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Inledning
Hvad folkbildningen och dess främsta bärare ha att säga för utvecklingen af ett modernt samhälle,
därom är sannerligen så mycket taladt och skrifvet från olika sidor, att den skall vara mycket
uppfinningsrik, som i ett så omdebatteradt ämne kan framkomma med några verkligt nya och
själfständiga synpunkter.1

Så skrev Aftonbladet i anslutning till öppnandet av ett nordiskt skolmöte i Stockholm den 8:e
augusti 1910. Samma dag hade ett ”allmänt svenskt” folkbildningsmöte avslutats i
huvudstaden. En trött mättnad demonstrerades i ledarartikel; det fanns helt enkelt inte så
mycket att säga om dessa möten, folkbildningen och folkundersvisningens innebörder och
betydelse hade redan turnerats så många gånger på möten, i skrifter och i pressens ledarsidor.
Samtidigt identifierade Aftonbladet uppenbarligen folkbildningen som ett viktigt medel för
”utvecklingen af ett modernt samhälle”. Men att det var viktigt, var, i tidningens ögon,
knappast en kontroversiell åsikt som behövde försvaras eller förklaras. Därom var det redan
färdigdiskuterat, återstod då att se hur mötet - ”dess främsta bärare” - skulle utforma medlen.
Det folkbildningsmöte som hade hållits dagarna innan skolmötet var en av flera liknande
samlingar i början av seklet. Mellan 1904 och 1920 hölls fem så kallade ”allmänna svenska”
folkbildningsmöten i Sverige. Mötena samlade runt 150 personer som diskuterade aktuella
folkbildningsfrågor och fattade beslut om vilka uthalanden mötet som helhet skulle göra. Med
undantag för det första åtföljdes de av omfattande, tryckta mötesberättelser som gavs ut i
relativt stora upplagor. De refererades och kommenterades utförligt i pressen, och inte bara i
specialtidskrifter med inriktning på folkbildningsfrågor och sociala frågor, utan också i de
större dagstidningarna. Flera av deltagarna var sådana som både av samtiden och i
folkbildningens historieskrivning beskrivits som stora ”folkbildningspersonligheter”: Oscar
Olsson, Knut Kjellberg och prins Eugen.
Trots detta, och trots den omfattande forskning som bedrivits om svensk folkbildning ”sannerligen så mycket taladt och skrifvet” - är folkbildningsmötena under 1900-talets två
första decennier som bäst bisatser och fotnoter i både den akademiska och populära
forskningen. I den här uppsatsen kommer folkbildningsmötena i början av 1900-talet att
undersökas med förhoppningen att i varje fall några ”nya och verkligt själfständiga
synpunkter” kan komma att produceras.

1

Aftonbladet 8/8-1910
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Utgångspunkter och perspektiv
Den här undersökningen utgår från två problemformuleringar.
1. Undersökningens objekt. Folkbildningsmötena har inte tidigare undersökts, men tycks
haft viss betydelse för samtiden. Detta är alltså ett objektsorienterat problem: vad var
folkbildningsmötena för något? För att bäst kunna fokusera på undersökningsobjektet
kommer folkbildningsmötena behandlas som en aktör på folkbildningsområdet.
2. Folkbildningens samhällsroll. Från slutet av 1800-talet intensifierades debatten kring
och kraven på utökat politiskt inflytande för ”de breda folklagren”, en debatt där
bildning och folkbildning gavs betydelse. Vilken samhällsroll gav
folkbildningsmötena folkbildningen?
Dessa är uppenbart sammantvinnade, men det finns ändå en viss poäng i numreringen ovan.
Det går inte att närma sig det andra problemet utan att undersökt det första.

Undersökningens objekt
Folkbildning har diskuterats och undersökts ur en rad perspektiv. Men folkbildningsmötena i
början av 1900-talet har i bästa fall oproblematiskt setts som en arena där olika
folkbildningsaktörer formulerat sina program och sin bildningssyn och i värsta fall har de
förbigåtts helt. Detta trots att mycket utförliga mötesberättelser trycktes. En utgångspunkt
måste alltså vara att ta reda på vad folkbildningsmötena var.
Tidigare forskning, eller bristen på den

I Gösta Vestlunds i övrigt heltäckande översiktsverk Folkuppfostran, folkupplysning,
folkbildning nämns inte folkbildningsmötena med ett enda ord. Det samma gäller Bo
Anderssons undersökning av studieförbunden och deras tillkomst, Folkbildning i perspektiv. I
Sigfrid Leanders mycket detaljerade bok om föreläsningsverksamheten, Folkbildning och
folkföreläsningar, nämns folkbildningsmötena i anslutning till olika framträdande
folkbildningspersoners uttalanden, själva mötena som företeelse utvecklas aldrig. 2
Oscar Olsson – ”studiecirkelns fader” – har utgjort många studiers undersökningsobjekt.
Olsson var synnerligen aktiv på folkbildningsmötena, som föredragshållare,
diskussionsdeltagare och som mötesfunktionär. Trots detta tycks ingen av Olsson-forskarna ha
undersökt mötena eller ens tittat på de tryckta mötesberättelserna. I Lars Arvidssons bok om

2

Gösta Vestlund: Folkuppfostran: folkupplysning: folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria - en
översikt. 2010. Malmö; Bo Andersson: Folkbildning i perspektiv: studieförbunden 1870-2000. 1980. Borås;
Sigfrid Leander: Folkbildning och folkföreläsningar: ur en folkbildares tankebok: folkbildningsstudie och
föreläsningshistoria 1800-1975. 1978. Karlskrona.
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Olssons gärning och tänkande, Folkbildning och självuppfostran, diskuteras Olssons arbete i
olika utredningar och i riksdagen, men Arvidsson ägnar inga sidor åt diskussion och
redogörelser för Olssons engagemang i folkbildningsmötena. Folkbildningsmötet 1910 nämns
flyktigt på annan plats, men utifrån en artikel av Olsson sju år efter mötet i Biblioteksbladet.
Även mötet 1920, som Arvidsson är mer utförlig om, behandlas utifrån tidskriftsreferat. I
Ingvar Törnqvists avhandling om Olssons syn på ”universitetens roll i folkbildningsarbetet”
gäller samma sak, när 1907 och 1910 års folkbildningsmöten nämns är det utifrån
andrahandskällor. Törnqvist använder sig dock av mötesberättelsen från 1920, men när han
diskuterar hur Olsson förde ut sitt ”cirkelbudskap” nämner han inte folkbildningsmötena ens
som arena för detta. När Per Sundgren i sin avhandling om arbetarrörelsens kulturpolitik
kritiserar Arvidssons tolkning av Olssons agerande på mötet 1910 gör även han det utifrån
tidningsreferat istället för mötesberättelserna och utan att diskutera folkbildningsmötena som
sådana. I Bernt Gustavssons Bildningens väg behandlas enbart Oscar Olssons deltagande på
mötet 1920, trots att han var minst lika aktiv på de tidigare mötena. 3
Och så vidare. Folkbildningsmötena är mer eller mindre osynliga i forskningen. De
problematiseras aldrig, utan utgör istället neutrala arenor där olika personer sa olika saker.
Med tanke på de källor som används i de fall mötena omnämns ligger det nära till hands att
anta att författarna inte har känt till de tryckta mötesberättelserna. Men det tycks mig ändå
märkligt att ingen har ställt frågan vad de här mötena var för något. Orsakerna till ett sådant
hål i forskningsläget kan förstås bara spekuleras om, men tentativt skulle jag vilja säga att
folkbildningsmötena försvunnit dels på grund av forskningen i stor utsträckning intresserat sig
för enskilda personer och organisationers bildningssyn, och dels för att den historiska
folkbildningsforskningens fokus har lagts på folkrörelserna. I den avslutande diskussionen
kommer jag att återkomma till frågan om folkbildningsmötenas osynlighet i den tidigare
forskningen.
En objektsorienterad ansats

På grund av forskningsläget kommer min undersökning att vara objektsorienterad, där den
grundläggande ansatsen är att empiriskt undersöka ett objekt som tidigare inte varit föremål
3

Lars Arvidsson: Folkbildning och självuppfostran: en analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn. 1991.
Eskilstuna. s. 80-81, 86-91; Ingvar Törnqvist: Oscar Olsson: folkbildaren: i synnerhet hans tankar om
universitetens roll i folkbildningsarbetet. 1996. Stockholm. s. 24-26, 43, 93; Per Sundgren: Kulturen och
arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. 2007. Stockholm. s. 74-75;
Bernt Gustavsson: Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930.1991.Stockholm. s.
153-188
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för några studier. Istället för att undersöka ett specifikt historiskt problem med
folkbildningsmötena som empiriskt material identifierar jag folkbildningsmötena som det
primära problemet jag undersöker.
Detta innebär att uppsatsen kretsar kring en vad-frågeställning: vad var
folkbildningsmötena för något? Dels är detta en fråga som kan ges ett deskriptivt svar genom
en undersökning av när och var mötena hölls, vilka som deltog, vad som diskuterades, hur
mötet fattade beslut och så vidare. Men dels är detta en teoretisk fråga: vad är det egentligen
som undersöks?
I den här uppsatsen undersöks folkbildningsmötena som en helhet, objektet
Folkbildningsmötet. Detta kan förstås ifrågasättas ontologiskt: går det verkligen att
sammanföra flera skilda tillfällen till en helhet? Jag menar dock att detta är en fråga som kan
undersökas empiriskt. Om i stort sett samma personer diskuterar samma frågor och kommer
fram till i stort sett samma svar är det rimligt att behandla de skilda mötena som en helhet.
Med tanke på att inget finns skrivet om det tidiga 1900-talets folkbildningsmöten ingår
undersökningens avgränsning i det problem som undersöks. Ett av undersökningens resultat
blir en diskussion om hur folkbildningsmötena bör hanteras i framtida forskning, går de att
tematisera som en historisk enhet?
Folkbildningsmötets betydelse

En fråga som aktualiseras av bristen på tidigare forskning är huruvida Folkbildningsmötet
hade någon betydelse. Kan man tänka sig att Folkbildningsmötet är bortglömt på ”goda
grunder”? Å ena sidan menar jag att mötet som undersökningsopbjekt kan vara nog så
intressant alldeles oavsett vilken betydelse det tillskrivs. Å andra sidan kan det konstateras att
mötet framträder som viktigt och av betydelse i källorna. Mötesberättelserna som utgavs i
anslutning till mötena är omfattande, mötena refereras och diskuteras utförligt i pressen, flera
”prominenta” personer på folkbildningsområdet var tongivande vid mötena. Det tycks som att
mötet gavs betydelse i sin samtid, i varje fall. Så frågan som ska ställas är kanske snarare:
vilken var Folkbildningsmötets betydelse?
I mötesberättelser och i pressen framträdde Folkbildningsmötet som en aktör. Det fattar
beslut i olika frågor och gör uttalanden som publiceras. Det tillskrevs subjektstatus. Och som
aktör kommer mötet huvudsakligen att undersökas i den här uppsatsen. Detta gör att att
undersökningen lättare kan fokuseras på objektet, det gör att det går att tillskriva mötet som
helthet avsikter, agerande och relationer med andra aktörer. Men det gör också att jag kan
undersöka mötet såsom det var avsett, mötet gavs betydelse som aktör i samtiden, och det är
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meningsfullt att undersöka hur det kan ha uppfattats som sådan.
Å andra sidan kan det konstateras att mötet som aktör agerade på en offentlig scen. Det
genererade omfattande mötesberättelser och gavs utrymme i pressen; de föredrag,
diskussioner och val som gjordes vid mötena gjordes med insikten att de ingick i ett offentligt
sammanhang. Man skulle kunna tala om att mötet var iscensatt i offentligheten.
En iscensatt aktör

Peter Burke diskuterar i en artikel i Rethinking History ”the performative turn”, hur historiker
i allt större utsträckning börjat förstå kultur som en serie av ”performances” och mer och mer
börjat intressera sig för ritualer, festivaler eller för all del offentliga möten. Det finns mig
veterligen ingen helt etablerad svensk motsvarighet till ”performance” men jag använder mig
fortsättningsvis av framträdande. Burke menar att man bör skilja på två innebörder av
framträdanden, å ena sidan de framträdanden som görs i vardagliga informella situationer och
å andra sidan framträdanden som refererar till ”formal rituals and festivals, ’framed’ events
that are deliberately set apart from everyday life.” Burke menar vidare att det finns en poäng
med att identifiera skilda genrer av framträdanden.4
Burkes huvudpoäng är dock vad han kallar för ”occasionalism”, det vill säga att personer
agerar utefter den situation de befinner sig i. Vad gäller ett offentligt framträdande som
Folkbildningsmötet är det alltså värt att poängtera att det är en högst specifik situation som
mötets deltagare agerar i. Det finns normer för vad som kan göras och sägas inom ramarna för
ett offentligt framträdande som folkbildningsmötet. Detta, anser jag, är ytterligare en
anledning att diskutera Folkbildningsmötet som ett objekt, istället för att som i tidigare
forskning diskutera vissa deltagares uttalanden som om de var gjorde enbart i relation den
som talar och inte den högst specifika situation som ett offentligt möte som
Folkbildningsmötet var.
Jag tror att det går att närma sig frågeställningen om vilken betydelse Folkbildningsmötet
hade genom att ställa frågan vad som iscensattes i och med Folkbildningsmötets framträdande
i offentligheten? Det finns en hel del exempel på liknande frågeställningar. Exempelvis kan
både Anders Ekströms Den utställda världen och Magnus Rodells Att gjuta en nation sägas
arbeta med en liknande frågeställning där innebörden av iscensättandet av olika offentliga
”event” undersöks. Lovisa af Petersens undersöker i sin avhandling Formering för offentlighet
de kvinnokonferenser som hölls i Stockholm under samma tidsperiod som de
folkbildningsmöten som undersöks i den här uppsatsen. Ett av hennes resultat är att
4

Peter Burke: ”Performing History: The Importance of Occasions” i Rethinking History, 2005:1, s. 35-52, citat
från s. 43
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mobiliseringen av borgerliga kvinnor vid konferenserna iscensatte ”en klassdemonstration” i
relation till arbetarrörelsens offentliga framträdanden, men också att konferenserna iscensatte
kvinnan i offentligheten och på så sätt ”[flyttade] på gränserna mellan de privata och de
offentliga sfärerna.”5
Ett annat exempel är Henrik Ullstads magisteruppsats i historia som undersöker de
skandinavistiska studentmötena under mitten av 1800-talet ur ett performativt perspektiv.
Ullstad menar att iscensättandet av mötena så att säga skapade den skandinaviska nationen för
de inblandade. Dessa studentmöten genererade, i likhet med folkbildningsmötena som jag
undersöker, tryckta mötesberättelser. Ullstad diskuterar dock inte innebörden av publiceringen
av mötesberättelserna, utan betraktar dem helt enkelt som sitt källmaterial i undersökandet av
studentmötenas ”performativa moment”. 6 Jag tror att, för min undersöknings vidkommande,
det är viktigt att beakta att mötet iscensattes i ett medialt sammanhang där mötesberättelserna
var en viktig del. Frågan om vad som iscensätts bör kompletteras med en frågeställning om
var detta iscensätts. Publiceringen av mötesberättelser ska tolkas, anser jag, som en
kommunikativ handling som inte bara dokumenterade vad som hände vid mötena utan också
iscensätter mötet som ett subjekt i offentligheten. Den första tryckta berättelsen, från 1907,
trycktes i 1000 exemplar, den från 1910 trycktes i 700 exemplar. 7 Detta kan inte förstås enbart
som dokumentering för minnet, mötesberättelserna hade uppenbart en tänkt vidare läsekrets
än bara de som deltog vid mötena. För att diskutera iscensättandet av Folkbildningsmötet
måste utgivandet av mötesberättelser beaktas: vad syftade de till? vilken var den avsedda
publiken? hur iscensattes Folkbildningsmötet i mötesberättelserna?
Utöver mötesberättelserna figurerade Folkbildningsmötet förstås även i pressen. Det är
också rimligt att anta att de artiklar och referat som publicerades i pressen var skrivna av
mötesdeltagare. Det låter som en truism, men jag menar här alltså egentliga mötesdeltagare
som deltog i diskussioner och kanske även omröstningar. Det finns inga indikationer i vare sig
protokollmaterial eller i mötesberättelserna att pressen skulle bjudits in eller närvarat i
egenskap av just press. Flertalet deltagare var också aktiva skribenter och journalister. Även
Folkbildningsmötets framträdande i pressen bör ses som en del av iscensättandet av mötet.
En möjlighet skulle kunna vara att betrakta mötet som ett rumsligt medium. Frågan ”vad
5

Anders Ekström: Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar.
1994. Stockholm.; Magnus Rodell: Att gjuta en nation: statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid
1800-talets mitt. 2001. Stockholm.; Lovisa af Petersens: Formering för offentlighet – Kvinnokonferenser och
Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. 2006. Stockholm. Citat från s. 199
6
Henrik A. Ullstad: ”Förtrollade skottdagar”: De nordiska studentmötena och skapandet av den skandinaviska
nationen. 2012. Magisteruppsats, Lunds universitet.
7
Se vidare nedan i ”Del 1: Folkbildningsmötet 1904-1920”
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iscensätts?” skulle kunna förstås såhär: vad kommuniceras via det rumsliga mediet
Folkbildningsmötet? I antologin 1800-talets mediesystem undersöks via en rad studier hur
olika medier under 1800-talet relaterade till varandra och andra samhälleliga faktorer. Två av
artiklarna skulle kunna sägas ha direkta beröringspunkter med min undersökning i så måtto att
de behandlar hur offentliga möten verkade i ”mediesystemet”. Jonas Harvard visar i sin
artikel ”Medial mobilisering: Representationsreformen och opinionsstormen” hur
reformrörelsen 1865 använde sig av mediesystemets olika delar för att iscensätta en bild av en
stark opinion till stöd för reformen: liberala tidningsredaktörer, som alltså stödde reformen,
annonserade om reformmöten på sina orter, höll i och deltog vid mötena och gjorde sedan
nyheter av dem. I Madeleine Hurds bidrag ”Tidningsgenrer och offentliga riter i 1865 års
reformrörelse” undersöks relationen mellan offentliga uppträdandena (mötena) och referaten
av desamma i pressen. Hurd menar att tidningarna är att betrakta som parasiter på det övriga
mediesystemet i och med att de var beroende av information från andra medier. Detta, menar
Hurd, gjorde att pressens olika genrer var medieberoende genrer och alltså speglade de
medier från vilka de härstammade. Hurd menar att tidningsgenren referat av politiskt möte så
att säga lade verkligheten till rätta utifrån de förutsättningar som det rumsliga mediet politiskt
möte erbjöd, ”Att göra något annat vore att svika både mötets och genrens mening och mål.” 8
Det bör vara intressant att utifrån var mötet iscensattes diskutera hur det iscensattes, vilka
begränsningar och möjligheter hade tidningsreferat och mötesberättelser? Iscensattes mötet på
olika sätt beroende på var det framträdde? Det kan dock konstateras att mötet gavs status av
att vara ett agerande subjekt i både mötesberättelser och i pressen. Min utgångspunkt blir
alltså mötet som en iscensatt aktör, vilket kanske har kunnat anas. Att mötet iscensattes som
en aktör innebär att den aktörsbeskrivning, där mötets agerande och ideologi analyseras, som
jag gör i den här uppsatsen, i någon mån undersöker mötet så som det var avsett. Att mötet
som aktör var iscensatt har betydelse för hur jag kan diskutera mötets betydelse och
bakomliggande avsikter i relation till folkbildningsrörelsen och samhället.

