the cultural radical ideal of the ”independent critic”, 
however, the students of Clarté firmly declared that they were not going to 
be loyal to any of the different socialist parties, and right from the start a 
strict rule was imposed that no debate between different views of 
socialism was allowed within the organization. When the fourth wave of 
student radicalism began to rise in the mid 20s the Clarté movement grow 
rapidly. At the same time it tried to widen its base by inviting all kinds of 
”intellectuals” to join the organization and Clarté became a combination of 
a political movement and a cultural movement. In 1924 it started its own 
periodical, also called Clarté, which quickly became well known as a 
publication where socialist ideas and modern literature were discussed 
side by side. Learned essays, critical reviews, visionary proposals and 
modernistic poems were mixed to a rare blend, that helped to spread the 
ideas of these young radicals to a large audience outside the universities 
and Clarté soon became a well known institution in the cultural life of 
Sweden. 
 
The relationships between SAP, its new youth organization SSU, Clarté 
and the older studentorganizations Laboremus and D.Y.G. forms a rather 
complicated pattern during the 20s and 30s. On one hand there is a 
marked hostility between SSU and Clarté, but a surprisingly high level of 
tolerance from the side of SAP towards Clarté on the other. The picture is 
complicated further by the fact that SAP in 1931 formed its own national 
student organization, only to a few years later, as is shown by a secret 
protocol from 1936, ask the new organization to cooperate with Clarté. The 
reason for this complexity is in the dissertation shown to be due to the 
specific traits of the fourth wave of student radicalism. 
 
The fourth wave of student radicalism differs from the previous waves by 
being strongly polarized. Parallel to the growth of the left wing radical 
groups there was a similar mobilization on the extreme right. The right 
wing students openly despised democracy and their activities also included 
anti-semitic elements. Since the rapid spread of fascism and Nazism 
among the Italian and German students in the 20s was well known, the 
fact that similar antidemocratic ideas was put forward by Swedish 
conservative students lead to a apprehension among some leading social 
democrats of a development in this country similar to that of Germany or 
Italy. The Swedish anti-democratic student movement also grew extremely 
fast  in the years around 1930, and especially among those students who 
intended to join the civil service In the dissertation it is argued that this 
development lead to a profound fear among some leading social democrats 
of a future where a large group of civil servants would not accept decisions 
arrived at in a democratic way. This fear has rarely been noted in earlier 
research. Nevertheless, this fear can, if not explain, at least throw new 
light on the actions of SAP and its youth organization during the end of 
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the 20s and in the 30s. Taking only the knowledge available at this time 
into account it can be argued that this fear was far from unjustified. 
 
The success of the anti-democratic movement in the student world could 
be met by different strategies. The social democratic youth organization 
chose to launch a special campaign at the universities. This campaign had 
several features that might look strange at first sight. Contacts with 
existing socialistic student organizations, such as Clarté, were avoided 
and speakers belonging to the right wing of the social democratic party 
were sent out to the university towns. They went to great lengths to 
assure the civil servants in spe that SAP was no longer a ”labour party” 
acting only in the interest of the working class and that the Marxist 
element of thought now was passe among Swedish social democrats. From 
the point of view of the social democratic students, that made up the 
majority in Clarté, this behaviour of SSU was seen as a betrayal of the 
ideals they were fighting for. It was, however, fully in line with the chosen 
strategy of SSU. The aim of the campaign was not to win students for 
socialism. Instead SSU had chosen to appeal to the old ideal of the civil 
servant who always acted with a firm loyalty towards the state regardless 
of his own opinion. In this perspective Clarté, and students speaking 
about socialism and the continuing class struggle, were seen as saboteurs 
who's actions would only result in the antidemocratic forces getting more 
adherents at the universities. As a consequence both organizations 
distrusted each other which led to a very marked hostility between Clarté 
and SSU all during the 20s and 30s. 
 
The main reason why SAP as the first political party in Sweden formed a 
national student organization proved on closer study to be rather trivial. 
The International Federation of Social Democratic Students wished a 
national Swedish student organization to cooperate with. Since it was 
mainly a matter of formalities it did not matter that the new national 
organization was very small, consisting of only two clubs, Laboremus and a 
Social Democratic Students´ Club in Stockholm with about 120 student 
members in all. D.Y.G. had merged with the local section of Clarté in Lund 
so it could not be taken into account.  
 