Folkbildningens samhällsroll
Det tidiga 1900-talet var en politiskt turbulent tid. I centrum stod frågan om utvidgat politiskt
inflytande, 1909 infördes allmän och lika rösträtt för män till riksdagens andra kammare, men
det kom att dröja till 1921 innan allmän rösträtt infördes för alla medborgare. Striden stod
8

Jonas Harvard: ”Medial mobilisering: Representationsreformen och opinionsstormen” och Madeleine Hurd:
”Tidningsgenrer och offentliga riter i 1865 års reformrörelse”, i Jonas Harvard & Patrik Lundell (red.): 1800talets mediesystem. 2010. Värnamo.
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mellan en rösträttsvänlig ”vänster” bestående av liberaler och socialdemokrater och en
konservativ höger. Folkbildningen ansågs vara av vikt för, exemplifierat av inledningens
Aftonbladet-citat, samhällsutvecklingen. Från 1886 hade visst statstöd utgått för
föreläsningsverksamhet och 1905 fattades riksdagsbeslut om bidrag till folkbibliotek. Dels
ingick ett äldre socialpacifistiskt ideal, där folkbildningen sågs som ett medel för att lindra
sociala slitningar och undvika uppror och dels ett emancipatoriskt ideal som med politiskt
inflytande i blickfånget fokuserade på att höja och förädla folket.9
Ofta identifieras den moderna folkbildningens rötter till ”det radikala 80-talet” och Anton
Nyströms Arbetarinstitut. Från 1850-talet och framåt får den så kallade ”sociala frågan” mer
och mer slagsida åt den delproblematik som kallades arbetarfrågan. Inte minst under det
strejktäta 1870-talet som kulminerar i Sundsvallsstrejken 1879. Från borgerligt håll
uppfattades den växande urbana arbetarklassen som rå, försupen och farlig. Detta samtidigt
som den fria arbetskraften var nödvändig. Som lösningar på arbetarfrågan kan två vägar – en
konservativ och en progressiv – urskiljas: å ena sidan ett återupprättande av de patriarkala
banden och å andra sidan ”självhjälp”, medborgerlig bildning som skulle höja arbetarna och
få dem att närma sig medelklassen och på så sätt erhålla politiska rättigheter. 10
Nyströms Arbetarinstitut grundades 1880 och företräder alltså den progressiva linjen.
Arbetarinstitutets uttalade syfte var att råda bot på utbildningssystemets brister genom att ge
de arbetande klasserna kunskaper i ”naturens och mänsklighetens lagar”. Den upplysta
arbetarklassen skulle ha bättre förutsättningar för ett ordnat liv och arbetarupplysningen var
den bästa granaten mot den ”så spridda dryckenskapslasten”. I linje med positivistiska tänkare
som Auguste Comte och J.S. Mill tänkte sig Nyström (och flera andra liberala arbetarvänner)
att den företrädelsevis naturvetenskapliga upplysningen skulle skapa starkare och mer
handlingskraftiga individer och i förlängningen ett bättre och mer harmoniskt samhälle.
Arbetarinstitutet var politiskt och religiöst neutralt (något som var ett krav för att det skulle få
anslag), vilket förstås inte hindrade Nyström från att vara anti-socialist och institutets
förespråkare skulle argumentera för att institutet skulle fungera som ett skydd mot en allt för
socialistisk arbetarrörelse. 11

9

Se b.la. Christer Skoglund: Vita mössor under röda fanor: vänsterstudenter, kulturradikalism och
bildningsideal i Sverige 1880-1940. 1991. Stockholm. s. 93-94
10
Marion Leffler: Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och
Helsingborg 1860-1901. 1999. Lund. s. 19-21; även uttalat liberala tidningar kunde huvudsakligen företräda den
konservativa linjen, se Nils-Erik Nauclér: ”Arbetsinställningar äro nu på modet”: En liberal strejksyn: VLT och
den första strejkvågen 1869-1874. 2008. Kandidatuppsats.
11
Gustavsson (1991) s. 77-79, citat från s. 77; Leffler (1991) 78-79
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Arbetarrörelsens syn på Arbetarinstitutet var splittrad, och den egentliga målgruppens
närvaro på institutets föreläsningar var ofta svagt. August Palm hävdade i debatt med Nyström
att Arbetarinstitutet inte lärde ut vad arbetarna behövde och att arbetarklassen istället borde
avskilja sig från den borgerliga kulturen och bygga upp en proletär offentlighet. Hjalmar
Brantig var å sin sida mer positivt inställd och sköt till ett privat bidrag när institutet riskerade
få sina anslag indragna. 12
Liberal socialpolitik

Men det liberala folkbildningsprojektet har i och med Arbetarinstitutet huvudsakligen setts
som en bakgrundshistoria. Forskningen har i stor utsträckning fokuserat på folkrörelsernas,
och då i synnerhet arbetarrörelsens folkbildningsprojekt, ”liberala folkbildare” har ofta
hamnat i periferin eller som jämförelsepunkter.13 Det finns dock ett forskningsläge om liberal
socialpolitik runt sekelskiftet som indirekt anknyter till folkbildningen.
Marika Hedin har i sin avhandling Ett liberalt dilemma undersökt liberala socialpolitiker
kring sekelskiftet. Problemet Hedin undersöker hur den utvidgade socialpolitiken kring
sekelskiftet relaterade till den liberala ideologin. Hedin undersöker inte folkbildning som en
del av socialpolitiken, men det verkar finnas vissa beröringspunkter. Under den här perioden
utvidgades statens roll i både folkbildningen och socialpolitiken, och det tycks till viss del ha
rört sig om samma personer som var involverade de båda frågorna. Hedins slutsats är att det
inte var några problem för sekelskiftesliberalismen att acceptera en stark stat på det
socialpolitiska området.14 Huruvida det även gäller folkbildningens område återstår att se.
Idéhistorikern Shamal Kaveh har i sin avhandling Det villkorade tillståndet beskrivit
Centralförbundet för socialt arbete och Social Tidskrift – två av periodens starka aktörer på det
socialpolitiska området – utifrån ett Foucault-inspirerat ”govermentality”-perspektiv. I det
perspektivet blir emancipationen – medborgarskapet – ett sätt att styra. Genom att acceptera
politiskt medborgarskap måste individen frivilligt acceptera och leva upp till en mängd
normer. Styrning genom medborgarskapets frihet alltså. 15 Detta borde i allra högsta grad vara
ett relevant perspektiv att anlägga på folkbildningen. Pedagogen Dan Andersson anknyter till
samma teoribildning i sin avhandling Folkbibliotek makt och disciplinering. Andersson
undersöker folkbibliotekens modernisering och roll i formandet av medborgaren i början av
12

Gustavsson (1991) s. 79-81; Leffler (1999) s. 20
Se exempelvis Sundgren (2007) s. 130
14
Marika Hedin: Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan
1880-1930. 2002. Stockholm.
15
Shamal Kaveh: Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet
1901-1921. 2006. Stockholm.; se även Frans Lundgren: Den isolerade medborgaren: liberalt styre och
uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt. 2003. Hedemora.
13
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1900-talet. Andersson tolkar biblioteksverksamhetens centralisering och samordning i början
av seklet som uttryck för en konservativ uppfostringsagenda. 16
Arbetarbildning

Under slutet av 1800-talet började den folkrörelseanknutna folkbildningen vinna insteg jämte
den äldre liberala folkbildningen. Många forskare har pekat på att arbetarrörelsens
folkbildning under tidigt 1900-tal hade stora likheter med den äldre liberala traditionen.
Historikern Marion Leffler skriver i sin avhandling att ett gemensamt drag för i stort sett all
svensk forskning om arbetarbildning är att arbetarbildningen betraktas som en starkt
bidragande orsak till arbetarklassens integrering i det kapitalistiska samhället. Leffler
argumenterar dock för att det finns två övergripande perspektiv i forskningen på detta, som
hon kallar för harmoniperspektivet och konfliktperspektivet.17
Det hon menar kännetecknar forskning utifrån harmoniperspektivet är att den för det första
betraktar sagda integrering som positiv, och att den utgår från att bildningen är ett
klassneutralt svar på samhällets behov av modernisering och demokratisering. Bildningen ses
som en väg för arbetarna att tillägna sig ett gemensamt kulturarv och på så sätt undvika
uppslitande klasskonflikter. Liberaler menas ha gått i spetsen för bildningsprojektet, och när
arbetarrörelsen skapat sig egna institutioner tog den över projektet.18
Gällande forskning med konfliktperspektiv menar Leffler att den betraktar integreringen
negativt och som ett resultat av arbetarrörelsens utveckling i reformistisk riktning.
Reformismen och anpassningen till den borgerliga kulturen ses som ett svek mot den
ursprungliga arbetarkulturen, och många av forskarna menar att den tidiga arbetarrörelsen
försökte ge arbetarbildningen ett socialistiskt innehåll och göra den till ett klasskampsverktyg,
detta utan att, påpekar Leffler, närmare specificera hur denna bildning skulle kunna tänkas se
ut. Leffler menar vidare att nyare forskning med konfliktperspektiv har betonat den så kallade
skötsamhetskulturen som arbetarnas egen, och med helt andra syften än att underordna
arbetarna borgerligheten.19
Idéhistorikern Bernt Gustavsson undersöker i sin bok Bildningens väg olika ideal inom
arbetarrörelsen mellan 1880 och 1930. Han menar att forskningens intresse för
arbetarrörelsens förhållande till ett ”borgerligt kulturarv” har sin grund i en felaktig
problemställning. ”Det fanns ingen specifik 'socialistisk' kultursyn att överta.” skriver
16

Dan Andersson: Folkbibliotek makt och disciplinering: En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under
den organiserade moderniteten. 2009. Stockholm.
17
Leffler (1999) s. 46
18
Leffler (1999) s. 46-47
19
Leffler (1999) s. 46-48
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Gustavsson, och menar att de radikala alternativ som fanns var de kulturradikala
strömningarna från 1880-talet.20 Leffler refererar och kommenterar denna kritik i sin
avhandling och menar att Gustavssons syn på bildning som den enskildes tillägnande av ”de
kollektiva mänskliga erfarenheterna” 21 - det vill säga kulturarvet – gör att Gustavsson tolkar
arbetarrörelsens bildningssträvan som en strävan efter att bli delaktiga i kulturarvet. Leffler
menar vidare att kulturarvet förändras och att den ledande klassen har företräde i denna
förändring. Leffler frågar, retoriskt, varför kulturarvet inte utökades med socialistiska inslag
när arbetarrörelsen fick tillträde till det?22
Jag tycker att Lefflers invändning är relevant. Men Gustavssons inställning i frågan om
arbetarrörelsen och kulturarvet kompliceras av att han diskuterar tre förhållningssätt till
kulturarvet inom arbetarrörelsen. Det första, som Gustavsson exemplifierar med August Palm,
kallar han kulturseparatistiskt: arbetarklassen behöver avskärma sig kulturellt från
borgerligheten och bygga upp en egen offentlighet. De andra två är kritiskt och beundrande
övertagande. Det kritiska övertagandet bygger på uppfattningen att en borgerlig kultur inte
går att avskilja från en proletär, kulturarvet är odelbart. Istället bör arbetarrörelsen ta del av
kulturarvet och den borgerliga kulturens institutioner men kritiskt, utifrån de egna
erfarenheterna och livsvillkoren. Det kritiska övertagandet innebär också att arbetarrörelsen
inte bara bör ta del av kulturarvet utan även vara en aktiv del av det genom att skapa sig sina
egna bildnings- och kulturinstitutioner. Gustavsson menar att denna hållning kom att bli den
dominerande inom de flesta av arbetarrörelsens delar.23 Per Sundgren kritiserar denna
tolkning i sin avhandling och menar att arbetarrörelsen, i likhet med folkbildningsrörelsen i
stort, kom att förhålla sig beundrande till kulturarvet.24
Begreppet skötsamhetskultur har jag redan berört ovan, i anslutning till Lefflers
genomgång. Begreppet kommer från idéhistorikern Ronny Ambjörnssons bok Den
skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 från 1988.
Ambjörnsson menar alltså att arbetarnas skötsamhetskultur med nykterhet, ordentlighet och
sedlighet inte är ett förborgligande. Lefflers kritik mot Ambjörnssons undersökning är att han
inte på ett tillfredställande sätt diskuterar skötsamhetskulturens likheter med den borgerliga
kulturens. 25
20

Gustavsson (1991) s. 80-81, citat från 81
Citat från Gustavsson (1991) s. 21, refereras i Leffler (1999) s. 45
22
Leffler (1999) s. 45-46
23
Gustavsson (1991) s. 81-84
24
Sundgren (2007) s. 114-122
25
Se Ronny Ambjörnsson: Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 18801930. 1988. Stockholm.; Leffler (1999) s. 39-40
21

14

Nils-Erik Nauclér

Jag anser dock att det finns ett ganska tillfredställande svar på den problematiken.
Ambjörnsson betonar skötsamhetsprojektets kollektiva sida. Att sköta sig och avhålla sig från
sprit och andra osedligheter tycks Ambjörnsson mena var en handling i solidaritet med den
egna klassen. 26
Hegemoni

I Marion Lefflers egen avhandling Böcker, bildning, makt undersöks de ”borgerliga”
stadsbiblioteken och de av arbetarrörelsen skapade arbetarbiblioteken i de båda städerna.
Leffler undersöker arbetarebildning under perioden, hon avser att undersöka både arbetarnas
syn, och borgerlighetens. Ett centralt begrepp i Lefflers undersökning är hegemoni, den
italienske marxisten Antonio Gramscis begrepp. Leffler skriver att den härskande klassen inte
använder tvång, annat än i kristider, för att upprätthålla sin position som samhällsledande,
utan att den söker de underordnade klassernas samtycke: den hegemoniska klassen vill få sin
världsbild accepterad av de underordnade klasserna, vilket skapar en hegemonisk process
”som formar relationerna mellan samhällsklasserna. Den hegemoniska dominansen måste
hela tiden förnyas, återskapas och försvaras. Den kan också utmanas och begränsas.” Leffler
påpekar dock att hon inte ser hegemoni- och ideologibegreppet som synonyma: hegemonin
består inte av ett sammanhängande idé- och värdesystem, utan som de värderingar och
föreställningar som uppfattas som naturliga. 27
Resultatet är intressant. Undersökningen av bokbeståenden och utlåningen visar på att
skillnaden i bildningssyn är väldigt liten. De värderingar om vad som är god bildning är i stort
sett samma – nyttig facklitteratur och undantagsvis även god skönlitteratur – och vad som
faktiskt lånas har också många likheter. Den samhällskritiska och socialistiska litteratur som
förekommer inom arbetarbiblioteken behandlas som speciell facklitteratur vid sidan om
bibliotekets huvudkatalog, den är skild från vad man lägger i begreppet ”bildning”. 28
Leffler menar alltså att borgerlighetens hegemoniska tolkning av vad bildning var inte
utmanades. Däremot menar Leffler att arbetarrörelsens egen organisering av den egna
bildningen – att man gjorde sig själva till huvudmän för bildningsprojektet – var en utmaning
mot den borgerliga hegemonin. Att det var borgerligheten som exklusivt hade förmågan att
sköta arbetarnas bildning ifrågasattes.29

26

Ambjörnsson (1988) s. 264-265
Leffler (1999) s. 58
28
Leffler (1999) s. 297, 329
29
Leffler (1999) s. 298
27
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Folkbildningsmötet och folkbildningens samhällsroll

Utifrån det här perspektivet är det intressant att fråga sig vilken samhällsroll
Folkbildningsmötet tillskrev folkbildningen. Var det en social fråga? En fråga om välfärd?
Vilken inställning hade Folkbildningsmötet till kulturarvet? Ansåg det att folkbildningen var
någon form av medborgarbildning? Skulle folkbildningen tjäna till reform av samhället eller
individen? Vilken roll tillskrevs staten?
Men det ska poängteras att Folkbildningsmötet inte bara så att säga ”reagerar” på dessa
frågor. Som en iscensatt aktör bör det också haft betydelse för hur dessa frågor uppfattades i
offentligheten. Så utifrån den folkbildningsideologi mötet företrädde kan de diskuteras hur
mötets iscensättande påverkade hur folkbildningens samhällsroll uppfattades av andra.

Syfte
I uppsatsen undersöks de nationella folkbildningsmötena 1904-1920 i syfte att bidra till
forskningen med en karaktäristik av ett tidigare inte undersökt objekts agerande och ideologi.
Frågan om vilken betydelse mötena egentligen hade, vilken roll de spelade på
folkbildningsområdet, ska diskuteras utifrån perspektivet att Folkbildningsmötet som helhet
var en iscensatt aktör. Ett vidare syfte är att diskutera själva iscensättandet av den här typen av
offentliga möten och vilken funktion de fyllde.

Frågeställning och disposition
För att analysera Folkbildningsmötet som en aktör på folkbildningsområdet arbetar jag utifrån
sex övergripande frågor. Dessa kommer till stor del styra den följande framställningen, men
jag betraktar mitt syfte som ett sökande efter en helhet. Frågorna kan alltså inte helt separeras
från varandra, utan utgör istället referenspunkter för undersökningen och den efterföljande
diskussionen. Den första övergripande frågan handlar om representativitet: vilkas talan förde
Folkbildningsmötet? Med tanke på adjektiven Folkbildningsmötet tillskrev sig självt,
”allmänt” och ”svenskt”, kan det antas att det ansåg sig föra hela folkbildningsrörelsens talan,
men gjorde mötet det?
Med tanke på forskningsläget, det vill säga bristen på forskning om Folkbildningsmötet,
behöver frågan vad? ställas: vad var de ”allmänna svenska” folkbildningsmötena? Detta är
förstås en grundläggande fråga som på grund av forskningsläget inte kan placeras i en
bakgrundsteckning, i det här fallet är den är en central för undersökningens syfte. Inte minst
16
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för att den också relateras till undersökningens avgränsning: vad är det egentligen som
undersöks? Frågan löper genom hela undersökningen men tar sig som mest explicit uttryck i
Del 1: Folkbildningsmötet 1904-1920 där det undersöks var och när mötena hölls, hur mötet
fattade beslut, hur mötenas deltagarsammansättning såg ut och vilka personer och
organisationer som tog initiativ till och anordnade mötena.
Den tredje övergripande frågan handlar om Folkbildningsmötets agerande: vilka frågor
diskuterades och hur ställde sig mötet till dessa? Denna fråga är relaterad till den föregående
frågan i och med att den kräver ett rätt deskriptivt svar. I den fjärde frågan låter jag denna
fråga få en mer analytisk karaktär genom att fråga: vilken var Folkbildningsmötets
folkbildningssyn? Denna fråga relateras direkt till perspektivet på folkbildningens roll i den
emancipatoriska processen: vilka var den till för? Vad hade den för mål? Ansågs den vara en
social fråga? Dessa två frågor behandlas i Del 2: Folkbildningsarbetet.
Även den femte frågan behandlas i ovan nämnda avsnitt. Där ställs frågan: vilken relation
hade Folkbildningsmötet med staten? Det har ofta påpekats att den ”fria och frivilliga”
folkbildningen är beroende av statsanslag. Och under folkbildningsmötenas period gavs också
stora delar av rörelsen anslag. Detta relateras också till perspektivet om socialpolitiken och
den utvidgade staten. Ansåg folkbildningsmötena att staten skulle ge bidrag till rörelsen? Hur
motiverades det i så fall? Vilket inflytande över folkbildningen ansåg man det rimligt att
staten hade?
Den sjätte frågan kommer att ges ett eget avsnitt i del 2. Där ställs frågan hur framträdde
folkbildningsmötet i pressen och i de tryckta mötesberättelserna? Det handlar alltså om
Folkbildningsmötets kommunikativa handlande som diskuterades ovan: vilka aspekter lyftes
fram i olika framträdanden? Framträdde Folkbildningsmötet på olika sätt för olika publiker?
Hur konstruerades Folkbildningsmötet som subjekt i offentligheten?
Undersökningsdelen är alltså disponerad i två separata dela. Den första delen har ett ganska
deskriptivt fokus med syfte att utreda grundläggande frågor kring vad Folkbildningsmötet var
för något, medan den andra delen är mer analytisk och fokuserar på mötets agerande,
folkbildningssyn och roll på folkbildningsområdet.

Material och metod
Det utgavs tryckta mötesberättelser i anslutning till alla möten utom det första. Dessa utgör
min huvudkälla för undersökningen av mötets agerande. Mötesberättelserna är små skrifter i
ungefär A5-format. Sidantalet varierar lite, minsta antalet sidor har mötesberättelsen från 1920
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som har 87 sidor, de övriga ligger alla över 100 sidor.30
Huvuddelen av dessa sidor återger mötets föredrag och diskussioner. Intrycket är att de är
fullständiga i sitt återgivande, även korta diskussionsinlägg som bara tar upp en rad återges.
Utöver detta innehåller mötesberättelserna listor över mötesdeltagarna, där även deltagarnas
titel och vilken förening de representerar anges. Mötesberättelserna återger dessutom de
inbjudningar som skickats ut. Utöver detta ges en del kringinformation om det sociala
samkvämet kring mötena. Allt som inte är deltagarlistor eller referat och citat av tal och
diskussionsinlägg kallar jag för redaktionell text. Det är kanske en artificiell kategorisering,
men den gör det lättare att tala om var i materialet någon uppgift kommer. Vad gäller mötets
iscensättande i offentligheten är dessa redaktionella texter mycket intressanta då de ramar in
diskussionsreferaten. Den redaktionella texten framställer förstås sammanhangen som
naturliga men jag tolkar dem som en del av mötets medvetna kommunikativa handlande.
Talen och föredragen är tryckta i sin helhet, medan diskussionsinläggen ibland citeras och
ibland refereras. Gissningsvis var de diskussionsinlägg som citeras skrivna i förväg och sedan
inlämnade till sekreteraren, och därefter tryckta i sin helhet. Det samma gäller talen och
föredragen, återgivandet av dem i mötesberättelserna baseras inte på talet i sig, utan på
skriften bakom talet. Det är alltså svårt att veta exakt hur talen och de citerade
diskussionsinläggen var när de hölls och uttalades. Det samma gäller förstås även de
refererade diskussionsinläggen, men av andra orsaker. De är å sin sida uppenbart återgivanden
av vad som faktiskt sas, vilket innebär att det har funnits ett tolkande subjekt mellan dem och
mig som forskare. Det kan alltså inte uteslutas att det finns direkta felaktigheter i
mötesberättelserna. Jag tror dock att detta är ett mindre problem, de felaktigheter som kan
finnas borde vara oväsentliga detaljer för Folkbildningsmötets agerande; eventuella
felaktigheter borde inte vara så många eller stora då detta skulle innebära protester och
klagomål från deltagarna, och sådant har jag inte kunnat spåra i Folkbildningsförbundets
styrelseprotokoll.
För det första mötet 1904 utgavs inte någon mötesberättelse. Istället trycktes en skrift, Om
folkbildningsarbetet som samlade de tal som hållits på mötet. Att trycka och ge ut tal var ett
vanligt sätt att delta i den politiska och intellektuella debatten under perioden. Denna kommer
att användas som källa tillsammans med det referat som trycktes i Social Tidskrifts
augustinummer 1904. Mötet refererades förstås även på annat håll, men jag bedömer referatet
30

Dessa mötesberättelser hade förstås titlar, i stil med Berättelse över det andra allmänna svenska
folkbildningsmötet i Stockholm den 28-29 juni 1907 men jag kommer fortsättningsvis hänvisa till dem med
”Mötesberättelse [årtal]”. Fullständig bibliografisk information ges i källförteckningen i slutet.
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i Social Tidskrift vara mest utförligt. Dessutom var både tidningen och referatets författare
Axel Hirsch, knutna till Folkbildningsförbundet som anordnade mötet. Skriften med talen och
referatet är det närmaste en officiell mötesberättelse man kan komma. Antagligen fördes
protokoll vid detta möte, men jag har inte lyckats lokalisera det i arkiven. 31
Eftersom jag undersöker Folkbildningsmötet som en aktör kan det vara värt att diskutera
relationen mellan enskilda deltagares texter – deras diskussionsinlägg och föredrag – och
mötets text. Är ett uttalande gjort av en mötesdeltagare och tryckt i mötesberättelsen denne
deltagares talhandling eller är det mötets talhandling? Utifrån mitt perspektiv är det mötet som
är subjektet, det är mötets ideologi, uttalanden och agerande jag undersöker. Och jag menar
vidare att själva publiceringen av uttalandet i mötesberättelsen är att betrakta som ett
inordnande av det i mötets officiella framträdande. Man brukar skilja på en texts
innebördsaspekt och dess interpersonella aspekt, den förra svarar mot reflexion, tankar och
idéer, och den senare mot handling, de sociala funktioner texten har. De förhandlingar och
diskussioner som pågick under mötena skulle kunna tolkas ur båda dessa aspekter, men i det
större sammanhanget blir mötenas diskussioner att betrakta som innebördsaspekten av
iscensättandet av Folkbildningsmötet. Därtill menar jag att mötesdeltagarna hade att förhålla
sig till själva mötessituationen - scenariot för att tala med Burke – och att deras agerande på
mötena inte var styrt, men i varje fall inramat av mötessituationen. På dessa grunder menar
jag att det är rimligt att analysera enskilda deltagares uttalanden som delar av helheten
Folkbildningsmötet.
Eftersom jag betraktar mötet som en iscensatt aktör är det inte speciellt relevant för mig att
diskutera hur enskilda deltagare uttalade sig i specifika frågor. De diskussioner och
”mötesinterna” relationer som framträder i materialet ser jag som underordnade de idéer som
iscensattes via mötet. Hur mötet iscensattes som aktör – med beslutsprocesser,
mötesfunktionärer och uppläggning – ges dock en del uppmärksamhet då detta svarar på hur
mötet iscensattes och hur det var tänkt att uppfattas.
I frågan om Folkbildningsmötets relation med staten använder jag mig huvudsakligen av
de officiella uttalanden som mötet gjorde. Den offentliga aktören Folkbildningsmötet var
konstruerad så, att mötesuttalandena var mötets agerande. För att förstå bakgrunden och
motivationerna bakom uttalandena har även de föregående diskussionerna analyserats. Här
31

De arkiv jag tittat i efter ett sådant protokoll är Folkbildningsförbundets, Knut Kjellbergs (ordförande), Odal
Ottelins (sekreterare på mötet), G H von Kochs (redaktör för Social Tidskrift) , Stockholms arbetarinstituts (som
tillhandahöll lokal för mötet) och Axel Hirschs arkiv. Det är mycket möjligt att ett eventuellt protokoll helt enkelt
inte finns bevarat.
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tillkommer också en ideologianalys av hur Folkbildningsmötet ställde sig till statens
inblandning i det ”fria och frivilliga” folkbildningsarbetet.
Undersökningen av Folkbildningsmötets syn på folkbildning är en ideologianalys. Jag
arbetar där utifrån frågor om vad mötet menade att folkbildningen syftade till, vilka den var
till för och så vidare. Jag betraktar huvudsakligen mötets explicita svar på dessa frågor och
fokuserar mest på föredragen, som på ett mer uttalat och stringent sätt uttrycker idéer. Detta
delvis för att en djupare analys av mötets idéer såsom de manifesteras i diskussionerna inte
skulle rymmas inom uppsatsens ramar, och dels för att det explicita innehållet har stor
betydelse för mötets iscensättande.
Frågan om det ”allmänna svenska” folkbildningsmötets representativitet undersöks
empiriskt i uppsatsen dels genom att analysera vilka som bjöds in till mötena och dels genom
an kvantitativ analys av folkbildningsmötenas deltagare. I mötesberättelserna återfinns
deltagarlistor där deltagarnas namn, titel och representerad förening eller organisation uppges.
I mötesberättelserna finns även de inbjudningar som skickades ut, samt redogörelser för vilka
de skickats till. Utöver detta material har jag även tittat på Folkbildningsförbundets
överstyrelses protokoll. Folkbildningsförbundet hade en central roll som initiativtagare och
arrangör till mötena, en del kompletterande information kan återfinnas i protokollen vad gäller
förbundets strategi i förhållande till mötets representativitet.
Utöver mötesberättelserna använder jag mig alltså av protokoll från
Folkbildningsförbundets överstyrelse. Genom att studera förbundets styrelseprotokoll hoppas
jag kunna empiriskt kunna närma mig bakomliggande diskussioner och avsikter. Eventuellt
går det att via protokollen upptäcka historia om mötet som inte ansågs passande att trycka i
mötesberättelserna? Kanske kan också avsikten med att iscensätta mötet närmas från ett annat
håll än de förklaringar som gavs i mötesberättelsernas inledande text?
Dessutom har pressmaterial undersökts för analysen av Folkbildningsmötets offentliga
framträdanden. Tidningarna i det avsnittet är fyra: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter,
Aftonbladet och Social-demokraten. För 1912 års möte – som hölls i Göteborg - har även
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt Göteborgsposten undersökts. Jag har alltså
prioriterat dagstidningar med stor spridning eftersom syftet är att komma åt den nationella
diskussionen. Tidningsurvalet har viss slagsida mot liberal borgerlighet, med SvD och Socialdemokraten som avvikare, men eftersom syftet är att analysera Folkbildningsmötets
framträdande i pressen, snarare än att diskutera hur andra såg på mötet, borde det inte vara ett
problem. De nummer som undersökts är, förutom de som sammanföll med mötesdagarna, de
fem numren innan och efter varje möte. I tidningsmaterialet undersöker jag huvudsakligen de
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explicita omdömena om mötet, vad sades om dess uppgift och betydelse? Därtill jämför jag
den bild som gavs av mötet i mötesberättelserna med den som gavs i pressen.
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Del 1: Folkbildningsmötet 1904-1920
Med tanke på forskningsläget, eller bristen på forskningsläge, behöver frågan vad? ställas. Att
överhuvud taget ta reda på vad de "allmänna svenska folkbildningsmötena" var är ett delsyfte
för undersökningen. Den övergripande frågan för det här avsnittet är alltså: Vad var ett
folkbildningsmöte?
Ett folkbildningsmöte kan förstås sägas vara vilket möte som helst där människor samlas
för att diskutera och besluta om folkbildning. Ett styrelsemöte i en föreläsningsförening är
förstås ett folkbildningsmöte. Men det är inte vad som undersöks här. En viss vidare
specificering är alltså nödvändig. De folkbildningsmöten som undersöks i den här uppsatsen
var förment "allmänna". De sas gälla folkbildningen i allmänhet, och inte bara en specifik
förening eller förbunds verksamhet. De refererades i pressen på nyhetsplats och inte som
föreningsmeddelanden. När jag talar om "folkbildningsmöte" syftar jag alltså på de förment
allmänna möten om folkbildning som hölls under perioden. För att svara på frågan vad ett
folkbildningsmöte var behöver de grundläggande frågorna ställas:


När och var hölls folkbildningsmötena?



På vems eller vilkas initiativ hölls mötena? Vem eller vilka anordnade mötena, och hur
anordnades de?



Vilket var det uttalade syftet med mötena? Hur förstod och artikulerade mötet självt
sin roll i samtiden?



Vilka deltog på mötena? Vilka var inbjudna att delta? Fanns det personer som var mer
tongivande än andra, i sådana fall vilka?



Hur gick mötena till? Vilka frågor diskuterades? Fattades det beslut, i så fall hur?

Utöver dessa grundläggande frågor anknyter den här delen till de analytiska frågorna om
representativitet och mötets formering som aktör. Därtill kommer, med tanke på att
mötesberättelserna är det primära materialet, oundvikligen frågan om hur mötet framställde
sig självt att beröras.
I det följande avsnittet kommer jag alltså ge en karaktäristik över de ”allmänna”
folkbildningsmötena som är den här uppsatsens undersökningsobjekt. En del av de tendenser
som ska analyseras i del 2 kommer kort beröras även här, i de fall de är relevanta för
ovanstående frågeställningar. En del av frågorna överlappar naturligt varandra, syftet med
mötena kan förstås inte frikopplas till initiativtagarna, som i sin tur hänger ihop med mötenas
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deltagare, och så vidare. Men framställningen är problemstyrd och disponerad efter frågorna;
jag har dock strävat efter att upprätthålla en kronologisk framställning, i de fall det varit
möjligt.

Initiativet till folkbildningsmötet
Den 31 mars 1904 beslutade Folkbildningsförbundets överstyrelse att "inbjuda till ett
folkbildningsmöte i samband med årets sommarkurser i Stockholm". Inbjudan skulle gå ut
dels till sommarkursernas deltagare och dels till "de föreningar i riket, som tagit en eller flera
grenar av folkbildningsarbetet till sin uppgift". En månad senare fastslogs mötets datum till
den 6:e augusti, dagen innan sommarkursernas öppnande. Mötet hölls detta datum i
Stockholms arbetarinstituts lokal. 32 Detta blev alltså startskottet för de fem ”allmänna”
folkbildningsmöten som hölls i Sverige under 1900-talets två första decennier. Det andra
mötet hölls 1907 och det tredje 1910, båda i Stockholm. 1912 hölls det fjärde mötet i
Göteborg, och det sista mötet hölls 1920 i Stockholm.
Initiativet till mötet 1904 togs förstås inte i något vakuum. 1901 hölls det så kallade
Studenternas Nordiska Folkbildningsmöte i Uppsala och Stockholm. Detta möte omtalas
ibland som en föregångare till folkbildningsmötena i föredrag och diskussioner, och det har i
forskningen givits en del betydelse. 33 Ett stort antal "skolmöten" hölls under perioden och
folkbildningsmötena var ofta relaterade till dessa genom att en del av de centrala namnen
även var inblandade där. Det tycks som om folkbildningsmötenas datum och plats inte sällan
var beroende av andra möten, exempelvis förlades folkbildningsmötet 1910 till Stockholm,
istället för Göteborg som hade avtalats 1907, på grund av att ett nordiskt skolmöte hölls i
huvudstaden två dagar senare.34
Sigfrid Leander skriver i jubileumsskriften Folkbildningsförbundet & folkbildningen under
50 år att ”Folkbildningsförbundets start sammanfaller med det första allmänna svenska
folkbildningsmötet i Stockholm 1903” 35. Alltså inte 1904. Jag menar att detta är en felaktighet
i Leanders framställning. Dock är det inte så enkelt att Leander tagit fel på året och förlagt det
första folkbildningsmötet ett år för tidigt. Ett möte, liknande de som undersöks här, hölls
1903. Det finns alltså en problematik här som måste utredas.
I de tryckta mötesberättelserna finns en genealogi, delvis genom att berättelserna
omnämnde mötena som ”andra” (1907), ”tredje” (1910) och ”fjärde” (1912), och dels genom
32

Styrelseprotokoll 31/03 och 28/04 1904, Folkbildningsförbundets arkiv; Social Tidskrift 1904:8
Se exempelvis Skoglund (1991)
34
Mötesberättelse 1910, s. 3
35
Sigfrid Leander: Folkbildningsförbundet & folkbildningen under 50 år. 1953. Stockholm. s. 23
33
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att man i berättelserna angav mötet 1904 som det första. I den inledande redaktionella texten
till folkbildningsmötet 1907 stod det: ”Det första mötet av denna art hölls i Stockholm i
augusti 1904”36, och i inledningen till mötesberättelsen från 1920 års möte listas de tidigare
mötena enligt min avgränsning: ”Åren 1904, 1907, 1910 och 1912 avhölls de fyra första
allmänna folkbildningsmötena i Sverige” 37. Tidningarna som rapporterade från och
kommenterade mötet 1904 omnämner det som ”det första Folkbildningsmötet”. Men det är
inte bara i Leanders kronologi som mötet 1903 spökar. Även i Folkbildningsmötets
uppfattning om sin egen historia rymde vissa motsägelser på den här punkten. Mötet 1920
angav mötet 1904 som det första av sitt slag, men i hälsningstalet till 1912 års möte
omnämndes mötet 1903 som ett i raden av möten med samma karaktär. 38 Detta är dock den
enda gången som mötet 1903 figurerar på detta sätt i materialet, som annars följer kronologin
där mötet 1904 är det ”första allmänna svenska folkbildningsmötet”. Det är visserligen värt att
notera att även mötet 1903 refererades utförligt i Social Tidskrift, men till skillnad från mötet
1904 lät inte Folkbildningsförbundet trycka och ge ut någon skrift baserat på föredrag eller
diskussioner.
Mötet 1903 var dock inget förment ”allmänt folkbildningsmöte”, som de senare var, utan
ett specifikt möte för föreläsningsrörelsen. Leander omnämner själv mötet i sin historik som
en ”föreläsarträff”. 39 Enligt referatet i Social Tidskrift handlar det om ett möte mellan ombud
för föreläsningsföreningarna och föreläsare. För inbjudan stod ”centralbyråerna” för
föreläsningsförmedling i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. 40
Ansatsen till folkbildningsmötet 1904 var alltså annorlunda än till ”föreläsarträffen” 1903.
Som nämnt ovan inbjöds alla föreningar som var aktiva i en eller flera av
folkbildningsrörelsens grenar. 1904 var ett initiativ till samordning av hela
folkbildningsrörelsen, i hälsningstalet anges mötets syfte vara att möjliggöra ”ordnad och
planmässig samverkan mellan verksamhetens olika grenar; det måste skapas system i
anordningarna.”41 Folkbildningsförbundet hade inte grundats när föreläsningsrörelsens möte
hölls 1903, och det möte Folkbildningsförbundet tog initiativ till 1904 sammanföll med det
nybildade förbundets ambition att vara ett förbund för hela landets folkbildning.
36

Mötesberättelse 1907, s. 3
Mötesberättelse 1920, s. 3
38
Mötesberättelse 1912, s. 12
39
Leander (1953) s. 33-34
40
Social Tidskrift 1903:7
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Social Tidskrift 1904:8
37
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Folkbildningsförbundets centrala roll som initiativtagare och anordnare – även under senare
möten, vilket vi ska se – kräver en utvikning.

Folkbildningsförbundet
Folkbildningsförbundet (FBF) är idag, efter en sammanslagning med Samverkande
Bildningsförbunden 1968, en intresseorganisation för de tio studieförbunden och tillsammans
med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges kommuner och landsting en
av huvudmännen för Folkbildningsrådet, som har myndighetsansvar för folkbildningen och
bland annat fördelar statligt stöd till studieförbund och folkhögskolor. Folkhögskolorna är
alltså inte knutna till FBF. 42
När FBF grundades 1903 i Stockholm var det genom en sammanslagning av Föreningen
för folkbibliotek och läsestugor och Centralföreningen i Stockholm för populärvetenskapliga
föreläsningar, vilken alltså var en av de fyra centralbyråer som bjudit in till föreläsarträffen
1903. FBF hade tre verksamhetsområden: dels en lokal avdelning som hade ansvar för fyra så
kallade läsestugor i Stockholm, dels två ”centralbyråer” med ansvar för biblioteks- respektive
föreläsningsförmedling. Bokförmedlingsbyrån ägnade sig, med understöd från landsting, åt
”bokpropaganda” genom att sända ut så kallade vandringsbibliotek över stora delar av landet
och genom utgivning av vägledningar och bokkataloger. Därtill ägnade man sig åt
statistikinsamling och inventering av landets sockenbibliotek, och byråföreståndaren Axel
Hirsch utgav Folkbiblioteksbladet (1903-1911).
Föreläsningsbyrån hade sin föregångare i Centralbyrån för populärvetenskapliga
föreläsningar i Lund, och hade till uppgift att förmedla föreläsningar och uthyrning av
föreläsningsmaterial. Verksamheten var till en början huvudsakligen begränsad till Stockholm,
men kom allt eftersom att utvidgas till hela landet.43
FBF tillhörde tveklöst den tidigare beskrivna liberala socialpacifistiska grenen av
folkbildningsrörelsen – en ”antiklassrörelse”, med Leanders ord44 – och förbundets
initiativtagare och tidiga huvudfunktionärer kan alla skrivas in i den samma: Knut Kjellberg,
FBF:s ordförande från starten 1903 till sin död 1921, var liberal riksdagsman i andra
kammaren under två perioder samt från 1908 föreståndare för Stockholms arbetarinstitut.
42

Se Folkbildningsförbundets och Folkbildningsrådets respektive hemsidor: http://www.studieforbunden.se/ och
http://www.folkbildning.se/ (information hämtad 2012-10-12). De tio studieförbunden är idag: ABF,
Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda,
Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet; se även Gösta Vestlund (2010) s. 82
43
Sigfrid Leander (1953): Folkbildningsförbundet och folkbildningen under 50 år, s. 30-33; Vestlund (2010) s. 80
44
Leander (1953) s. 29
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Gerard Halfred von Koch, en av initiativtagarna till FBF, var redaktör för vänsterliberala
Social Tidskrift, som var organ för föreningen Studenter och Arbetare och senare även för
FBF, samt grundare av Centralförbundet för socialt arbete. Fridtjuv Berg, en av
bokförmedlingsbyåns första ledamöter, var liberal skolpolitiker och sedermera statsråd. För att
nämna några.45 Från och med 1904 var prins Eugen hedersordförande i förbundet.
FBF hade, som namnet (av von Koch ”fångat […] i vinden” 46) antyder, klart centralistiska
ambitioner. I stadgarna fastslogs att förbundets uppgift var att stimulera folkbildningens
utveckling i hela landet. Leander refererar ett folkskolläraremöte tidigare samma år som FBF
grundades, där FBF:s blivande ordförande Knut Kjellberg deltog med ett föredrag om
”Folkbildningsarbetet bland vuxna”, mötet antog en resolution om att staten och kommunerna
borde ge stort ekonomiskt anslag åt en centralanstalt med uppgift att organisera och stödja
folkbildningen i landet.47 Både Leander och Vestlund talar om att (främst)
föreläsningsrörelsens växande ledde till behov av samordning och centralisering, och alltså
FBF. Båda talar om ”Drömmen om Folkbildningsförbundet”, som om det vore något av ett
slutmål för, eller i varje fall en ny fas av, det sena 1800-talets biblioteks- och
föreläsningsverksamhet.48 Initiativet till och organiserandet av de folkbildningsmöten som
undersöks i den här uppsatsen är förstås intimt förknippat med pretentionen på att vara ett
centralförbund för hela landets folkbildning.
Föreläsningsbyrån i Stockholm var en senare skapelse än både centralbyrån i Lund och
centralbyrån i Göteborg, kopplad till Västra Sveriges folkbildningsförbund. Stockholmsbyrån
tycks inte heller varit särskilt lyckad till en början, i varje fall i jämförelse med den mycket
universitetsinvolverade lundensianska. 49 Trots detta kom alltså det centraliserande initiativet
därifrån, Leander tycks mena var naturligt att FBF gavs viss central betydelse i och med dess
geografiska placering i huvudstaden. 50 Och antagligen ligger det något i att FBF:s geografiska
hemvist ökade förbundets möjligheter att agera som en centraliserande kraft inom
folkbildningsrörelsen. Och möjligen var placeringen i Stockholm något som förstärkte det
samtida intrycket av en centraliserande agenda. Det fanns, antyder Leander, kritik om
”uppifrån kommande styrning, parad med gammaldags filantropi.” Leander kopplar detta till
faktumet att prins Eugen var FBF:s hedersordförande och ”beskyddare".51
45
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Ingvar Törnqvist framhåller i sin avhandling att FBF:s centralistiska agenda redan tidigt
ledde till långvariga motsättningar inom föreläsningsrörelsen. Bland annat fick FBF:s
föreläsningsbyrå tillsammans med förmedlingsbyråerna i Lund och Göteborg mer eller
mindre monopol på förmedlingsverksamheten efter en proposition 1912 som var föranledd av
en utredning där både Knut Kjellberg och lundabyråns föreståndare Nils Lundahl ingick som
sakkunniga. Detta ledde till att de regionala länsförbund som ägnade sig åt
föreläsningsförmedling grundade Föreläsningsförbundens Riksorganisation (FRO) som
motvikt mot centralbyråernas ökade inflytande över föreläsningsrörelsen. 52 Detta missnöje,
inte minst med den stockholmska centralbyrån, tog sig som mest uttryck under
folkbildningsmötet 1912, vilket jag kommer återkomma till. Kjellberg ställde sig även kritisk
till folkuniversitetsidén, något Leander menar berodde på att folkuniversitet skulle utgöra en
konkurrens mot FBF och föreläsningsverksamheten: Kjellberg ”trodde mindre på 'folket' och
mera på Folkbildningsförbundet”.53

Initiativtagare och anordnare 1907-1912
Tre år efter det första mötet, den 28:e februari 1907, beslutade FBF:s överstyrelse att det var
dags igen, dock utan att närmare klargöra varför. Den här gången planerades mötet vara i två
dagar, 28-29:e juni, och dessutom stod inte FBF som ensamma inbjudare. Styrelsen beslutade
att ta kontakt med andra statsunderstödda centralanstalter, för att gemensamt bjuda in till
mötet.54 Detta för att, som det senare klargjordes i den tryckta mötesberättelsen, ”giva mötet
ökad betydelse”55. Resultatet av detta blev att en mängd olika aktörer på folkbildningsområdet
stod bakom inbjudningen tillsammans med FBF: Västra Sveriges Folkbildningsförbund,
studentföreningarna Verdandi och Heimdal, I.O.G.T:s storloge, Stockholms
arbetarebiblioteksförbund, med flera.56
Mötet hölls i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm, och vid dess avslutning beslutades,
på förslag från deltagare från Västsverige, att ett nytt möte skulle hållas om två eller tre år och
att det om möjligt skulle anordnas av Västra Sveriges folkbildningsförbund i Göteborg.57
Folkbildningsmötet som nationell institution och aktör fördjupades härmed. Dels upphörde
möten att anordnas enbart på initiativ av enskilda aktörer, utan mötet tog så att säga initiativ
52