Due to the fact that communists held important positions in Clarté, it 
could have been expected that SAP should have taken the same critical 
attitude towards it as SSU. This was, however, not the case and the 
dissertation claims that Swedish social democrats must be considered 
very tolerant towards students even when these took a political position 
that was far to the left of the main body of the party. This high level of 
tolerance is remarkable in an international perspective. It differed quite 
considerably from the development in Norway for instance, where the 
social democratic party broke off all relations with the equivalent of Clarté. 
Three reasons are suggested for the tolerance in Sweden. First of all the 
fact that Clarté, unlike its Norwegian counterpart, avoided involvement in 
internal party politics and managed to uphold the neutral position between 
different socialist groups that they had formulated in the beginning. 
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Secondly the communists never succeeded in taking control of Clarté 
during the 20s and 30s. If the social democratic students had been forced 
to leave Clarté, however, the communists would, in all probability, have 
taken over the whole organization and SAP would have lost an important 
platform in the student world. Thirdly many of the leaders of SAP had as 
students harboured ideas that differed considerably from the official party 
doctrine. They could therefore regard the students of Clarté with a certain 
parental indulgence in the same customary way as in the academic milieu, 
hoping that they would ”come to their senses” with time. Their hope 
proved to be correct. 
 
A central question in the dissertation is if  the cultural radical set of 
beliefs and general worldview of the 80s were taken up by students of the 
fourth wave of student radicalism in the 20s and 30s. An analysis based 
on a survey of the periodical Clarté with additional information from 
memoirs and contemporary literature shows that this is the case. There 
are however, some remarkable differences. To a large extent these can be 
explained by the fact that the Swedish society of the 20s was quite 
different to that of the 80s. The advanced process of secularisation had for 
instance made the traditional attacks on the church obsolete, natural 
science and its methods was generally accepted, universal suffrage was 
introduced etc. These changes were to a great degree a result of the 
intense struggle by the cultural radicals of the first generation. Many of 
the old student radicals had also made a career and were now professors, 
editors, members of parliament or government etc. The Swedish society 
was, however, not completely changed in a cultural radical direction and 
there was still a lot of metaphysics, authoritarianism, bigotry and 
mendacity to fight for those who saw themselves as bearers or the cultural 
radical heritage.  
 
Of the more general traits of the cultural radical tradition  - the dream of 
an open and honest society, the provocative attitude, the anti-meta-
physical view of the world, the empiric view of knowledge and the ideal of 
the ”intellectuals” as independent critics - are found also in the 20s and 
30s even if in a somewhat different form. The unconditional optimism and 
the idea of a constantly ongoing evolution is gone however. The experience 
of the first world war made it hard to keep the old optimism alive, and 
especially in the 20s there is a marked fear of a possible catastrophe if not 
certain conditions are met. Various conditions were considered necessary, 
but the general position taken can be described as ”a conditional 
evolutionism”.  
 
In the same way the enormous faith in man of the radicals of the 80s was 
regarded as naive. It may seem as a paradox, but to  the cultural radicals 
of the 30s it was considered irrational to believe that man is rational. In 
contrast to the earlier generation of cultural radicals man was considered 
more complex, with a tendency to follow irrational impulses and with a 
limited capacity to understand his own interests. Many factors cooperated 
to this idea, in the dissertation called ”the broken faith in man”. An 
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important factor was the influence of Freudian ideas. Another was the 
introduction of American social psychology and its findings of how easily 
we are manipulated by advertisements and demagogues. The development 
in fascist Italy and the readiness by which the Germans, even persons 
with a high education, accepted the extremely simplistic Nazi propaganda 
also gave a very brutal illustration of the importance to take the irrational 
sides of man into account. This second generation of  cultural radicals in 
the 20s and 30s never turned to a negative view of man, however, and even 
if they pointed out the irrational sides they still had a very strong faith in 
rationality as such.  
 
Just as during the first wave of cultural radicalism there is a tension 
between the two visions of an ethic respectively a rational utopia, but we 
can perceive a displacement in the field of tension. From the domination of 
the ethic utopia in the 20s the rational utopia became more and more 
dominating in the 30s. In the 20s, especially among the students in Lund, 
socialism is often described as the only way to a ”righteous” society. A 
common motive for students to join a socialist student organization was 
that they reacted strongly against what they saw as injustices in the 
present society and wanted to do something about it. This was for 
instance the reason given by Tage Erlander, Swedish prime minister 1948-
1968, why he joined D.Y.G. and later Clarté. In the 30s however, this 
motive is regarded as not acceptable. The decision to be a socialist could 
not, they argued,  be based on a ”vague feeling” of injustice. Instead it 
must be based on a sound evaluation of which political system would bring 
about the most rational society.  
 