Ingvar Törnqvist (1996) Oscar Olsson, folkbildaren: I synnerhet hans tankar om universitetens roll i
folkbildningsarbetet, s. 75-76
53
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54
Styrelseprotokoll 26/02 1907, Folkbildningsförbundets arkiv.
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självt till nästa möte. Till skillnad från mötet 1904 lät FBF också utgiva en tryckt
mötesberättelse i 1000 exemplar. Och förslaget att förlägga nästa möte till Göteborg var ett
godkännande från Västsverige att folkbildningsmötet även är deras möte, och inte bara FBF:s
och Stockholms. 58
Men det föll sig inte så, att det möte som anordnades 1910, hölls i Göteborg. Som jag
berört ovan sammanföll mötet 1910 med ett nordiskt skolmöte i Stockholm, varför FBF
beslutade anhålla om att hålla folkbildningsmötet några dagar innan detta i Stockholm istället.
Det är värt att notera att FBF anhöll (hos Västra Sveriges Folkbildningsförbund får antas,
även om det inte framgår av materialet) om att få anordna mötet: folkbildningsmötet var inte
längre bara FBF:s, även om förbundet fortfarande var den centrala impulsgivaren. 59
Den 6:e och 7:e augusti, direkt efter sommarkursernas avslutande och direkt innan
skolmötet, hölls folkbildningsmötet återigen i Arbetarinstitutets lokal. Denna gång var
inbjudarna färre, och de representerar de tre centralbyråer vilka skulle komma att få ett
halvofficiellt monopol på föreläsningsförmedlingen vilket jag berörde ovan:
Folkbildningsförbundet, Centralbyrån i Lund och Västra Sveriges folkbildningsförbund. Här
anas en viss konsolidering av vilka aktörer det var som var Folkbildningsmötets huvudmän. I
Mötesberättelsen står det att beslutet att förlägga mötet till Stockholm föregicks av en
”skriftväxling i frågan” mellan dessa tre. Samtidigt tycks FBF haft visst företräde, enligt
styrelseprotokoll från den 10:e mars 1910 var det FBF:s styrelse som ”efter en längre
diskussion” beslutade att inbjudan skulle utfärdas av dessa tre.60
Det fanns alltså redan från mötet 1907 en tendens till att Folkbildningsmötet
konsoliderades som egen aktör. I samband med mötets avslutning 1910 valdes en kommitté
”för anordnande av nästa (fjärde) allmänna svenska folkbildningsmöte”, bestående av FBF:s
Kjellberg, lundabyråns Nils Lundahl, Västra Sveriges folkbildningsförbunds Abraham
Langlet, överläraren J.E. Björkman från Kirunas föreläsningsförening och I.O.G.T:s Oscar
Olsson.61 Genom att utse en kommitté hade mötet skapat ett ramverk för framtida möten som
i varje fall formellt inte var avhängigt andra aktörer än mötet självt.
Det fjärde mötet, 1912, hölls som avtalat i Göteborg. I Stockholm hölls samtidigt de
olympiska spelen – den så kallade ”solskensolympiaden” - ett evenemang som tydligen inte
utövade samma gravitationskraft på ett folkbildningsmöte som det nordiska skolmötet hade
gjort 1910. Inbjudan var undertecknad av den kommitté som utsågs 1910, och mötet
58

Styrelseprotokoll 19/11 1907
Styrelseprotokoll 14/12 1909; Mötesberättelse 1910, s. 3-4
60
Mötesberättelse 1910, s. 3; Styrelseprotokoll 19/03 1910
61
Mötesberättelse 1910, s. 99
59

28

Nils-Erik Nauclér

arrangerades av Västra Sveriges folkbildningsförbund. Detta ledde till att FBF:s styrelse fick
ta ställning till vem som skulle representera förbundet på mötet, det blev, föga förvånande,
Knut Kjellberg. Mötet hölls i Göteborgs högskolas lokaler. Valet av lokal följde här mönstret
från tidigare möten, både Arbetarinstitutet och Svenska läkarsällskapet var organisationer
FBF:s ordförande Knut Kjellberg var kopplad till. Västra Sveriges Folkbildningsförbunds
ordförande Abraham Langlet var knuten till Göteborgs högskola. I slutet av mötet återvaldes
de kommitterade och gavs i uppdrag att anordna ett nytt möte inom tre år.62 Så blev det dock
inte, nästa ”allmänna svenska” folkbildningsmöte hölls först 1920.
I inledningen till mötesberättelsen för mötet 1920 gavs i den redaktionella texten en kort
historisk tillbakablick över de tidigare mötena. De önskemål som hade uttalats av tidigare
möten var nu, hävdades det, realiserade. Det konstaterades att målsättningen att hålla ett möte
inom tre år efter det fjärde, 1912, inte hade nåtts. Detta på grund av att krigsåren inte hade
lämpat sig för större möten och för att de stora folkbildningsföreningarna som bildats efter
1912 hade varit mer upptagna med internt organisationsarbete, och mindre intresserade av att
”diskutera folkbildningsfrågor av mera allmän art.” Initiativet till mötet förlades i den
redaktionella texten till icke namngivna personer och organisationer ”inom
folkbildningskretsar”.63
Mötet 1920 var till viss del annorlunda än de tidigare mötena. Medan dessa benämns
”Allmänna svenska folkbildningsmöten”, kallades mötet 1920 kort och gott för
”Folkbildningskonferens”, något som antyder att principiella diskussioner snarare än
beslutsfattande stod på agendan. Situationen för mötet 1920 upplevdes alltså annorlunda än
den varit för tidigare möten, det beslutades att mötet inte skulle anta några resolutioner, vilket
tidigare möten hade gjort.64 Mötet hade försvagats som aktör på folkbildningsområdet.

Folkbildningsmötets syfte
Varför bestämde man sig för att ändå sammankomma 1920? Bakgrunden var en anhållan från
riksdagen hos Kungl. Maj:t om en utredning om hur folkbildningen skulle utvecklas.
Riksdagens skrivelse citerades i mötets inbjudan, och de mer avgränsade områden som ansågs
vara av vikt att utreda var dels hur folkbildningsarbetet kan omläggas för att bättre nå ”vidast
möjliga kretsar” samt hur statsmakterna bäst kan stödja folkbildningen. 65 I den redaktionella
texten angavs det, att det ”inom folkbildingskretsar” ansågs vara av godo för utredningen ”att
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aktiva representanter för de olika folkbildningsorganisationerna samlades till en gemensam
konferens för att avhandla de allmänna utvecklingslinjerna för det svenska
folkbildningsarbetet.”66
Just bakgrunden i agerande från statsmakterna är något som gick igen för alla möten. Även
om det alltså växte fram en viss planmässighet i när mötena skulle anordnas var mötenas syfte
nästan alltid riktade mot behandling och diskussion av statsmakternas agerande, såsom mötet
1920. I Knut Kjellbergs hälsningstal 1912 sades uttryckligen att mötenas uppgift var ”att
särskilt fästa regerings och riksdags uppmärksamhet på betydelsen av dessa
folkbildningssträvanden för att åt desamma förvärva statsmakternas ideella och materiella
stöd.”67
Bakgrunden till mötet 1907 var anmärkningar på föreläsningsrörelsen från statsrevisorerna.
Dessa tycks ha upplevts såsom väldigt problematiska då de redan ett halvår innan mötet
diskuterades i Folkbildningsförbundets styrelse. 68 Som en fotnot till inbjudan i
mötesberättelsen citerades statsrevisorernas anmärkningar. De missförhållanden som
utpekades var att föreläsningarna ofta behandlade utländsk kultur och natur, samt att de sällan
var av praktiskt värde för arbetarklassen. 69 Större delen av de mötesuttalanden som antogs
1907 var direkt relaterade till detta.
1910 var föreläsningsrörelsen återigen i blåsväder, eller i varje fall lagd under kritisk
granskning av statsmakten. I statsverkspropositionen det året framförde ecklesiastikministern
betänkligheter kring rörelsen: ”Det förefaller mig, som om föreläsningsverksamheten delvis
skulle kunna bedrivas med än större planmässighet än hittills skett […] Förslag i dylik
riktning bör emellertid föregås av en fullständig och allsidig utredning. En sådan är det också
min avsikt att föranstalta.”70 Ecklesiastikministern, Elof Lindström (1863-1924), var inbjuden
till mötet och närvarade också (men var inte upptagen i deltagarlistan).
Inför mötet 1912 hade bestämmelserna för statsanslag till folkbildningen lagts om rejält, i
centraliserande riktning både för föreläsningsrörelsen och för biblioteksrörelsen. Nytt var
också att rikstäckande studieförbund skulle ges bidrag, något som bland annat resulterade i
ABF:s grundande. Just centraliseringen av föreläsningsrörelsen vållade omfattande
diskussioner. I inbjudan till mötet antogs de nya bestämmelserna vara den viktigaste
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anledningen till mötets sammankallande, då det preciserades vad som ska upptagas på
programmet utöver detta.71
Det var egentligen bara folkbildningsmötet 1904 som inte uttalat hade till syfte att
diskutera agerande från statsmakterna. Däremot fanns en pågående utredning om statsanslag
till folkbiblioteken i bakgrunden, en utredning som resulterade i att biblioteken fick
statsanslag 1905. Och en stor del av diskussionen och föredragen handlade om just detta. 72
Det kan alltså konstateras att Folkbildningsmötets agerande till stor del hängde samman
med agerande från statsmakterna. Folkbildningsmötet som aktör bör förstås i relation till
diskussionen om statsunderstöd till folkbildningsrörelsen. Men hur förstod
Folkbildningsmötet sin egen roll i relationen mellan folkbildningsrörelsen och statsmakterna?
Vilken var folkbildningsmötets självbild?
I det hälsningstal av Knut Kjellberg som citerades ovan definierades mötets (och tidigare
mötens) syfte, utöver relationen till statsmakterna, såhär: ”att klargöra ändamålet med vissa
grenar av folkbildningsarbetet och förbättra dithörande arbetsmetoder”73. Folkbildningsmötets
syfte, i relation till rörelsen, var alltså att svara på frågorna hur folkbildningen skulle bedrivas,
och varför. De arbetsmetoder som Folkbildningsmötet såg sig som förbättrare av var, med
Kjellbergs ord: ”Organisationsformer, medel och metoder”, mötets syfte var att göra dessa
”allt mer ändamålsenliga”74. Vad ändamålet var – folkbildningens själva syfte – uttalas dock
sällan. Vad folkbildningsmötets olika företrädare ansåg om folkbildningens syfte kommer jag
analysera i Del 2: Folkbildningsarbetet.
Frågan om organisering och samordning var återkommande, i inbjudan till mötet 1920
sades frågan om samverkan mellan olika ”bildningsföretag” vara av särskilt intresse. 75
Kjellberg förklarade 1904 års folkbildningsmötes uppgift med att ett stigande intresse och ett
intensivare arbete för folkbildingen krävde mer planmässighet och bättre samordning mellan
de olika verksamhetsgrenarna, ”det måste skapas system i anordningarna.” 76 Mötet tänktes
vara en arena där föreläsare och representanter för föreläsningsföreningar kunde möta
representanter för centralanstalterna (som Folkbildningsförbundet) och gemensamt arbeta
fram nya arbetsmetoder och korrigera problem. Intressant med den här syftesformuleringen är
71

Mötesberättelse 1912, s. 7-8

72

Social Tidskrift 1904:8; Folkbildningsförbundet (1904)
Mötesberättelse 1912, s.12
74
Mötesberättelse 1912, s. 13
75
Mötesberättelse 1920, s. 4
76
Social Tidskrift 1904:8
73

31

Nils-Erik Nauclér

att det bara var föreläsningsrörelsen som berördes, även om mötet som sagt även diskuterade
biblioteksverksamheten.
Mötet 1907 hade alltså sin bakgrund i statsrevisorernas anmärkningar.
Folkbildningsförbundet ville ge detta möte ökad tyngd, och kontaktade ”övriga centrala
organisationer” för att utfärda en gemensam inbjudan. Mötets syfte framställdes i den
inledande redaktionella texten som både naturligt och nödvändigt, det stora intresset för
folkbildningsarbetet gjorde att ”gemensamma överläggningar” mellan ”folkbildningens
vänner” krävdes. 77
I inbjudan till mötet 1907 bad inbjudarna att förslag till diskussionsämnen skulle skickas
till Folkbildningsförbundet drygt en månad innan mötet. Men att mötets aktualitet var
påkallad av den externa kritiken visas av ytterligare en begäran i inbjudan.
Folkbildningsförbundet bad också om årsredogörelser och andra upplysningar, samt
föreläsningsföreningarnas styrelsers uttalande om serieföreläsningar, detta ”För belysande av
spörsmål, som stå i samband med statsrevisorernas anmärkningar” 78.
I inbjudan till 1907 års möte bifogades ett citat av statsrevisorernas anmärkningar. Och till
mötet 1910 citerades ecklesiastikministerns uttalande om föreläsningsrörelsen. Till inbjudan
fogades även två punkter som inbjudarna ansåg vara de viktigaste för mötet att behandla. Den
ena gällde bestämmelserna för statsbidragen till folkbiblioteken. Den andra punkten var direkt
kopplad till ecklesiastikministerns kritik, och formulerades såhär: ”Vilka åtgärder bör vidtags
för att ernå de ur folkbildningssynpunkt mest tillfredställande resultat av den statsunderstödda
föreläsningsverksamheten?”79
Formuleringen tyder på att Folkbildningsmötet uppfattade sig självt som aktören som
formulerade folkbildingens egen synpunkt. Det är något av en markering att
Folkbildningsmötet uppfattade sig företräda folkbildingen i sig, snarare än bara vara ett
instrument för statsmakterna. Dock var relationen mellan statsmakt, folkbildningsrörelse och
folkbildningsmötet inte alls entydig, vilket jag ska undersöka närmare i Del 2:
Folkbildningsarbetet. Folkbildningsmötet representerade förstås inte heller hela det svenska
folkbildningsområdet, trots de adjektiv det tillskrev sig självt - ”allmänt” och ”svenskt” vilket jag ska visa i det följande avsnittet.
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Folkbildningsmötets deltagare
I de tryckta mötesberättelserna finns vad som uppges vara fullständiga deltagarlistor, där
deltagarnas namn och titel uppges. Dessutom uppges också om de är representanter för
föreningar, enskilda deltagare, eller representanter för inbjudarna. Det finns även information
om vilka deltagare som innehade olika poster som mötets ordförande eller sekreterare, eller
vilka som satt i det beredningsutskott som förberedde mötesuttalanden. Därtill finns i alla de
tryckta berättelserna återgivanden av alla diskussionsinlägg. Utifrån detta material har statistik
sammanställts och analyserats: vilka pratade mest? Vilka innehade olika funktionärsposter?
Vilka deltog på flera möten? Går det att identifiera någon grupp deltagare som var extra
tongivande? Vilka var de? Eftersom deltagarnas titlar uppges i deltagarlistorna har jag även
undersökt hur olika yrken och sociala grupper fördelar sig över mötena. Vad var det
egentligen för typ av människor som var intresserade av att delta på folkbildningsmöten?
Folkbildningsmötet sade sig vara ”allmänt” men vilka grupper var det egentligen som var
representerade?
För mötet 1904 finns ingen tryckt berättelse, och heller ingen deltagarlista bevarad. Där är
jag hänvisad till referat av mötet. Tyvärr är det mest fullständiga referatet av mötet – det i
Social Tidskrift – inte komplett med hänseende på diskussionsinlägg. Därför kan inte mötet
1904 helt inordnas i den nedanstående kvantitativa analysen.
Avsnittet inleds dock med en redogörelse för vilka som var inbjudna att delta på mötena.
Vilka grenar av folkbildningen ansågs vara lämpliga att ges representation på ett ”allmänt”
folkbildningsmöte? Vilka föreningar som bjöds in till mötena framgår mer eller mindre i
mötesberättelserna och referatet i Social Tidskrift. Kompletterande information finns i vissa
fall i FBF:s styrelseprotokoll.

Vilka var inbjudna?
Som jag konstaterade ovan anordnades mötena i anslutning till sommarkurserna. På det
styrelsemöte FBF:s överstyrelse beslutade att ta initiativ till det första folkbildningsmötet
sades uttryckligen att, utöver olika folkbildningsföreningar, inbjudan skulle utgå till
sommarkursdeltagare. I referatet av mötet nämndes däremot inte sommarkursdeltagare
explicit, men i formuleringen ”ombud för föreläsningsföreningar och folkbibliotek, föreläsare
och andra intresserade” kan sommarkursdeltagare anas i den sista gruppen. 80 Det som däremot
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är tydligt vid detta första möte är att de delar av folkbildningsrörelsen som var representerade
vid mötet var sådana som ingick i FBF:s uttalade verksamhetsområden: folkbibliotek och
föreläsningsföreningar.
Till nästa möte, 1907, var det samma grenar som var representerade. I mötesberättelsen för
det mötet fanns dock en liten modifiering av hur gruppen inbjudna beskrivs som är värd att
diskutera: de föreningar som var inbjudna var ”alla av Folkbildningsförbundet kända” 81. Det
vill säga, de föreningar FBF inte kände till, kunde inte inbjudas. För det första bör det
konstateras att Folkbildningsmötet vid den här tiden inte var avhängigt FBF. Eftersom
inbjudan 1907 utfärdades gemensamt med flera andra organisationer anser jag att den här
formuleringen tyder på att de olika inbjudarna var ganska homogena i sin förståelse av
folkbildningsrörelsen i Sverige, de andra inbjudarna kände inte till, eller var intresserade av
att bjuda in, andra föreningar än de FBF inbjöd. Därtill bör formuleringen tolkas som ett
försök att ge legitimitet till Folkbildningsmötet. Inbjudarna (här FBF) hade inbjudit alla
föreningar de kände till, och gjort sitt för representationen i Folkbildningsmötet. Detta
skapade också incitament för föreningar som ännu inte var satta i samband med FBF att sätta
sig i samband med dem.
I och med mötet 1910 introducerades dels ett nytt kriterium för inbjudan och dels nya
grupper. De som inbjöds var ”samtliga statsunderstödda föreläsningsföreningar av
Folkbildningsförbundet kända biblioteksföreningar, folkhögskolor, Sv. allm.
folkskollärareförenings kretsföreståndare, centrala folkbildningsanstalter m.fl.”82 Här hade
alltså kriteriet att föreläsningsföreningarna som deltog skulle vara statsunderstödda införts.
För det första kan ”statsunderstödda” förstås som en modifiering av ”kända”; det fanns
officiella uppgifter på de föreningar som uppbar statsstöd och använda sig av den snarare än
den egna kunskapen var ett sätt att reducera godtycke för att öka mötets legitimitet. Det blev
än tydligare vilkas röst mötet representerade. Till detta ska föras att mötet ville representera
folkbildningsrörelsen i relationen med statsmakterna, vilket jag visat ovan. Samtidigt innebar
detta förstås ett accepterande av de villkor som var förbundna med statsanslaget.
Därtill hade alltså även folkhögskolor givits plats, vilket ligger i linje med tolkningen att
Folkbildningsmötet vid den här tiden inte längre enbart var en angelägenhet för FBF, vars
verksamhet alltså inte berörde folkhögskolorna direkt. Uppräkningen av vilka som var
inbjudna till mötet 1912 var identisk med den ovanstående, med undantag av att
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folkhögskolorna fallit bort. Orsaken till detta anser jag går att skönja i deltagarlistorna, det
fanns inget ombud för någon folkhögskola på mötet 1910, och följaktligen inte 1912 heller.
Givetvis fanns det deltagare som på olika sätt var aktiva inom folkhögskolevärlden, men de
var på mötet som representanter för föreläsningsföreningar och folkbibliotek.
Folkbildningsmötet var inte en angelägenhet för folkhögskolorna. Det är svårt att tala om vad
som var orsak och vad som var verkan i det här fallet, men med tanke på att vare sig mötet
1910 eller det tidigare, 1904, hade frågor om folkhögskolorna på programmet kan det
ömsesidiga intresset mellan Folkbildningsmötet och folkhögskolevärlden nog beskrivas som
svalt. Möjligen berodde detta på att den folkbildning som Folkbildningsmötet ägnade sig åt
avgränsades av FBF:s verksamhetsområden. Folkskollärarna ska diskuteras mer utförligt
nedan (både i det här avsnittet och i Del 2).
Utifrån deltagarlistorna i mötesberättelserna går det att säga något om hur de olika
grenarna av folkbildningen representerades vid mötena 1907 till 1912. Deltagarlistan till
mötet 1904 saknas i materialet, och 1920 utgjorde ett sådant stort undantag från de tre mötena
”i mitten” att det inte riktigt kan analyseras på samma sätt. I deltagarlistorna listades
deltagarna antingen som ”Representanter för inbjudarna”, ”Enskilda deltagare” eller som
”Representanter för föreningar”. I den sistnämnda kategorin nämndes förutom deltagarens
titel och namn även vilken förening denne representerade. Under mötena 1907, 1910 och
1912, utgjorde en förkrossande majoritet av de representerade föreningarna
”Föreläsningsföreningar”. Under alla tre mötena utgjorde föreningar med beteckningen
”Föreläsningsförening” mer än hälften av de representerade föreningarna. Där ska tilläggas att
stora delar av de representerade föreningar som inte benämndes så, istället var
”Föreläsningsanstalter”, ”Föreläsningsinstitut”, ”Föreläsningsförbund” och så vidare.
Föreläsningsrörelsen var minst sagt dominerande. Föreläsningsrörelsen var, enligt bland annat
Ingvar Törnqvist, ”folkbildningskulturens” liberala gren, med sina rötter i 1880-talets
arbetarinstitut.83
Som konstaterats var mötet 1920 på många punkter annorlunda än de tidigare. Detta gäller
även i vilka som var inbjudna. Enligt mötesberättelsen hade ”större sammanslutningar och
centrala anstalter” anmodats utse representanter till mötet. Enskilda förläsningsföreningar
representerades inte längre av egna ombud, utan istället representerade varje deltagare större
sammanslutningar: länens föreläsningsförbund, A.B.F, I.O.G.T:s riksstudieledning, Sveriges
Allmänna Biblioteksförening, och så vidare. I deltagarlistan kan det utläsas att enskilda
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bibliotek hade ombud på plats, men dessa var ordnade under den generella kategorin ”För
folk- och skolbibliotek” istället för att det var utskrivet vilket bibliotek som representerades.
Detsamma gäller studiecirklarna – som här för första gången hade specifika representanter –
där alla ombud var ordnade efter sitt förbund: A.B.F. eller I.O.G.T. 84 Det som hade ändrats
under de åtta åren som gått var alltså att studiecirklarna bereddes en egen representation vid
mötet, men framför allt att folkbildningsrörelsen – såsom den representeras på ett nationellt
folkbildningsmöte – var mindre partikulär 1920 än tidigare.

Folkbildningsmötenas strukturella sammansättning
Deltagarantalet under folkbildningsmötena låg på en ganska konstant nivå, även om
tendensen är att deltagarantalet sjönk efter 1907 års toppnotering. Uppgifterna för mötet 1904
skiljer sig lite, i Social Tidskrifts referat angavs 150, medan deltagarantalet skrevs till 130 i
Folkbildningsförbundets egen skrift Om folkbildningsarbetet. För mötena 1907 och 1910 var
deltagarantalet som högst: 166 respektive 150. Till mötet 1912 sjönk deltagarantalet till 121,
och i mötesberättelsen 1920 listas bara 81 deltagare. 85 Det är förstås svårt att säga något
utifrån detta, men intrycket att mötena under perioden 1904-1912 hade en ganska homogen
karaktär, medan mötet 1920 stack ut, förstärks.
Sammanlagt 418 olika personer deltog på mötena från 1907 till 1920. 73 av dessa deltog på
flera möten: 51 på två möten, 17 på tre och endast 5 personer deltog under periodens alla fyra
möten.
I deltagarlistorna från mötena 1907-1920 är det även möjligt att se hur deltagarna titulerade
sig. Folkbildningsmötenas två största grupper var lärare och akademiker. Om alla tituleringar
slås samman utgör lärare – här även rektorer – ungefär en tredjedel. En knapp femtedel
titulerade sig med sin akademiska titel. Dessa siffror höll sig mer eller mindre konstanta över
perioden. De största förändringarna som skedde under perioden var dels att prästerna försvann
från att ha varit fjorton på mötet 1907 till att inte vara med alls 1920, och dels att antalet
deltagare som titulerade sig i relation till sin folkbildar-uppgift (exempelvis som kassör i en
förening) utgjorde en avsevärt större andel 1920 än under tidigare möten. Antalet deltagare
som titulerade sig som arbetare på olika sätt var lågt under hela perioden.
Det som kan sägas om detta är att deltagandet på folkbildningsmötet var en angelägenhet
för ”bildade”, men att den bildning som representerades inte var den kyrkliga. Därtill stärker
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analysen av deltagarnas titlar intrycket att 1920 års mötes särart hänger ihop med ett tydligare
definierat folkbildningsfält och en mindre partikulär folkbildningsrörelse.
Utifrån de angivna titlarna kan även könsfördelningen diskuteras. För en stor andel av
deltagarna går inte kön att utläsas, att förnamnet bara angavs med initialbokstav var mer regel
än undantag. Men en inte oansenlig andel av deltagarna titulerades som "fru" eller "fröken",
och ytterligare några angav feminina yrkestitlar i stil med "folkskollärarinna". Till dessa
kommer de som har utskrivna förnamn. Det går att finna 58 kvinnor i deltagarlistorna på detta
vis. Helt säkert fanns det fler kvinnliga deltagare som inte går att identifiera på detta vis, men
jag tror att det är rimligt att anta att mannen ansågs vara norm och att det är mer sannolikt att
kvinnliga deltagares kön på olika sätt noterades i deltagarlistorna än att de inte gjorde det.
Om man accepterar dessa 58 kvinnor som Folkbildningsmötets "kvinnliga deltagare" finns
det vissa intressanta observationer att göra om den gruppen. För det första kan det konstateras
att 42 av dessa var så kallade "enskilda deltagare" - deltagare som inte representerade någon
förening. De sexton som representerade föreningar uppvisar en intressant egenhet i jämförelse
med vilka föreningar som var representerade på mötena i stort. Nio av de kvinnliga deltagarna
representerade bibliotek, medan bara fem representerade föreläsningsföreningarna. Med tanke
på hur liten representation biblioteksrörelsen hade vid mötena är dessa nio kvinnliga
representanter en ansenlig del av den totala biblioteksrepresentationen. Utifrån denna
översiktliga analys kan det tentativt antas att de två grenarna - föreläsnings- och
biblioteksverksamheten - hade olika könsstruktur. Kvinnor tycks ha kunnat ta betydligt större
plats i biblioteksrörelsen i jämförelse med föreläsningsrörelsen.

Funktionärsposter och uttalanden
Till varje möte utsågs olika deltagare till funktionärsposter. Dels hade varje möte en
ordförande, en sekreterare och en vice ordförande. På vissa möten förekom även en eller flera
biträdande sekreterare. De tre mötena mellan 1907 och 1912 hade dessutom ett
beredningsutskott bestående av sex eller sju personer. Eftersom funktionärsposterna 1904
finns angivna i materialet har det mötet medtagits här. Sammanlagt deltog 29 personer på
dessa funktionärsposter, varav sex gjorde det vid två möten, och tre vid tre tillfällen.
Under mötena mellan 1907 och 1920 gjorde sammanlagt 101 personer uttalanden av
olika slag. Det vill säga mindre än en fjärdedel av alla deltagare. Här har både inledande
föredrag och inlägg i efterföljande diskussioner räknats. 59 av dessa gjorde endast ett
uttalande, och av de 42 som gjorde två eller fler uttalanden var det bara 16 stycken som gjorde
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fler än två uttalanden. Dessa 16 personer står för knappt hälften (100 stycken) av de 211
uttalanden som sammanlagt gjordes.

Tongivande mötesdeltagare
Slår man samman de 22 namn som var på fler än två möten med de 29 sammanlagda
mötesfunktionärerna och de 16 personer som stod för hälften av alla uttalanden får man en
lista på 42 namn. Tar man därifrån bort de som inte gjorde några uttalanden överhuvud
återstår 28 namn. Om man därtill plockar bort de som bara gjorde ett uttalande och bara var
på ett möte återstår dessa 20 namn:
Tablå 1: Tongivande mötesdeltagare, sorterade efter antal uttalanden
Namn

Antal
möten

Antal
funktionärsuppdrag

Antal
uttalanden

Knuten till

Olsson, Oscar

4

3

14 I.O.G.T.; socialdemokraterna

Kjellberg, Knut

4

2

13 Folkbildningsförbundet

Aberstén, Simon

3

2

7 V. Sv. Folkbildningsförbund

Langlet, Valdemar

2

2

7 Folkbildningsförbundet

Hedén, Erik

2

0

5 Laboremus; socialdemokraterna

Fevrell, W.

2

0

4 Enskild deltagare

Langlet, Abraham

3

2

4 V. Sv. Folkbildningsförbund

Lundahl, Nils

4

2

4 Centralbyrån i Lund

Wahlström, A.T.

3

1

4 Excelsiorförbundets folkbildningsbyrå

Berggren, Frans

3

0

3 Växjö föreläsningsförening

Larsson, H.E.

3

3

Nilsson, Fredrik

3

3

3 Malmö Bibliotek- och Föreläsningsförening
Stockholms Arbetarbiblioteksförbund;
3 socialdemokraterna

Nordenstreng, Rolf

2

0

3 Enskild deltagare

Wetterstrand, J.N.

3

1

3 Hallands föreläsningsförbund

Östlund, Karl

3

0

3 Köpings föreläsningsförening

Lagerström, Alfred

3

2

2 N. Kalmar läns föreläsningsförbund

Larsén, Maria

3

0

2 Dicksonska folkbilblioteket

Lundahl, A.

3

0

2 Billeholm-Bjufs föreläsningsförening

Nordin, August

3

1

2 Mariestads föreläsningsförening

Ottelin, Odal

2

1

2 Folkbildningsförbundet

Först och främst bör det konstateras att även denna tablå är ganska ”spetsig” sett till
uttalandena. Oscar Olsson och Knut Kjellberg – två av periodens ”stora
folkbildningspersonligheter” – har överlägset flest uttalanden. Det kan också konstateras att
dessa tongivande deltagare i stor utsträckning bestod av representanter för olika i övrigt starka
aktörer på folkbildningsområdet. De tre ”centralbyråerna” var representerade med
sammanlagt sex deltagare, länsförbunden och Excelisorförbundet hade tre representanter
bland dessa tongivande deltagare, och som vi ska se är det dessa tre som för länsförbundens
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talan i konflikten med centralbyråerna 1912. Tablån åskådliggör också den tonvikt på
föreläsningsrörelsen som diskuterats ovan, endast två deltagare representerade bibliotek
medan sju var representanter för föreningar och förbund som huvudsakligen sysselsatte sig
med föreläsningar.
Bland de tongivande mötesdeltagarna var tre socialdemokrater. Oscar Olsson är den
folkbildningspersonlighet under 1900-talet som, i egenskap av ”studiecirkelns fader”, varit
överlägset flest publikationers studieobjekt. Oscar Olsson representerade på mötena I.O.G.T. i
egenskap av organisationens studieledare. Fredrik Nilsson var bibliotekarie vid Stockholms
arbetarbibliotek. Arbetarbibliotekets mycket stora framgångar, trots bristande eller inget stöd
från kommunalt och statligt håll, har tillskrivits, både under samtiden och i senare forskning,
Nilssons gärning. Han var också engagerad i FBF:s bokförmedlingsbyrå. 86 Erik Hedén var
utrikes- och kulturredaktör i Social-Demokraten. Han var akademiker och representerade på
mötet 1907 studentföreningen Verdandi, en förening som han bröt med 1909 på grund av dess
liberala framtoning. Enligt Hans Levander i Svenskt biografiskt lexikon var han en av de
drivande krafterna bakom att studentföreningen Laboremus anslöt sig till socialdemokratiska
partiet.87
Valdemar Langlet var FBF:s sekreterare under perioden 1906-1909 (??). Han var
journalist och ledarskribent på Svenska Dagbladet, där han representerade en politisk
inriktning som kan kallas för moderat konservatism med intresse för sociala frågor. Valdemars
bror, Abraham Langlet, var föreståndare för Västra Sveriges Folkbildningsförbund, FBF:s
motsvarighet i Göteborg. Därifrån var också Simon Aberstén som var V. Sv. FBF:s
biblioteksansvarige. Aberstén var till yrket journalist och verksam inom Göteborgs borgerliga
press.88
Ytterligare en representant för ”centralbyråerna” var folkskolläraren Nils Lundahl som
representerade Centralbyrån för populärvetenskapliga föreläsningar i Lund. Hans och
centralbyrån i Lunds folkbildargärning brukar beskrivas som den viktigaste insatsen för
populariserandet av vetenskap i landet. Lundahl var från 1911 statlig bibliotekskonsulent och
hade alltså ansvar för kontroll av och rådgivning åt de bibliotek som uppbar statsstöd. 89
FBF hade dels representation i Valdemar Langlet, men också i Odal Ottelin, akademiker
från Uppsala, och lågvarig medlem av FBF:s styrelse, från 1906 till 1939. Mest framträdande
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var dock Knut Kjellberg, läkare och sedermera professor, och förbundets ordförande fram till
sin död 1921.
Länsförbunden var representerade av två personer bland de tongivande deltagarna: A.T.
Wahlström och Alfred Lagerström, båda folkskolelärare till yrket.

Vad gjorde man? Del I: Föredrag, diskussioner och mötesuttalanden
Vad var det då för något dessa människor samlades för att göra? Vad hände på och omkring
mötena? Mötets första uppgift var att inom sig utse funktionärer.
För det första utsågs en ordförande som fungerade som moderator i diskussionerna, och
därtill, får vi anta, var den som ”klubbade” beslut. Vid alla möten fanns även en vice
ordförande och en sekreterare och ibland även en eller flera biträdande sekreterare.
Ordföranderollen gavs under det första och sista mötet till Knut Kjellberg, 1907 var den
liberale skolpolitikern Fridtjuv Berg ordförande, 1910 lundabyråns Nils Lundahl och i
Göteborg 1912 var det Abraham Langlet, det regionala förbundet i Göteborgs ordförande. De
var alltså alla ”etablerade” namn, och eftersom materialet inte klargör exakt hur olika
funktionärsposter tillsattes ligger det nära till hands att anta att i varje fall ordförandeposten
tillsattes på förslag från inbjudarna eller mötets anordnare.
Den centrala aktiviteten för mötena var föredrag och diskussioner. Ofta benämns
föredragen som ”inledningstal” eller ”-föredrag” vilket tyder på att diskussionen – själva
mötet – var det centrala. Inledningstalen var förberedda sedan tidigare, och finns också
upptagna i mötesprogrammen. Förutom de tal som arrangerades av inbjudarna hade de
inbjudna möjlighet att skicka in förslag på diskussionsämnen. Diskussionen var inordnad
under ett visst ämne, där först ett eller flera inledningstal hölls i frågan varpå diskussionen
följde. Diskussionsinläggen var av varierande längd och kvalitet, en del var uppenbart
förberedda innan mötet medan andra mer har karaktären av inpass för stunden.
För perioden 1904-1912 går det att identifiera två tydliga ämnen som gavs mer vikt än
andra. Biblioteksverksamheten och föreläsningsverksamheten. Vissa mer perifera ämnen
avhandlas också, men dessa åtföljdes sällan av vidare livlig diskussion, till skillnad från
huvudämnena som alltid följdes av intensiv diskussion. Biblioteks- och föreläsningsfrågan
identifierades flera gånger explicit som mötets huvudfrågor.90 Sett till de uttalanden mötet
gjorde är det uppenbart att dessa två områden uppfattades som folkbildningens två
huvudsakliga grenar. 1904 gjordes två uttalanden, ett angående varje verksamhetsområde.
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1907 och 1910 behandlades de båda grenarna i separata diskussioner och uttalandena
ordnades efter den indelningen. Det var först 1912 som den här uppdelningen inte längre höll,
genom att mötet antog ett uttalande om ”Väntsalars prydande i folkbildningssyfte”91, men
förutom detta undantag sorterades alla uttalanden in under den ena eller andra verksamheten.
Med undantag för 1920 gjorde alltså varje möte vissa officiella uttalanden, som mötet som
helhet stod bakom. Processen från diskussion till uttalande gick till så, att deltagare i
diskussionerna lämnade resolutioner, som sedan bearbetades till ett förslag på mötesuttalande
av beredningsutskottet. 1904 tycks inget beredningsutskott funnits, och de två uttalanden som
gjordes då var kort och gott antagna resolutioner. Exakt hur processen där uttalanden antogs
såg ut framgår inte exakt i materialet. Oftast sägs mötet ha ”antagit” eller ”godkänt” eller
”gjort” ett uttalande, och bara i några få fall redovisas omröstningar. När omröstningar sägs ha
skett är det i anslutning till frågor som varit omdebatterade, en rimlig tolkning är alltså att
regelrätta omröstningar bara skett i de fall utgången inte varit klar. Vilka som emellertid hade
rösträtt vid mötena tydliggörs inte i materialet, det går att tänka sig att enskilda deltagare –
sådana som inte representerade någon inbjuden förening – inte hade det. Att antalet
redovisade röster i de fall omröstning förekom är lägre än det totala antalet deltagare talar för
en sådan tolkning.
Under mötena 1907-1912 fanns alltså ett beredningsutskott som hade till uppgift att ta
fram förslag på mötesuttalanden. I de flesta fall antogs beredningsutskottets förslag utan
debatt vilket kan tolkas så att utskottet var ganska lyckat i sitt sammanfattande och
kondenserande av de åsikter och resolutioner som lagts fram. Jag vill dock mena att det är
intressantare att diskutera detta utifrån vilka personer som ingick i beredningsutskottet, och
vilka grupper de representerade. Ett beredningsutskott som på det stora hela fick mötets
godkännande gång på gång borde rimligtvis vara tillräckligt representativt för mötets
deltagare för att upplevas som oproblematiskt och opartiskt. Om den gruppering du tillhör
(föreläsningsförbund, studiecirkelbibliotek, arbetarrörelse) är representerad i utskottet är dels
utskottet i sig självt mer troligt att i varje fall delvis framföra din grupps åsikt, och även om
det inte gör det är du sannolikt mer benägen att acceptera utskottets beslut som en rimlig
kompromiss eftersom du upplever dig representerad i förslaget.
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Två deltagare satt i beredningsutskottet för alla tre möten utskottet förekom. Dessa
representerade i Fredrik Nilsson den social-demokratiska arbetarrörelsen och i H.E. Larsson
borgerlig konservatism. Vid två möten (1910 och 1912) var Oscar Olsson med i utskottet, vid
1907 års möte satt Erik Hedén i utskottet. Arbetarrörelsen var alltså vid varje möte
representerade av två personer i utskottet. I övrigt ska noteras att länsförbunden hade en
representant i utskottet vid varje möte, samt att föreläsningsrörelsen, precis som i
deltagarantalet i stort, var mer representerad än biblioteksrörelsen. Arbetarrörelsens starka
representation är mest iögonfallande och det kan antas, med tanke på den stora acceptansen
för utskottets förslag, att arbetarrörelsen i stor utsträckning representerade
Folkbildningsmötets åsikter i stort.
Ser man till mötesuttalandena kan de kategoriseras utifrån vart de är riktade. De utåtriktade
vände sig mot statsmakten eller andra offentliga institutioner (som kyrkliga och kommunala
myndigheter) och var i många fall reaktiva, de var gjorda som en reaktion på en statligt
initierad utredning om folkbildningen, ett riksdagsbeslut om statsanslagen och så vidare. De
inåtriktade vände sig till den egna rörelsen, ibland till föreläsarna, ibland till biblioteken, till
föreläsningsföreningarna och till centralorganisationerna. Dessa var för det mesta preskriptiva
och föreskrev ett visst agerande, ofta relaterat till verksamhetens organisering, men också i
den direkta pedagogiska praktiken. Ett fåtal uttalanden är svårbedömda, de var formulerade
som om de var riktade mot rörelsen men hade bakgrund i statligt agerande. Dessa var
uteslutande av normerande karaktär, och fastslog vad folkbildning var, vad den var bra för
och hur den idealt skulle bedrivas.
I det följande redogör jag kort för tre exempel på hur processen såg ut. Jag har i urvalet av
dessa strävat efter att de ska vara representativa för hur processen generellt såg ut, men också
representativa för den varians som förekom mellan de olika mötena.

Tre exempel
På det första mötet, 1904, gällde det första uttalandet biblioteksverksamheten. Efter att
Kjellberg hållit ett välkomsttal och mötesfunktionärer utsetts höll lektor Odal Ottelin – vid
tiden sekreterare i FBF:s överstyrelse, samt sekreterare även vid mötet i fråga – ett
inledningsföredrag med titeln ”Staten och folkbildningsarbetet”. Ottelin började med att
redogöra för nödvändigheten av statsanslag till folkbildningsverksamheten och gick kortfattat
igenom de anslag som redan fanns. Snart kom han dock in på det ämne som upptog större
delen av föredraget: statsanslag till folkbibliotek. Frågan lyftes på grund av en nyligen
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antagen motion av Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund. Motionen gällde att regeringen
skulle ”ta i övervägande, om och på vilka villkor statsbidrag skulle kunna lämnas till
sockenbibliotek och med dem jämförliga boksamlingar [i.e. folkbibliotek]”, frågan hade från
Kungl. Maj:t gått ut för utlåtanden på en mängd instanser, och Ottelin menade att beslut skulle
fattas vid nästa års riksdag. Därefter argumenterade Ottelin för statsanslag åt folkbiblioteken i
diskussion med de utlåtanden som givits: varför bör statsanslag ges? På vilka villkor? Vilka
bibliotek borde komma i fråga? Föredraget var ganska långt och upptar fjorton sidor i tryck. 92
Därefter följde diskussion. Eftersom det inte finns någon mötesberättelse till mötet 1904 är
jag hänvisad till Social Tidskrifts referat. I det refereras två inlägg: dels Anton Nyström som
med hänvisning till Arbetarinstitutets historia menade att om censur skulle följa på bidraget,
var det bättre att inte ta emot det. Och dels den danske folkbildningsprofilen A.S. Steenberg
som menade att statens stöd till ”det fria folkbildningsarbetet” var en självklarhet och i
slutändan en god affär. På förslag av G.H. von Koch antog därefter mötet en resolution där
mötet uttalade sig för ”nödvändigheten av att staten lämnar anslag till inrättande och underhåll
av dylika bibliotek, även vandringsbibliotek, dock så att biblioteken må få utveckla sig fritt
och utan censur.”93
Mycket riktigt behandlades frågan om statsanslag till folkbibliotek under nästa års riksdag,
1905, och där beslutades att anslag till biblioteken skulle börja utbetalas.