It was obvious that in the creation of the rational society ”intellectuals” 
would have a big role to play. The question was which. An analysis of the 
debate in the 30s on the role and the responsibility of the intellectuals in 
society reveals that the radical students despised the explicit elitist ideals 
preached by the conservative students as well as the Leninistic idea of the 
intellectuals as an avant-garde. Also the technocratic ideals that at this 
time were popular in the U.S.A. were repudiated. True to their democratic 
convictions they withheld that political decisions must be made by elected 
representatives of the people. On two levels of the decisive process the 
intellectuals could play an important role, however. First in the analysing 
and fact finding process before a decision is made, and then again when it 
comes to finding the optimum way to execute the decisions. In this way a 
clear distinction was made between ”a political sphere” and ”a scientific 
sphere”. 
 
This new role for the intellectuals to play in society is in the dissertation 
called the role of the ”society engineer”, since technical metaphors were 
often used when describing it. The 20s and 30s  also saw the development 
of a number of new ”tools”, in the form of applied social sciences, for the 
”society engineer” to use. Especially the radical students in Clarté were 
fascinated by applied psychology, social psychology, sociology and other 
branches of science that promised to deliver an instrumental kind of 
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knowledge. Among the applied sciences that looked very promising was, 
until 1933, also eugenics, but that disappeared when the use the Nazis 
made of this new ”tool” began to be known. 
 
To a large extent the cultural radical tradition can be seen as grandchild of 
the age of Enlightenment. Increased enlightenment was for the the radical 
students of the 30s,  as for earlier generations of student radicals, an 
often recurring recommendation against ”prejudices that caused 
unnecessary suffering”. But, and here they deviate from their predeces-
sors, the broken faith in man led to an ambivalent attitude which in turn 
led to a strange kind of double actions. Discussions of how to fight 
”unnecessary suffering” among people often ended in proposals of a 
combination of enlightenment and direct interferences in peoples’ lives, 
thus indicating that they did not really believe in the enlightenment they 
advocated. 
 
The 20s and 30s also saw a renewal of the debate on the concept of 
Bildung. Among the radical students three different positions can be seen. 
Firstly there was a large group that carried on the ideas of Oscar Olsson 
and advocated, as well as engaged themselves in, ”study circles” and other 
forms of popular education. Among the more Leninistic inspired students 
of Clarté, however, there was a common distrust in the Selbstbildung -ideal 
and the idea that average workers should be able to decide which books to 
read and how to organize their studies. Instead they proposed a 
paternalistic form of study program for the working class, where a central 
body decided which books to read. Only by doing so, they argued, could it 
be guaranteed that the workers not were ”infested” with bourgeoisie 
ideals. Both those that proposed a continuation of the Selbstbildung -ideal, 
and those who fought for a paternalistic form of education, shared the 
conviction that man had a potential to develop his personality and by 
studies become ”something higher”. The advocates of the third position, 
however, denied the concept of Bildung alltogether. All talk of man being 
able to develop himself was declared nonsense. The new science of 
psychometrics, especially the intelligence tests performed by the Swedish 
professor G. A. Jæderholm, had proved once and for all that mental 
capabilities could not be developed. Instead many proponents of this third 
position looked to American behaviourism and its educational programs as 
the the way to organize education in the rational society of the future. 
 
The introduction of American behaviourism also got support from a rather 
unexpected side. In the middle of the 30s some of the leading young 
radicals  in Lund launched an assault on what was seen as a totally domi-
nating idealistic neo-Kantianism at the Universities. The attack started 
from a materialistic and Marxist point of view, and they also started a 
Marxist scholarly journal of high quality. In the fight against neo-Kantian-
ism they regarded all scientific schools that tried to find universal laws as 
allies which led to the mobilization of Marxism, behaviourism and logical 
positivism into one ”united front”. Many factors added to the defeat of neo-
Kantianism at the Swedish universities, but the importance of this attack 
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from a Marxist point of view played an important role. In the long run, it 
can be argued, it was positivism and behaviourism, not Marxism, that 
benefited from the actions of these young academics. 
 
During the end of the 30s the Swedish government, then led by a coalition 
of Social Democrats and the Agrarian Party, recruited many of the leading 
student radicals of the fourth wave to positions in governmental offices. 
This continued during the 40s, and in the 50s many of them had reached 
top positions. Politically they had dropped their once so radical ideas and 
”come to their senses”, but when it comes down to their core beliefs and 
general worldview they were still formed by the cultural radicalism of the 
20s and 30s including among other things ”the broken faith in man”. But 
the old ideals of the 1880s were, however, not gone completely. The 
tension between the vision of a ”rational utopia” and an ”ethical utopia” is 
also evident among the ”intellectuals” of the Social Democratic Party until 
this day. All this sums up to a final thesis that the ideas behind the 
Swedish welfare state should not be regarded as a homogeneous set of 
beliefs, but as a ”conglomerate” of different, and sometimes contradictory, 
ideas held together by a common heritage dating back to the first  cultural 
radical movement.  
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