År 1910 var alltså den så kallade föreläsningsfrågan på agendan efter kritik från officiellt håll.
Mötet 1910 varade under två dagar och varje dag var vigd åt en fråga. På söndagen skulle
”Ändrade bestämmelser för statsbidrag till biblioteken” avhandlas, men på mötets första dag,
lördagen, diskuterades ”Vilka åtgärder bör vidtagas för att ernå de ur folkbildningssynpunkt
mest tillfredställande reslutat av den statsunderstödda föreläsningsverksamheten?”. I
programmet fanns upptaget sex förslag på mötesuttalanden - ”teser” - som alla berörde frågan,
och som deltagarna uppmanades att i diskussionen ta ställning till och diskutera utifrån. 94
Att frågan var av vikt märks vidare på att den hade två inledare. Först ut var Knut
Kjellberg som i ett långt anförande argumenterade för de sex teserna, det verkar rimligt att
anta att han var den som formulerat dem. Därefter redovisade FBF:s sekreterare Valdemar
Langlet svaren på en enkät som FBF:s föreläsningsbyrå skickat ut till de
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föreläsningsföreningar i landet man kände till, 506 stycken. Eftersom färre än hälften svarade
på enkäten beklagade Langlet att omdömena man kunde göra av den inte var mer precisa. 95
Den efterföljande diskussionen var lång och spretig, och upptog hela lördagen och
berördes även under söndagen. Inte mindre än 33 inlägg av varierande längd återgavs i
mötesberättelsen, och elva resolutionsförslag lades. Det förslag på mötesuttalande som
beredningsutskottet sedan lade fram var i stora drag en sammanfattning av de inledande
teserna och de resolutionsförslag som lämnats. Uttalandet riktade sig huvudsakligen mot
Kungl. Maj:t angående statsanslagens villkor, men det innehöll även vissa preskriptiva
utsagor i stil med att det vore önskvärt att föreläsningsföreningarna satte sig i samband med
bibliotek på orten. Häri finns även fröet till den konflikt mellan centralbyråerna och
länsförbunden som jag berörde ovan, mötet uttalade sig för ”att anslag lämnas till de centrala
föreläsningsbyråerna” för anordnande av serieföreläsningar och understöd till nybildade
föreningar. Detta väckte dock ingen debatt, utan istället kom den efterföljande diskussionen
att handla om huruvida det borde specificeras att föreläsningskurserna var avsedda för
kroppsarbetare, vilket det inte var i utskottets förslag. Mötesuttalandet bifölls på alla punkter
med undantag för en ändring i formuleringen kring föreläsningsföreningsföreståndarnas
ersättning, där utskottets formulering ålade föreningarna att ge dessa ”tillbörlig ersättning”
medan det i det slutgiltiga uttalandet hette att ”det vore önskvärt” att så skedde. 96
1912 antogs alltså ett uttalande om ”Väntsalars prydande i folkbildningssyfte”.
Beredningsutskottet förslag godkändes utan diskussion och riktade sig till kungliga
järnvägsstyrelsen med en anmodan om att de annonsplakat som satt uppe i väntsalar skulle
bytas ut mot ”väggplanscher (geografiska o.s.v., reproduktioner av konstverk) för att skapa
tillfälle till i viss mån förädlande förströelse” för sysslolösa resenärer. Detta skulle ske i
samråd med en kommitté mötet utsåg.97
Frågan om väntsalarnas prydande skulle egentligen behandlats i ett inledningstal av Erland
Nordenskiöld. Han hade dock fått förhinder och istället lästes en uppsats av Valdemar Langlet
(tidigare sekreterare i FBF) upp. Uppläsaren var Johannes Kjällström, som var redaktör för
den tidning – Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet – vari uppsatsen hade publicerats.
Artikeln tycks varit väl anpassad till mötet, de ingår uppenbart i ett gemensamt sammanhang.
Langlet deltog själv inte på mötet, men artikeln refererar till det framtida mötet. Dessutom
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skapas en märklig effekt när Langlets upplästa artikel uttryckte förväntningar på vad
Nordenskiölds tal vid mötet skulle innehålla, ett tal som alltså sagda artikel ersatte. Artikeln
handlade om ett förslag som Nordenskiöld hade framställt i pressen om väntsalarnas
prydande. Langlet refererade också i artikeln hur Svenska turistföreningen, när han själv satt i
dess styrelse, gjort ett försök åt det hållet. Den avslutas med en uppmaning till
folkbildningsmötet att ”uttala önskvärdheten av, att dessa planschers utgivande må
fortsättas”98
Efter uppläsningen föreslog Kjellström att mötet borde uttala sig i frågan, samt utse en
kommitté för syftet. Han verkar dock inte inlämnat någon regelrätt resolution, och vi får anta
att det uttalande som sedermera antogs var beredningsutskottets originaltext. En kort
diskussion följde. Oscar Olsson instämde i Kjellströms förslag, men ägnade större delen av
sitt inlägg åt att diskutera en detalj i Langlets text. Langlet beklagade att dyrbara föremål inte
kunde ställas ut i väntsalar, då de riskerade stjälas. Olsson menade att det nödvändigtvis inte
behövde vara så, och att koloniträdgårdarna var ”ett gott exempel på möjligheten av att i
folkmedvetandet inskärpa ansvarskänslan gent emot ej bevakad egendom.” Olsson påpekade
också att väntsalarnas segregering av tredje, andra och första klassresenärer borde upphöra.99
Uppenbart här är att Oscar Olsson har en annan syn på samhället och folkbildningens
möjligheter än den mer konservative Langlet. Fredrik Ström, redaktör och
Socialdemokraternas partisekreterare vid den här tiden, avslutade den korta diskussionen med
att utveckla de visioner som antyddes i Olssons inlägg genom att föreslå att i
folkbildningssyfte föra ut konsten i ”även andra lokaler, där folkmassor samlades” 100.

Vad gjorde man? Del II: Mötet som socialt event
Men mötet var förstås inte bara en plattform att fatta beslut ifrån. Det var också en social
händelse, ett ”event” med aningen anakronistiskt språk. Utöver diskussioner och
beslutsfattande möttes människor i olika sociala aktiviteter. Folkbildningsmötet var en del av
ett större socialt sammanhang som gick utöver mötets explicit uttalade syften.
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Fortbildning för folkbildarna
Redan när beslutet om att inbjuda till det första mötet 1904 fattades, beslutades också att i
anslutning till mötet ”anordna en utställning i form av ett läsrum med tillhörande
boksamling.” Utställningen bedöms i Axel Hirsch referat i Social Tidskrift vara ordnad ”med
mycken smak”, vilket kanske var ett förväntat omdöme då Hirsch var byråföreståndare för
FBF:s bokförmedlingsbyrå. Den som ordnade utställningen var Anna Setterdahl,
föreståndaren för föreläsningsbyrån. Var utställningen gjordes framgår inte i materialet, men i
ett senare styrelseprotokoll föreslogs att lokal borde sökas på Konstakademins hus. 101
I anslutning till mötet 1907 anordnades också en biblioteksutställning, och denna
utställning redovisades ganska ingående i mötesberättelsen: ”en anspråkslös utställning
omfattande ett mindre folkbibliotek, några s.k. vandringsbibliotek, biblioteksmaterial samt
broschyrer och trycksaker rörande biblioteksrörelsen.” 102 Biblioteksbyråns bokpropaganda
som omnämndes ovan alltså, syftet sades i mötesberättelsen ha varit att visa hur det utan
alltför stora pengainsatser gick att ordna ett gott folkbibliotek. Uppenbarligen hade
utställningen samordnats med förläggare som utgav billig litteratur – så kallade
enkronorsböcker – vilka ställde ut ”nyutkommen och för folkbibliotek lämplig litteratur”.
Biblioteksutställningen återkom även i utvidgad form 1910. 103 Syftet tycks alltså
huvudsakligen varit att visa upp biblioteksbyråns ”produkt”, men även visa och konkretisera
dess själva idé om folkbildning genom att sprida god litteratur i billiga upplagor till folket.
Fokus låg på billighetsupplagor, reproduktioner av kända konstverk och katalogsystem, allt
som förmedlades av byrån.
Men uppenbart var utställningarna också en del av ett större sammanhang. Utställningen
1910 var, enligt mötesberättelsen, ”förlagd till sommarkursernas byrå i Konstakademins lokal
och hölls öppen dagligen från klockan tio till klockan sex.” I referatet av 1904 års möte sades
utställningen ha hållits ”I samband med mötet och Sommarkurserna” 104. Sommarkursernas
deltagare, vilka en del får antas även deltagit vid mötena, var också utställningens tänkta
publik. 1907 var mötets deltagare ”inbjudna att bevista öppnandet av årets sommarkurser i
Stockholm, vilket ägde rum i Nordiska museets stora hall och förrättades av
Folkbildningsförbundets hedersordförande, prins Eugen.” Eugen var även den som öppnade
folkbildningsmötet.105
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Den aspekt av ”utbildning för folkbildare” som ändå rymdes i biblioteksutställningen
återfanns i synnerhet i ett annat evenemang 1907. Under de två följande dagarna efter mötet
anordnades ”En introduktionskurs för folkbiblioteks- och föreläsningsföreningsföreståndare”.
Kursen tycks inte självklart varit avsedd för mötets deltagare, då den ”endast avsåg att angiva
de viktigaste grundprinciperna för ledandet av föreläsningsföreningar och […] folkbibliotek”.
32 personer var anmälda, och kursens innehåll varierades mellan handledning i bokföring och
katalogisering, upplysningar om lämpliga böcker och diskussion om den lämpligaste
organiseringen. 106 Under mötet 1912, när FBF inte längre var anordnare, fanns inga dylika
bildningsförsök ordnade kring mötet, förutom att det personliga deltagarkortet gav gratis
inträde till Göteborgs museum.107

Samkväm
Att vara deltagare på mötet innebar inte bara att vara inbjuden till nytta i form av diskussion
och beslutsfattande eller utvecklande kurser och utställningar. Det hade också en nöjesaspekt
som tog sig uttryck i middagar och utflykter. Redan det första mötet avslutades i ”ett
samkväm på Skansen”, den första mötesdagen 1907 avslutades med enklare förtärning på
hotell Continental där också diskussionen tycks ha fortsatt, bland annat uppger
mötesberättelsen att förslaget om att nästa möte skulle hållas i Göteborg lämnades vid denna
träff. 108
Att samkvämet förlades till den första mötesdagens avslutande var någots som fortsatte,
men formerna blev mer och mer avancerade. 1910 och 1912 avslutades den första mötesdagen
i utflykter, 1910, i Stockholm till Vaxholm där supé intogs och 1912 i Göteborg till havsbadet
Långedrag. Utflykterna påbörjades direkt efter mötets avslutande vid klockan sju eller åtta
(mötena bröts tillfälligt för två timmars middag runt klockan tre) och supén och samkvämet
avslutades runt midnatt.109
I mötesberättelsen från 1912 fanns en ganska fyllig beskrivning av utflykten till
Långedrag. När mötet hade avslutats för dagen förde abonnerade spårvagnar deltagarna till
havsbadet, väl där uppger mötesberättelsen att bad också förekom. Därefter följde supé, och
några tal som refereras i korthet i berättelsen. Kvällen avslutades ”under sång och enskilt
samspråk”110.
106

Mötesberättelse 1907, s. 90-91
Mötesberättelse 1912, s. 11
108
Social Tidksrift 1904:8; Möteberättelse 1907, s. 89-90
109
Mötesberättelse 1910, s. 7; Mötesberättelse 1912 71-72
110
Mötesberättelse 1912, s. 71-72
107

47

Nils-Erik Nauclér

Sammanfattning
De ”allmänna svenska” folkbildningsmötena hölls 1904, 1907, 1910, 1912 och 1920. De hölls
i anslutning till universitetens sommarkurser, och ibland även till andra möten i besläktade
ämnen. Detta gjorde att alla möten hölls under sommaren och att Stockholm gavs visst
företräde som mötesort. De lokaler där mötena hölls var ofta nära kopplade till någon av den
arrangerande organisationens frontpersonligheter.
Initiativet till folkbildningsmötena kom från det nybildade Folkbildningsförbundet och,
anser jag, ligger i linje med förbundets ambition att vara ett förbund för hela landets
folkbildningsverksamhet. FBF tog initiativ till mötena 1904 och 1907. Därefter togs initiativet
till nästa möte på det föregående, jag har tolkat detta som att Folkbildningsmötet
konsoliderades som aktör. 1910 års möte skulle, enligt överrenskommelse träffad 1907, hållas
i Göteborg, men på grund av ett nordiskt skolmöte i Stockholm samma år, förlades även det
mötet dit. År 1912 hölls mötet däremot i Göteborg. Mötenas hållande förklarades, med
undantag av det första, med bakgrund i agerande från statligt håll. Mötet agerade genom att
anta uttalanden. Uttalanden antogs genom att deltagare lämnade resolutioner under
diskussionen som sedan behandlades av ett beredningsutskott för att sedan röstas om.
Deltagarna på mötena titulerade sig huvudsakligen som lärare. Den näst största kategorin
titlar var akademiska titlar av olika slag. De präster som syntes i deltagarlistorna 1907 kom
mer eller mindre att försvinna. Även om Folkbildningsmötet hade två huvudämnen som
diskuterades, föreläsningsverksamheten och biblioteksverksamheten, var den absolut största
majoriteten av deltagarna representanter för föreläsningsföreningar under perioden 19071912.
1920 års möte särskiljde sig från de övriga genom att dels ha en annorlunda
deltagarsammansättning, både vad gäller titlar och representation, och dels genom att
mötesstrukturen var annorlunda då inga uttalanden antogs.
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Del 2: Folkbildningsarbetet
I mötesuttalandena talades det dubbelt så mycket om ”folkbildningsarbetet” som om
”folkbildningen”, mötet 1904 uttalade sig om bibliotekens oundgänglighet för
folkbildningsarbetet, 1907 sades bildandet av större lokalförbund ”vore ägnad att främja
folkbildningsarbetets framgång” och 1912 erkände mötet den hjälp som ”det frivilliga
folkbildningsarbetet” fått av riksdagen. På samma möte fastslogs också att en av
länsförbundens uppgifter var ”att var på sin ort sprida kännedom om och väcka intresset för
det nutida folkbildningsarbetet och med tillgängliga krafter befrämja detta”.111 Det tycks som
att det Folkbildningsmötet uppfattade som sin uppgift snarare var folkbildningsarbetet än
folkbildningen. Hur ska det tolkas?
Det första belägget för användande av ordet i svenskan var enligt SAOB från 1894. 112
Ordet var alltså förhållandevis nytt och tycks varit väldigt populärt under perioden. Ellen
Kays skrift från 1907 om skönhetssinnets utveckling hade överskriften Om
folkbildningsarbetet, FBF:s skrift där man hade samlat talen från det första mötet 1904 hade
samma titel. 1912 startades en specialtidskrift om folkbildningsfrågor som hette Tidskrift för
det svenska folkbildningsarbetet (1912-1923?).
Nordisk familjebok, i den så kallade Uggleutgåvans åttonde band, utgivet 1908, listade inte
”folkbildning” som uppslagsord, utan istället ”folkbildningsarbetet”. Uppslagsverket
definierade folkbildningsarbetet i sin vidaste betydelse som ”alla offentliga och
enskilda strävanden att sprida kunskaper bland ett folk och höja dess bildningsgrad.”113
Ordets mer vanligt använda innebörd var däremot:
det vid sidan af det officiella undervisningsväsendet pågående, i många skiftande former bedrivna
och vanligen från enskilt initiativ utgående arbetet att göra den andliga odlingens skördar
tillgängliga för allt vidare kretsar, öka vetandet, förädla tänkesättet, väcka håg till självstudier och
giva ledning vid sådana samt bereda tillfälle till verkligt bildande förströelser.114

I uppslagsverkets definition av ”folkbildningsarbete” fanns alltså en tydlig slagsida mot en
bildningssyn där det finns ett stort kunskapsfält – kulturarvet, ”den andliga odlingens skördar”
111
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– som kan spridas till folket. Begreppet ”folkbildningsarbete” lägger också tyngdpunkten på
själva aktiviteten att sprida detta kulturarv, det skulle spridas till ”allt vidare kretsar”, en
pågående aktivitet. I Nordisk Familjebok var folkbildningsarbetet uppenbart det som de redan
bildade ägnade sig åt. Bernt Gustavsson skriver i Bildningens väg om ordet ”folkbildning” att
”Själva ordsammansättningen antyder att någon annan än den som bildar sig agerar
bildande.”115 Vad gäller ett begrepp som ”folkbildningsarbete” är detta ännu mer korrekt.
Periodens slagsida mot användandet av just ”-arbete” kan sägas indikera att folkbildning sågs
som något som gavs till folket av de redan bildade. Idealet om självbildning tycks alltså inte
slagit igenom riktigt, när självbildning nämndes i Nordisk Familjebok var det för att
folkbildningsarbetet var att väcka håg för den och leda den. ”Folkbildningsarbetets” subjekt
var uppenbart ett annat än folket självt.
”Folkbildningsarbetet” implicerade också, anser jag, att främjandet av folkets bildning var
av uppgifts-karaktär, det var ett pågående projekt. Ett arbete i nationens och samhällets tjänst.
Och som sådan något politiskt neutralt, ett arbete som behövde utföras för samhällets bästa.
Detta placerar folkbildningsarbetets arbetare nära det etablerade samhället, de utför en
samhällsfunktion.
Detta skissartat om ordet ”folkbildningsarbetet” alltså. Det är förstås inte självklart att
Folkbildningsmötets idé om folkbildningsarbetet står helt i samklang med det ovanstående,
men jag tror att ”folkbildningsarbetet” som koncept är en bättre utgångspunkt än
”folkbildning” att arbeta med när Folkbildningsmötets agerande analyseras. Uppenbarligen
var begreppet viktigt för samtiden.
I det följande avsnittet kommer jag att undersöka hur idén om folkbildningsarbetet tog sig
uttryck i Folkbildningsmötets agerande. Var det i linje med den ovanstående skissen? Vilka
metoder ingick i folkbildningsarbetet? Hur arbetade man bäst? Vad syftade arbetet egentligen
till? Varför var det ett arbete som behövde utföras? Var det ett socialt arbete? Varför
engagerade sig olika personer i folkbildningsarbetet?

Folkbildningsmötets relation till staten och folkbildningsrörelsen
I Del 1 konstaterade jag att Folkbildningsmötet oftast förstod sitt syfte i relation till
statsmakten. Därutöver visade jag att de uttalanden Folkbildningsmötet antog till stor del
antingen var riktade mot riksdagen eller var i relation till något agerande från statsmakterna. I
det här avsnittet kommer jag diskutera hur Folkbildningsmötet förhöll sig till staten. Vilka
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krav ställde Folkbildningsmötet på staten, och hur svarade Folkbildningsmötet på de krav som
ställdes av staten på folkbildningen?
Frågan om Folkbildningsmötets relation till staten kan inte besvaras utan att kopplas till
mötets relation med folkbildningsrörelsen. Som jag diskuterat tidigare såg Folkbildningsmötet
sig självt som rörelsens språkrör, och i synnerhet språkrör för de grenar som var
statsunderstödda. Med ”folkbildningsrörelse” menar jag här de personer och organisationer
som bedrev folkbildande verksamheter i landet, utanför det officiella skolsystemet. Vad hade
Folkbildningsmötet för relation till folkbildningsrörelsen?

Statliga anslag utan statlig kontroll
Föreläsningsrörelsen hade varit statsunderstödd sedan 1886, biblioteken först 1905.
Folkbildningsmötet uttalade sitt stöd för statsanslag utan statlig censur till biblioteksrörelsen
på det första mötet 1904. Uttalandet i sin helhet lydde:
Då folkbildningen är en samhällsangelägenhet av största vikt, då folkbiblioteken är oundgängliga
för folkbildningsarbetet och icke kunna bliva tillräckligt tillgodosedda endast genom enskildas
uppoffringar eller understöd från kommunernas sida, och då erfarenheten visat, att statsunderstöd
har varit ett mäktigt medel att i vårt land befordra den populärvetenskapliga föreläsningsrörelsen,
så uttalar sig mötet för nödvändigheten av att staten lämnar anslag till inrättande och underhåll av
dylika bibliotek, även vandringsbibliotek, dock så att biblioteken må få utveckla sig fritt och utan
censur.116

Detta anser jag var Folkbildningsmötets grundhållning i förhållande till statsanslaget.
Statsanslag borde utgå, för att folkbildningen var en ”samhällsangelägenhet av största vikt”
och för att anslagen var ”ett mäktigt medel” för att förbättra folkbildningsarbetet. De statliga
bidragen sågs som en nödvändighet för folkbildningens kvalitet, samtidigt som
folkbildningens nödvändighet för samhället sågs som självklar. Denna grundhållning var mer
eller mindre konstant för alla möten. I senare mötens uttalanden specificeras inte heller
anledningarna till varför statsanslag borde ges. Istället gällde dessa hur mycket och på vilka
villkor.
Frågan om censur och statlig kontroll var däremot mer komplex. Grundhållningen var att
staten inte skulle lägga sig i folkbildningens innehåll, men Folkbildningsmötet antog vid flera
tillfällen uttalanden som innebar mer styrning av folkbildningsrörelsen. Denna styrning kom
dock inifrån den egna sfären, 1910 uttalade sig mötet för att ecklesiastikdepartementet borde
anställa ”en sakkunnig rådgivare, som granskar ansökningarna om statsunderstöd, [och]
samarbetar med föreläsningsbyråerna”, samma möte uttalade sig också för att ge
116
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centralbyråerna en stödjande funktion till nya föreläsningsföreningar samt för att staten borde
lämna anslag till ”åt centrala organisationer, som arbeta i folkbildningssyfte
(folkbildningsföreningar, nykterhetsorganisationer, arbetareföreningar) för anordnande av
sammanhängande föreläsnings- och undervisningskurser.”117 Istället för statlig kontroll
önskade alltså Folkbildningsmötet att mer inflytande över folkbildningens utformning skulle
ges till centrala personer och organisationer inom folkbildningsområdet.
Frågan om censur komplicerades ytterligare genom att mötet ansåg att folkbildningen
skulle vara allsidig. I Odal Ottelins inledningstal med anledning av biblioteksfrågan
synliggjordes inställningen mellan statscensur och partsintressen på ett tydligt vis. Ottelins tal
var på det stora hela en lång argumentation för det uttalande mötet sedan antog och som
citerades ovan. De motiv för censur som Ottelin refererade till handlade om en rädsla för att
folkbiblioteken skulle komma att bli ”verktyg för politisk eller religiös agitation” eller att de
skulle ”tillhandahålla osedlig litteratur.” Men Ottelin menade att sådana farhågor var
överdrivna och att de inte borde motivera censur som ”Inte bara håller undan det som är
dåligt, men också det som är gott.” Folkbiblioteken, och folkbildningen i stort, borde vara
ocensurerad och allsidig, folkbiblioteken ”bör inte vara platskolor för någon viss riktning;
den, som går dit för att låna, bör kunna göra det i den vissheten, att han där har möjligheten att
utveckla sitt vetande i den riktning han känner sig behöva det och inte bara i den riktning
andra finna lämpligast.”118 Folkbildningsmötets grundhållning att folkbildningen skulle vara
fri från statscensur måste förstås i relation till åsikten att folkbildningen skulle vara fri från
agitation. Detta kommer jag återkomma till nedan, när jag diskuterar Folkbildningsmötets syn
på vad folkbildning var och skulle vara.
Det ska noteras att det aldrig under mötena höjs några röster med principiella
invändningar mot statsstöd. Tvärt om sågs statsstödet för det mesta som en nödvändighet för
verksamheten. Vid ett fåtal tillfällen uttalades i diskussionerna att om censur följde med
anslagen, var det bättre att inte ta emot dem. Dessa åsikter var dock sällan av vidare stark
principiell natur, Anton Nyström uttalade visserligen 1904 att ”Skulle intrång göras på
forskningsfriheten vore det bättre att ej mottaga statsunderstöd.”119 År 1907, alltså efter att
anslag till folkbiblioteken införts, vädrades också åsikter om att man kanske inte borde ta
emot dem, men då var frågan mindre principiell. Visserligen nämndes censuren, men tycks
mer setts som ett administrativt problem bland flera. Det talades om att ”bestämmelsernas

117

Mötesberättelse 1910, s ?
Folkbildningsförbundet (1904) s. 33-34
119
Social Tidskrift 1904:8
118

52

Nils-Erik Nauclér

kitsliga form” orsakade ”svårigheter och obehag” och gjorde att statsanslagen bara var en sista
utväg.120 Men något principiellt motstånd mot statsanslag förekom inte.
Per Sundgren hävdar i sin studie av arbetarrörelsens kulturpolitik att principiellt grundad
”skepsis mot statliga åtgärder på folkbildningens område […] inte på något sätt [var]
representativ för inställningen inom arbetarrörelsen eller dess folkbildning under början av
1900-talet.” Detta i polemik med Lars Arvidsson, som i sin avhandling Folkbildning i rörelse
påstår att en sådan inställning gavs uttryck för under 1910 års folkbildningsmöte. 121 Sundgren
hänvisar (likt Arvidsson före honom) bara till ett tidningsreferat av mötet, men min
genomgång av mötesberättelsen ger honom rätt: 1910 uttalades inga sådana åsikter, tvärt om
var mötet påfallande offensivt i fråga om statsanslagets höjning. 122 Marika Hedin, som
studerat liberal socialpolitik runt sekelskiftet, menar att det ”liberala dilemma” hon undersökt
inte fanns i praktiken: de liberala socialpolitikerna runt sekelskiftet hade inga invändningar
mot en stark stat på det sociala området, utan verkade snarare i den riktningen. 123
Det fanns alltså en bred enighet om att pengar från staten var nödvändigt och önskvärt så
länge de inte behäftades med alltför problematiska villkor.

”Att något fattas uti föreläsningsverksamheten, det ligger i luften”
Folkbildningsmötet 1907 gjorde bara officiella uttalanden kring föreläsningsverksamheten.
Anledningen till detta var att frågan ”Föreläsningsrörelsens utvecklingslinjer” orsakade en så
lång och livlig diskussion att mötets program rubbades, och att beredningsutskottet inte hann
bearbeta resolutioner gällande biblioteksfrågan.
Bakgrunden till diskussionen om föreläsningsverksamheten var statsrevisorernas
anmärkningar mot densamma. Anmärkningarna citerades redan i mötets inbjudan, och
eftersom mötet till stor del kretsade kring dessa anmärkningar väljer jag att återge dem nära
nog i dess helhet:
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Av dessa [föreläsningsföreningarnas årsberättelser] synes framgå att föreläsningarna, i synnerhet
beträffande ämnesval, i många fall icke varit ändamålsenligt anordnade.
Särskilt förefaller det revisorerna anmärkningsvärt, att föreläsningarna mycket ofta omfattat
avlägset belägna länders natur och folk, varemot föreläsningar, avsedda att bland
arbetarebefolkningen sprida kunskap om vad vårt eget land äger av skönhet och
utvecklingsmöjligheter, sparsamt förekommit. Likaledes ha revisorerna trott sig finna, att ett
avsevärt antal av föreläsningarna varit av ringa praktiskt värde för arbetarklassen. Då revisorerna
anse, att dessa föreläsningskursers viktigaste uppgifter är ej mindre att väcka håg för självstudier
än även att sprida kännedom om och kärlek till fosterlandet samt meddela sådan kunskap, som kan
vara till verklig nytta i det praktiska livet, ha revisorerna velat å dessa förhållanden fästa
uppmärksamheten.124

Statsrevisorerna ifrågasatte alltså huruvida föreläsningsrörelsen verkligen använde de summor
staten gav i anslag på bästa sätt. I synnerhet ifrågasattes huruvida föreläsningarna var nyttiga
för åhörarna och om de inte borde ha en nationsbyggande agenda. Borde verkligen staten
stödja föreläsningar som handlade om vad som helst utan annat mål än att ”väcka håg för
självstudier”?
Folkbildningsmötets respons på detta var nästan entydigt avvisande. De elva uttalanden
som mötet antog var alla, på olika sätt, svar på den här kritiken. Redan det första uttalandet
hade direkt adress till statsrevisorernas anmärkningar, mötet medgav antingen paradoxalt att
de är de visserligen var tankvärda men att de inte ”på ett träffande sätt [kunde] ange vad som i
denna verksamhets hittillsvarande utveckling kan vara bristfälligt”. Till följd härav hävdade
mötet ”bestämt” att anmärkningarna inte borde leda till någon ändring i villkoren för
erhållande av statsbidrag.125
I det inledande föredraget av Valdemar Langlet fanns dock en tydlig förståelse för dem
som ifrågasatte huruvida föreläsningsrörelsens kostnader var försvarbara. Pengasummorna,
”en halv miljon ur svenska folkets fickor”, förpliktigade folkbildningsarbetarna att verka för
bästa möjliga folkbildning. Han påminde om tidigare kritik kring att föreläsningarna i större
utsträckning borde ordnas som kurser snarare än enskilda tillfällen. Även om Langlet menade
att statsrevisorerna inte till fullo lyckades greppa vad föreläsningsrörelsen handlade om visade
de ”att icke allt är bra som det är, att utvecklingen måste ledas efter i viss mån andra linjer.” 126
Langlets önskemål på nya linjer var dels att förmedlingsbyråerna skulle få mer medel att
samordna och kvalitetssäkra föreläsningarna de förmedlade, dels att föreläsarna skulle bidra
med litteraturhänvisningar till sina föreläsningar, samt att föreläsningsföreningarna i större
utsträckning skulle sammansluta sig i förbund för att underlätta samordning på lokal nivå. 127
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Mötet 1907 antog också fem uttalanden vars adress var mer otydlig. De tog upp frågor som
hade väckts av statsrevisorerna, men var till sin utformning snarare preskriptiva och
normativa och riktade mot rörelsen. Mötet fastslog att föreläsningsverksamheten i första hand
var till för att väcka bildningstörsten, att den ska vila på vetenskaplig grund men vara
tillgänglig för åhörare med endast folkskolans kunskapsmått. Vidare föreskrev mötet att
litteraturhänvsingar bör lämnas av föreläsaren, och att föreläsningsföreningarna ska hålla
lämplig litteratur tillgänglig. Kring frågorna som restes av statsrevisionen om praktisk nytta
och svenska ämnen föreskriver mötet att sådana föreläsningar var önskvärda, om
förutsättningar i form av lämpliga föreläsare och för publiken lämpliga praktiska ämnen
fanns. 128
Mötets inställning till statsrevisorernas uttalanden var alltså huvudsakligen defensivt, men
det är värt att notera att mötet ändå föreskrev vissa saker som låg i linje med anmärkningarna.
Dessa preskriptiva uttalanden var alltså inte förslag på hur villkoren skulle förändras, utan var
föreskrifter om föreläsningarnas praktik riktade mot föreläsningsrörelsen. Även om problem
med föreläsningarnas praktik och kvalitet erkändes önskade inte mötet förändringar av
villkoren eller statlig inblandning, istället tog mötet på sig självt rollen att uttala hur
föreläsningarna bäst skulle ordnas.
Avvisandet av revisorernas anmärkningar kombinerat med de preskriptiva uttalanden som
till viss del var i linje med anmärkningarna kan ses som en strategi att värna om både
pengarna och friheten. Folkbildningsmötet agerade för att behålla nuvarande villkor och själv
verka korrigerande på de eventuella problem som fanns. Just kring det första uttalandet där
revisorernas anmärkningar avfärdades uppstod även debatt. Beredningsutskottets första
förslag på formulering ansågs inte tillräckligt avvisande och kunde ”giva statsrevisorerna […]
vapen i hand”.129 Det uttalande som sedan antogs var mycket mera avvisande. Det fanns alltså
ett uppenbart strategiskt tänkande i förhållande till staten och anslagen därifrån, det gällde för
mötet att formulera uttalanden på ett sådant sätt som gav intryck av att eventuella problem i
verksamheten var under kontroll.
Tre år senare, 1910, hade frågan om problem i föreläsningsrörelsen rests igen. Den här
gången var det alltså ecklesiastikministern som ifrågasatte föreläsningarnas kvalitet:
Det förefaller mig, som om föreläsningsverksamheten delvis skulle kunna bedrivas med än större
planmässighet än hittills skett, detta såväl i fråga om den rent yttre anordning av verksamheten
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som även beträffande val av ämnen och föreläsare. Förslag i dylik rikting bör emellertid föregås av
en fullständig och allsidig utredning. En sådan är det också min avsikt att föranstalta.130

Mot dessa anmärkningar ställde sig mötet mycket mer välvilligt. Till skillnad från vad som
1907 uppfattades som en attack togs detta som en möjlighet. I och med initiativet till en
”fullständig och allsidig utredning” hade möjlighet givits att omforma verksamheten, ”Att
något fattas uti föreläsningsverksamheten, det ligger i luften, och man måste nu hjälpas åt för
att komma till ett gott resultat.”131
Knut Kjellberg medgav i sitt inledningstal i frågan att anmärkningarna ”i många avseenden
är fullt befogade”. Det var inte bara i ecklesiastikministerns uttalande
föreläsningsverksamheten kritiserats, men också ”i dagspressen, i föredrag och broschyrer,
och även bland oss, som själva deltaga i arbetet”. Kjellberg sammanfattade kritiken: den
väckte bara bildningsintresset och lyckades inte ”skänka några sammanhängande insikter eller
djupare kunskaper”, detta på grund av en brist på planmässighet på lokal nivå och därtill
saknades samband ”med andra viktiga bildningsmedel, i första rummet böcker”.132 Detta var
dock, ska påpekas, Kjellbergs egen sammanfattning av kritiken mot
föreläsningsverksamheten, det fanns ingen specificerad kritik i ecklesiastikministerns
uttalande. Kjellberg påpekade redan i mötets öppningstal att kritiken borde mana till
eftertanke. Han påpekade vidare, likt Langlet 1907, det stora ansvar som vilade på
folkbildningsarbetarna; det var naturligt att ”kraven vuxit såväl på detta arbetes innehåll som
på dess organisation.”133 Inför mötet hade FBF också gjort en enkätundersökning av
föreläsningsrörelsen, som presenterades av Langlet som andra inledningstal till ämnet.
Enkäten följde i stort sett de problemformuleringar som Kjellberg presenterat. 134 Det fanns
alltså, menar jag, starka röster på folkbildningsområdet som inte bara accepterade kritiken
mot verksamheten, men som också aktivt stod för problemformuleringarna.
När de ovan citerade organisatoriska problemen gavs mer konkreta uttryck i diskussionen
kom mycket att handla om föreläsningarnas kvalitet och frågan om huruvida föreläsningarna
främst skulle väcka bildningsintresset eller ge fördjupade eller praktiska kunskaper. Åsikterna
gick isär, även om alla i stort erkände problemformuleringarna. Abraham Langlet menade att
de ”väckande” föreläsningarna fortfarande behövdes, och dessutom inte kostade så mycket.
Medan G. H. von Koch å andra sidan menade att man måste kunna kräva ett ”mera gediget
bildningssträvande”. von Koch hänvisade också till det ansvar som statsanslaget krävde: ”det
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kan ej anses vara god ekonomi att en halv miljon offentliga medel” lades på föreläsningar av
förströelsekaraktär.135
Det klagades på ”parasiterna inom folkbildningsrörelsen”, charlatanliknande föreläsare
utanför centralbyråernas kataloger som duperade sin ”lantliga publik […] av de väldiga
cirkusaffischer som han kringsänder och han drar stor inkomst av sina turnéer.” 136 Över huvud
taget tycks problemen med föreläsningsrörelsen främst uppfattats som ett
landsbyggdsproblem: det var svårt, både ekonomiskt och logistiskt, att ordna goda
föreläsare. 137 Från Knut Kjellbergs synvinkel var detta ett mindre problem så länge de små
föreningarna sammanslöt sig och samordnade sin verksamhet, samt såg till att bara anlita
centralbyråerna: att parasiterna fick utrymme var ”rekvirenternas eget fel. De borde väl kunna
skilja på cirkusaffischer och centralbyråernas cirkulär och borde väl vid det här laget lärt sig
vilka centralanstalter de med fördel kunna vända sig till för att få goda krafter.” 138 Men flera
talare pekade på svårigheterna på landsbygden, även om centralbyråerna anlitades: det var
svårt att få till stånd seriekurser där och ofta var byråernas föreläsningar inte anpassade för de
lokala förhållandena. 139
Mötet gjorde uttalanden som alla adresserade de här problemen. Även om det tidigare
mötet 1907 till stor del handhaft liknande problem, löste mötet 1910 de på ett helt annat sätt.
Där mötet 1907 i flera punkter uttalat vad det ansåg vara önskvärt av föreläsningsrörelsen –
oavsett om det gällde administrativa saker eller val av föreläsningsämnen – så gick mötet
1910 via statsmakten för sitt omskapande av föreläsningsverksamheten. Mötet begärde inte,
som tidigare, att få fortsätta verka på samma villkor, utan uttalade sig nu aktivt för styrning av
rörelsen.
Mötet föreslog ”att inom ecklesiastikdepartementet anställes en sakkunnig rådgivare, som
granskar ansökningarna om statsunderstöd, samarbetar med föreläsningsbyråerna och i övrigt
söker bidraga till föreläsningsverksamhetens – eventuellt även biblioteksverksamhetens –
sunda utveckling”140. Detta var i linje med en tanke i Kjellbergs inledningstal, där han menade
att föreläsningsrörelsens frihet visserligen var viktig, men att det fanns så stora
kvalitetsproblem på vissa platser att någon form av skärpt kontroll fodrades. 141 Mötet
beslutade också att uttala sig för större formellt inflytande för centralbyråerna. För dessa
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önskades statsanslag ”dels för anordnande av serieföreläsningar genom kompetenta personer,
dels till understöd åt sådana nybildade föreläsningsföreningar, som ej kunna uppfylla de
ekonomiska villkoren”142. Dessutom antogs en punkt om att föreläsningsföreningarna borde
sätta sig i samband med bibliotek på orten eller själva skaffa boksamlingar, samt att
föreläsarna borde uppföra så kallade grundlinjer och litteraturförteckningar. 143
FBF och Knut Kjellberg fick alltså igenom sin vilja och mötet accepterade
problemformuleringarna och uttalade sig i linje med vad som föreslagits. Ingen av dessa
punkter föranledde någon diskussion efter att de lagts fram av beredningsutskottet. Detta trots
att det fanns en del skiftande uppfattningar i diskussionen. Och, som jag ska visa härnäst, att
denna centralisering av rörelsen resulterade i hårda motsättningar under det efterföljande
mötet 1912.

Samordning eller centralisering?
Mellan det tredje mötet 1910 och det fjärde 1912 utfördes två statliga utredningar om
verksamhetens omläggning, en i föreläsningsfrågan och en i biblioteksfrågan. De nya
bestämmelserna som hade införts i och med dessa utredningar var utgjorde också 1912 års
mötes huvuddiskussionsämnen.
När mötet hölls, den 19-20 juli, hade inget riksdagsbeslut i biblioteksfrågan ännu fattats,
men det väntades samma år. I forskningen brukar biblioteksutredningen huvudsakligen
tillskrivas Kungliga bibliotekets amanuens Valfrid Palmgren, som på regeringsuppdrag 1907
hade undersökt folkbiblioteksverksamheten i U.S.A. 144 Men det ska noteras att
biblioteksreformen som antogs 1912 föregicks av ett sakkunnigutlåtande där tre av de mest
centrala gestalterna vid folkbildningsmötena ingick som sakkunniga: Knut Kjellberg, Nils
Lundahl och Oscar Olsson. Valfrid Palmgren var ”högerkvinna” och konservativ, men, skriver
Per Sundgren, ”Hennes biblioteksidéer var de för tiden radikalast tänkbara och hennes tankar
om bildning i allt väsentligt desamma som samtida liberala och socialdemokratiska
folkbildares.”145 Sundgren betonar alltså att Palmgrens biblioteksvision inte hade några
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problem med att samsas med liberaler som Kjellberg och Lundahls idéer eller
socialdemokrater som Olssons.146
Reformen som antogs 1912 centraliserade folkbiblioteksrörelsen genom att statsanslag
endast utgick till skolbibliotek, folkbibliotek som ingick i ett landsomfattande
folkbiblioteksväsende samt till studiecirkelbibliotek som var knutna till större
riksorganisationer. 147 Denna reform möjliggjorde A.B.F:s grundande samma år. Dan
Andersson menar att ”Knut Kjellberg i Folkbildningsförbundet ställde sig kritisk till
stympningen av föreningsbiblioteken som förslaget förespråkade.”148 Jag kan inte finna något
spår av sådan kritik på folkbildningsmötena 1912 och 1910 då frågan diskuterades, Kjellberg
kallade de nya bestämmelserna ett ”kraftigt stöd” åt folkbiblioteksverksamheten när han
presenterade de nya bestämmelserna på mötet 1912. Sett till Folkbildningsmötets diskussioner
syns väldigt lite av den kritik mot ”stympningen” som Andersson menar förekom från olika
håll. Den kritik som på mötet riktades mot de nya bestämmelserna kom enbart från Fredrik
Nilsson, Stockholms arbetarbiblioteks bibliotekarie, vars bibliotek drabbades. 149 Därtill
innebar de nya bestämmelserna en utökad censur i och med att det nya anslaget gavs i bundna
böcker ur en statligt godkänd katalog, något som inte föranledde några protester. När
Kjellberg omtalade detta i sitt inledningsfördrag var han dock odelat positiv: ”riksdagsbeslutet
innebär ökade utvecklingsmöjligheter, sakkunnig centralledning”. Kjellberg menade att
förvärv av dåliga böcker sällan berodde på ”utpräglad smakriktning utan på bristande
kännedom om böckernas innehåll.” Därför ansåg han det oproblematiskt med den typ av
censur som infördes.150
Trots detta uttalade sig mötet för de nya bestämmelserna. I sitt uttalande ”[erkände mötet]
tacksamt den värdefulla hjälp, det frivilliga folkbildningsarbetet erhållit”, med reservationen
att det anslag som utgick till riksförbunden var lite för klent tilltaget. Mötesuttalandet var
exakt det samma som den resolution Oscar Olsson, lämnade in. 151 Oscar Olsson satt i mötets
beredningsutskott, men det gjorde å andra sidan också Fredrik Nilsson. Och trots den ganska
skarpa kritiken Nilsson riktade mot de nya bestämmelsernas slagsida mot riksförbundens
studiecirkelverksamhet lämnade han inte någon resolution angående detta. Men det ska
påpekas att de nya bestämmelserna inte hade börjat gälla när mötet hölls 1912, det kan
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mycket möjligt vara så att kritik uteblev för att verkningarna av de nya bestämmelserna inte
konkretiserats ännu.
Föreläsningsrörelsens nya villkor var däremot redan fastslagna. Även dessa hade föregåtts
av en utredning, även den med Lundahl, Kjellberg, Olsson och Palmgren som sakkunniga.
Även dessa bestämmelser gick i centraliserande riktning. De nya bestämmelserna gav mer
eller mindre förmedlingsmonopol till FBF och centralbyråerna i Lund och Göteborg, övrig
förmedlingsverksamhet gavs inte längre statsanslag. Detta innebar att länsförbundens anslag
kraftigt ströps.152
Diskussionen under mötet kom i stor uträckning att handla om de försämrade villkoren för
länsförbunden, och var stundtals skarp. På den ena sidan stod företrädare för centralbyråerna i
Kjellberg och Lundahl, och på den andra företrädare för länsförbunden. Kritikerna av
centralismen var Axel Wahlström, J.N. Wetterstrand och Alfred Lagerström, alla framtida
styrelseledamöter i Föreläsningsförbundens Riksorganisation (FRO) som bildades som ett
motdrag.153
Det är uppenbart att centralbyråerna och Kjellberg var förberedda på att det skulle bli
motsättningar, redan i hälsningstalet sa Kjellberg att de förändringar som införts var i linje
med ”de vid 1910 års möte uttalade önskemålen”. 154 Även Nils Lundahl, som höll föredraget i
ämnet ”Verkningarna av de nya bestämmelserna angående föreläsningsrörelsen”, betonade att
de nya bestämmelserna i stort var vad mötet 1910 hade önskat.155 Men även länsförbundens
företrädare var förberedda, som andra inledning till diskussionen om föreläsningsrörelsen höll
Wahlström ett mycket polemiskt föredrag om ”Länsförbundens uppgifter”. Wahlström
menade att de indragna anslagen till länsförbundens föreläsningsförmedling inte var något
som beslutats av mötet 1910. Vidare kritiserade Wahlström utredningen, och i förlängningen
alltså centralbyråerna, för inte givit länsförbunden – som av beslutet hotades av nedläggning
enligt Wahlström – tillräcklig tid att yttra sig om förslaget. Därtill, noterade Wahlström, hade
centralbyråerna haft två representanter bland de sakkunniga (Kjellberg och Lundahl) medan
länsförbunden inte haft någon. Inte nog med att Wahlström antydde att centralbyråernas
representanter i utredningens sakkunniga medvetet hade utmanövrerat länsförbunden, i sin
vidare kritik anknöt han till några teman från diskussionen 1910: till skillnad från åsikten att
centralbyråerna stod för en kvalitetsgaranti hade hans ”mångårig[a] erfarenhet givit vid
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handen” att centralbyråernas föreläsare ”visst icke alltid [höll] måttet”. 156 Centralbyråerna
stod helt enkelt, i Wahlströms argumentation, för långt ifrån det folkbildningsarbete som
pågick ute i landet.
Både Wahlströms tal och den efterföljande diskussionen tydliggjorde en kamp om vilka
folkbildarideal som ansågs eftersträvansvärda. Dels hävdade länsförbundsidan sin närhet till
det lokala folkbildningsarbetet, de hade helt andra möjligheter att väcka bildningslusten på
landsbygden där ännu ingen ”övermättnad på föreläsningar” rådde. Wahlström argumenterade
för folkbildningens samhällsuppgift: eftersom tillströmningen till städerna borde motverkas
fyllde förbundens arbete där en viktig funktion. 157 Dels kritiserades centralbyråerna utifrån
spänningen i begreppet ”populärvetenskapliga föreläsningar”, centralbyråerna lät välja in
föreläsare i sina kataloger utifrån ”de titlar, som återfunnits vid resp. föreläsares namn.”, men
den folkliga publiken ute i landet ”låter icke dupera sig vare sig av lärda titlar eller av ett
smort munläder.” Centralbyråerna hade helt enkelt inte en ordentlig uppfattning om
föreläsarnas egentliga kompetens, vilket länsförbunden, som, enligt argumentationen,
arbetade ute på fältet, hade.158 Det ifrågasattes, implicit, huruvida företrädarna för
centralbyråerna över huvud taget var de ideella folkbildningsarbetare de borde vara,
ecklesiastikministern hade i ett uttalande sagt att det rimligaste vore om föreståndarskapet i
föreläsningsföreningarna var oavlönat, något Wahlström kommenterade såhär: ”rätt och
vackert talat. Skada blott, att orden icke givits en sådan räckvidd, att de kunnat omfatta även
centralbyråernas föreståndare och hela skaran av föreläsare”.159
Från centralbyråernas betonades också skillnaden mellan centralbyråer och länsförbund,
mellan vetenskaplighet och folklighet, mellan centrala och lokala perspektiv, men detta gavs
förstås en annan innebörd. Kjellberg hävdade att ”Det lär väl icke kunna betvivlas, att
centralbyråerna genom sin nära beröring med universiteten och högskolorna inneha säkrare
garanti för ett gott föreläsare-urval” och att centraliseringen hade gjort att de tidigare omtalade
parasiterna på verksamheten hade utrensats. Centraliseringen var något gott, menade
Kjellberg, och en splittring av anslaget riskerade den ordning som vunnits. 160 Ett flertal andra
talare anslöt till idén att centraliseringen innebar en garant för föreläsningarnas kvalitet. Karl
Kilbom, som vid mötet representerade Socialdemokratiska ungdomsförbundet, argumenterade
för att centralbyråerna var bättre på att garantera föreläsningarnas objektivitet och allsidighet.
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Länsförbundens urval av föreläsare var partiskt (med tanke på Kilboms politiska hemvist får
jag anta att han menade i konservativ riktning), och de ”synes ta mera hänsyn till föreläsarens
politiska åskådning än till hans kapacitet som föreläsare.”161 Mötets ordförande, Abraham
Langlet och alltså företrädare för centralbyrån i Göteborg, avslutade diskussionen genom att
påpeka att ”så gott som allt arbete i folkbildningens tjänst var förenat med uppoffringar” och
att diskussionen inte skulle vinna på en strid om ”var dessa uppoffringar ytterligare skulle
ökas.”162 Den centraliserande sidan med FBF och centralbyråerna innehade, precis som 1910,
centrala mötesposter och större möjligheter att rama in diskussionerna.
Wahlström lämnade i samband med sitt inledningstal ett resolutionsförslag som krävde
tillbaka förmedlingsrätten, föreskrev ett större inflytande åt länsförbunden över de lokala
föreläsningsföreningarna och återkrävde statsanslag. Men efter beredningsutskottets
behandling var det föreslagna mötesuttalandet ”nedfilat” till att förbunden skulle fungera som
en länk mellan centralbyråer och lokala föreningar, samt att de helst skulle få sina anslag från
landsting och andra lokala aktörer. Alfred Lagerström, representant för Norra Kalmars
föreläsningsförbund, reserverade sig som beredningsutskottets ende länsförbundsrepresentant
mot utskottets förslag. När utskottets förslag på mötesuttalande framlades uppstod diskussion
återigen. Wahlström kallade förslaget ”mindre lyckligt avfattad.” och antog att utskottet
missuppfattats hans resolution. Omröstning följde, där Wahlströms resolution vann över
beredningsutskottets med två rösters marginal. 163
Till skillnad från i biblioteksfrågan förlorade alltså den centraliserande sidan striden i
föreläsningsfrågan. Både detta och tidigare möten handlade i stor utsträckning om
folkbildningens medel och Abraham Langlet påtalade i sina avslutningsord att mötet
säkerligen hos deltagarna kvarlämnat den vissa övertygelsen, att om än de vägar, vi vilja vandra
mot målet, är olika, liksom ock de vapen, som den ene eller den andre vill välja i kampen mot
okunnighet och råhet, målet är i alla fall för oss alla detsamma: ljus över vårt älskade fosterland.164

Folkbildningsförbundets centrala position
FBF innehade en central position vid mötena. Förbundet, ofta i form av Knut Kjellberg, stod
för mötets struktur och vilka problemformuleringar som diskuterades. Men FBF utgjorde inte
bara en indirekt viktig aktör utan gavs en framträdande roll även på mer direkt väg.
Mötet 1907 gav FBF en förmedlande roll. De uttalanden som mötet gjorde fick FBF i
uppdrag att "tillställas samtliga föreläsningsföreningar." Mötet uppmanade även FBF att
161

Mötesberättelse 1912, s. 45-47 och 51, citat från s. 46
Mötesberättelse 1912, s. 52
163
Mötesberättelse 1912, s. 124-125, citat från s. 125
164
Mötesberättelse 1912, s. 126
162

62

Nils-Erik Nauclér

sammanställa statistik över föreläsningsrörelsen, samt kontakta Kungl. Maj:t angående
förändringar i bestämmelserna för statsanslagens villkor.165 Även 1910 års möte beslutade "att
anmoda Folkbildningsförbundet att bringa mötets beslut till verkställighet." 166
Folkbildningsmötet var visserligen avhängigt FBF efter 1907 års möte (se del 1), men
förbundet gavs fortsatt stor betydelse som förmedlare av mötets beslut, både till statsmakterna
och till folkbildningsrörelsen. Det kan argumenteras för att Folkbildningsmötet användes av
FBF och andra centrala aktörer för att skapa legitimitet åt förändringar på
folkbildningsområdet. Hänvisandet till 1910 års möte under debatten 1912 tyder på det.
Därtill antog 1904 års möte ett uttalande om "att alla föreläsningsföreningar hålla Social
Tidskrift såsom sitt gemensamma organ". 167 Social Tidskrift var vid den här tiden officiellt
organ för FBF, och tidningens redaktör G.H. von Koch var engagerad i FBF och framträdande
vid 1904 års möte. FBF strävade uppenbart efter en central position inom den svenska
folkbildningen och inrättandet av Folkbildningsmötet tjänade detta syfte.

Skillnader mellan de två grenarna
Det kan konstateras att Folkbildningsmötet i viss mån verkade olika i relationen med staten
och folkbildningsrörelsen beroende på vilken av de två grenarna det uttalade sig om. För det
första kan det konstateras att föreläsningsrörelsen, i den statsunderstödda form den hade under
den här perioden, var en äldre företeelse än folkbiblioteksrörelsen. Den tycks varit mer
behäftad med svårlösliga problem än biblioteksrörelsen, som tämligen problemfritt utvecklade
sig på de inslagna banorna. Folkbildningsmötet var mer villigt att acceptera olika grader av
censur och kontroll på biblioteksområdet, medan föreläsningsrörelsen till större del var
splittrad på mötena. Detta kan till viss del hänföras till att Folkbildningsmötet i stor
utsträckning, som jag visade i del 1, bevistades av representanter för föreläsningsföreningar:
mängden möjliga åsikter och agendor var helt enkelt större, och det var naturligt att det var
just i föreläsningsfrågorna som diskussionen innehöll som mest motsättningar. Men jag tror
att den här skillnaden till viss del också handlade om att föreläsningsrörelsen i annan
utsträckning än folkbiblioteksrörelsen hade flera starka aktörer med olika agendor. På
biblioteksområdet fanns inte på samma sätt starka aktörer som förfördelades av ändringarna,
utan istället var det icke-organiserade föreningsbibliotek som huvudsakligen blev utan anslag
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1912. Det var helt enkelt svårare att samordna föreläsningsrörelsen eftersom den inte hade
samma folkrörelseanknytning som biblioteken – och studiecirklarna – hade.
Tidigare forskare, som Ingvar Törnqvist och Christer Skoglund har menat att
folkbildningens två grenar under tidigt 1900-tal var föreläsningsrörelsen och folkrörelsernas
studiecirkelverksamhet. De har vidare ställt föreläsningsrörelsens socialpacifistiska inriktning
mot studiecirkelverksamhetens emancipatoriska och menat att det fanns ett
konkurrensförhållande där emellan. 168 En sådan indelning håller inte applicerad på
Folkbildningsmötets diskussioner. De två grenar av folkbildningsarbetet som
Folkbildningsmötet uppfattade var föreläsningar och bibliotek. Oscar Olsson propagerade
visserligen för studiecirkeln som metod vid mötena och detta inom ramarna för diskussionen
om folkbibliotek. Därtill antogs inga uttalanden angående studiecirklar av mötet. Det var först
1920 som studiecirklarna utgjorde ett ämne skiljt från folkbiblioteksfrågan. Det påstådda
motsatsförhållandet mellan föreläsningar och studiecirklar kan också ifrågasättas sett till
mötets agerande: frågan om samband mellan föreläsningsverksamheten och bokstudier lyftes
ständigt, och Folkbildningsmötet tycks uteslutande varit positivt inställt till närmare samband
mellan de båda grenarna. Nu bör det visserligen påpekas att Folkbildningsmötet inte kan
sägas vara representativt för folkbildningsområdet under perioden, men med tanke på den lilla
uppmärksamhet mötet fått i forskningen anser jag att man kan ifrågasätta till vilken grad
ovanstående uppfattning är giltig om Folkbildningsmötets agerande beaktas.

1920, en epilogi
Frågan om samordning och centralisering var aktuell även för mötet 1920. Den här gången
blev svaret dock delvis ett annat.
Frågan hade väckts om hur folkbildningsarbetet skulle omorganiseras och stödjas av ett
flertal riksdagsmotioner mellan 1918 och 1920, som alltså föregick mötet 1920. Ingvar
Törnqvist har i sin avhandling ett ganska utförligt appendix kring dessa motioner och det
efterföljande utredningsarbetet där Oscar Olsson deltog. Till stor del handlade den föregående
diskussionen om folkbildningsarbetets frihet: förslagen som inkommit gick alla i riktningen
att staten och kommunernas roll i folkbildningen skulle utökas, Oscar Olsson föreslog bland
annat att det inom varje kommun skulle anställas en ”ledare för det fria folkbildningsarbetet.”
Riksdagen var dock avvaktande därtill och betonade, skriver Törnqvist, ”att statens roll för
folkbildningen även för framtiden bör inskränka sig till att vara stödjande, hjälpande och
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kontrollerande.” 169 Även frågan om hur de olika ”bildningsföretagen” (det vill säga
studieförbunden, föreläsningslänsförbunden och så vidare) skulle samverka med varandra var
i omlopp. Carl Cederblad, som skulle bli ett av de större namnen inom den svenska
folkbildningen170, hade lagt fram en, enligt honom själv ”fullständig organisationsplan” för
folkbildningsorganisationernas samarbete.171 Mötet 1920 hade alltså att förhålla sig till dessa
initiativ till omläggning, och den förmodade framtida utredningen.
Mötet kom huvudsakligen att ställa sig avvisande till statsledd centralisering av
folkbildningsarbetet. Några uttalanden gjorde som sagt inte av mötet, men sett till
diskussionerna ställdes förslagen på tätare samarbete och utökat statligt inflytande mot
folkbildningsarbetets frihet, något som inte utföll till det förstas fördel. Oscar Olsson uttalade
sig till fördel för sitt eget förslag om anställda folkbildningskonsulenter på lokal nivå, men
fick mothugg av bland annat Erik Hedén som avvisade tanken på ”folk som blott ska gå
omkring och representera bildningen. […] Lika väl skulle man alltså, eftersom ju bildningen
ska göra oss till människor, inrätta personer med enbar uppgift att gå omkring och vara
människor.”172 Inte heller idén om utökat och formaliserat samarbete mellan folkbildningens
olika organisationer föll i god jord. Cederblad noterade i sitt diskussionsinlägg att
inledningstalarna i princip uteslutande hade ställt sig avvisande till hans förslag, men
argumenterade ändå för en sammanslagning: ”Vi är ju de samma, som arbetar, idéernas
rikedom minskas ej om vi slå våra påsar ihop; tvärtom ökas möjligheterna”. Cederblad
hänvisade till folkbildningens sammanförande kraft, den var och skulle vara ”en alla partier
och samhällsklasser famnande folkrörelse, svallande ur djupen av de breda folklagren” 173.
Även om samarbete och god ordning var, som genomgången av tidigare möten antytt, positiva
ideal, ställdes Cederblads förslag mot idealet om folkbildningens frihet, och även om
samverkan påbjöds av de flesta talarna var det en samverkan som borde få ”utveckla sig fritt”
och att ”Rikedomen på former, övergångar, nyanser och skiftningar är för glädjande för att få
offras på någon ’systematisk enhetlighets’ altare.”174

Ekonomiskt beroende autonomi
På det stora hela kan mötets huvuduppgift sägas varit att ordna ”system i anordningarna”,
mötet uppehöll sig väldigt lite vid folkbildningens innehåll utan diskuterade snarare arbetets
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administration och organisering. Som jag har visat strävade Folkbildningsmötet i relation till
statsmakterna efter en form av ekonomiskt beroende autonomi åt folkbildningsarbetet.
Folkbildningsmötet uttalade inga principiella invändningar mot att ta emot statsanslag. Detta
trots att folkbildningens innehåll till viss del avgränsades av statsanslagens villkor, men de
inskränkningar av innehållet som fanns uppfattades uppenbarligen inte som onaturliga eller
censurerande av Folkbildningsmötet eftersom de aldrig utmanades av mötet. Istället handlade
mötets agerande om att begära mer pengar, försvara de anslag som redan gavs eller
argumentera för administrativa ändringar. Detta indikerar, anser jag, att Folkbildningsmötet i
stort accepterade de politiskt definierade ramarna för folkbildningens innehåll. De
administrativa ändringarna var ofta i centraliserande riktning, splittring och oordning
uppfattades som ett problem. Detta problem uppfattades så allvarligt att mötet i stort sett var
villigt att acceptera mer styrning av folkbildningen. Men samtidigt verkade mötet för att
styrningen skulle komma inifrån folkbildningsområdet, att styrningen skulle förläggas till
centrala enskilda aktörer redan verksamma på folkbildningsområdet.
Det kan också konstateras att situationen för mötet 1920 var en helt annan än tidigare
mötens. I synnerhet utgör de tre mittersta – 1907, 1910 och 1912 – en helhet, de behandlade i
stort sett samma problem och de senare mötena hänvisade bakåt till beslut och diskussioner
från de tidigare.
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Folkbildningsmötets framträdanden
Folkbildningsmötet agerade alltså för ”system i anordningarna” på folkbildningsområdet.
Men man kan fråga sig ”vem” Folkbildningmötet var att anta denna uppgift? I det följande
kommer jag diskutera hur Folkbildningsmötet iscensattes som offentligt subjekt med
betydelse för folkbildningsarbetet.
I del 1 berörde att mötet i mötesberättelserna framställde sig som representativt för hela
folkbildningsområdet när det talades om hur inbjudningar sköttes och så vidare. Även
redogörelserna av samkvämen (se del 1) kan ses i ljuset av att Folkbildningsmötet ville visa
upp sammanhållning och gemensamhet. En intressant egenhet med hur samkvämen
framställdes i materialet är att prins Eugens närvaro ständigt noteras. Till Långedrag anlände
han med bil när kaffet serverades, Continental bevistades 1907 ”av flertalet mötesdeltagare
med prins Eugen i spetsen”, och i referatet av 1904 års möte nämns kort om
Skansensamkvämet att prins Eugen deltog.175
Exakt vad det innebar för mötesdeltagarna att ”en prins av blodet” 176 deltog, inte bara vid
mötets förhandlingar, utan även vid den festligare, och mer informella, samvaron på kvällarna
är förstås svårt att veta. Däremot kan det antas att noggrannheten i rapporteringen om prinsens
närvaro och redogörelserna för samkvämen var en del av en medveten strävan att etablera
Folkbildningsmötet som en viktig och nationellt angelägen aktör. Inget av detta vore
nödvändigt att protokollföra om mötesberättelsernas syfte enbart skulle varit en
dokumentering av förhandlingarna. Mötesberättelserna hade ett kommunikativt syfte, och inte
enbart att föra ut information och goda tankar i offentligheten, utan även att iscensätta
Folkbildningsmötet som en viktig aktör på folkbildningsområdet.
Mötesberättelserna var bara en del av Folkbildningsmötets iscensättande. Eftersom det
måste antas att en stor del av de referat som skrevs i pressen var skrivna av engagerade
mötesdeltagare bör även mötesreferat och ledarkommentarer i pressen beaktas. Fanns det
skillnader mot hur mötet iscensattes i mötesberättelserna? Och fanns det skillnader i
framträdandet beroende på vilken tidning mötet framträdde i?

Ett framträdande: Prinsen på trappan
För det första kan det konstateras att alla undersökta tidningar rapporterade från alla möten.
Folkbildningsmötet uppmärksammades före, under och efter mötesdagen eller -dagarna.
Referaten från själva mötesdagarna var neutralt hållna, men ofta väldigt fylliga,
inledningsföredrag och diskussioner sammanfattades, de uttalanden mötena gjorde
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redovisades. I flera fall var referaten i stort sett identiska. Både i DN 1904 och SvD 1907
presenterades en handfull av de mer prominenta deltagarna med porträttfoton eller teckningar. I SvD-artikeln med titeln ”Talare vid folkbildningsmötet” gavs också kortare
biografiska texter. Tidningarna kopplade också mötet i stor utsträckning till dess starka och
centrala aktörer, i synnerhet FBF. 177
Mötet sattes förstås även i tidningarna i sammanhanget av sommarkurser och andra möten.
Som framträdande gjorde det att de olika evenemangen gav varandra dragkraft. När skolmöte,
folkbildningsmöte och sommarkurser klumpades samman i kommentarer i pressen gavs själva
frågan om folkets bildning ökad betydelse, en rörelse och ett angeläget projekt framträdde.
Ur ”PR-synpunkt” var det antagligen klokt att förlägga mötet 1912 till Göteborg. Under det
mötet hamnade referaten i Stockholmstidningarna i Solskensolympiadens skugga, och
refererades betydligt mer kortfattat än tidigare möten. Men å andra sidan bereddes
Folkbildningsmötet desto mer plats i göteborgstidningarna. I GHT ägnades de båda
mötesdagarna nära nog var sin helsida, och GP lät sina referat återföljas av två stora bilder.
Den ena bilden var en gruppbild utanför Göteborgs högskolas entré, den andra var en bild på
prins Eugen när han anlände till mötet.178
Bilden var tagen lite snett bakifrån på prinsen när han går upp för entrétrappan. Den har,
till skillnad från gruppbilden, inget poserande över sig, prinsen var mitt i steget. Och hade det
inte varit för bildtexten hade det bara varit en bild på en man i hatt som går upp för en trappa.
Bildens dramaturgi var anländandet till arbetet: prinsen framträdde här som en
folkbildningsarbetare av flera, redo att ta itu med dagens arbetsuppgifter. Bilden i sig var
väldigt vardaglig: en mötesdeltagare i mängden anländer till mötet. Men två dagar tidigare
hade GP publicerat gruppbilden på samma trappa där över sextio deltagare poserar. Onekligen
gavs prins Eugens deltagande på Folkbildningsmötena och engagemang i folkbildningen stor
symbolisk betydelse.
Likt i mötesberättelserna omnämndes prins Eugens närvaro flitigt i pressen. I SvD:s artikel
om folkbildningsmötets talare nämndes att prinsen ”övervarar detsamma [folkbildningsmötet]
allt intill samkvämet på Sagaliden”, SvD-skribenten gav sedan ett omdöme som antagligen
säger en hel del om hur prinsens framträdande på mötet och i pressen ska tolkas: ”prinsen är
ingen vanlig passiv hedersordförande [i FBF; min anm.], utan deltar personligen i arbetet,
bevistar sammanträden och inhämtar noga kännedom om varje fråga”. 179 Eugen framställdes
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alltså inte som en folkbildningens galjonsfigur, utan snarare folkbildningsarbetets ”förste
arbetare”, och det var just detta som hade en stark symbolkraft. Folkbildningen, och
Folkbildningsmötet, var en viktig nationell angelägenhet, så viktig att den progressive prins
Eugen deltog i det med liv och lust. Det innebar också ett höjande av folkbildningsmötets och
dess andra deltagares status att prinsen deltog i det som en folkbildningsarbetare i mängden.
Detta var innebörden av prinsens framträdanden i mötesberättelser, tidningsreferat och
”bilden på trappan”.

Mötets syfte och betydelse
Om referaten från de olika tidningarna i stort sett var likvärdiga, fanns det en del skillnader i
hur mötena värderades på ledarplats. Det är dock betecknande att ledarsidornas tolkningar av
mötet ligger väl i linje med mötets egen självbild.
DN måste sägas vara mest positiv, en på många sätt fantastisk ledarartikel från 1907
inleddes såhär: ”Högt till taket, ljust och svalt är det i Läkarföreningens stora sal. Och det
ljusa, friska intrycket lokalen ger har stått väl tillsammans med karaktären hos det möte som
där i dagarna hållits.” Därefter fortsatte hyllningarna: mötets diskussioner hade kännetecknats
av engagemang men saklighet, av ungdom och handlingskraft och ”En annan egenskap, som
kännetecknat mötet, har varit dess heterogena karaktär. […] Mötet har […] visat att
folkbildningsfrågan förmått ena och samla i sin tjänst personer ur vitt skilda partier och med
diametralt motsatta åskådningar.” Här fick prins Eugen återigen tjäna som symbol, denna
gång för mötets representativitet och heterogenitet: ”en medlem av kungahuset [har] här suttit
sida vid sida med socialdemokratiska arbetare.” Den påstådda heterogeniteten kan definitivt
ifrågasättas, som jag visade i del 1 var tvärt om både deltagarskaran och
föreningsrepresentationen ganska homogen. Och den här bilden av heterogen representation
utmanades också i Social-demokraten vilket jag ska återkomma till. I DN-ledaren betonades
dock detta som en av mötets stora förtjänster, samtidigt återfanns i det avslutande stycket en
formulering som så att säga avgränsar heterogeniteten: ”stundom skiftande meningar om
medlen, men aldrig om målet”. Heterogeniteten rymdes alltså i frågan om hur folkbildningen
skulle utföras, inte varför eller till vilket syfte. Med tanke på att mötet, enligt DN, bestod av
”representanter för hela vårt folk” och med vitt skilda ”politisk-religiös[a]” läggningar, måste
detta tolkas som ett etablerande av naturlighet. DN-ledaren sa alltså att det bara fanns ett
(förnuftigt) mål med folkbildningen, och att Folkbildningsmötet företrädde detta.180 Detta
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ligger väl i linje med hur Folkbildningsmötet uppfattade sig självt, som jag visade ovan var
det som diskuterades mycket riktigt organisationen av folkbildningsarbetet, inte dess mål. När
DN 1910 kommenterade kritiken om att föreläsningsrörelsen i för liten utsträckning verkade
för nyttig och fördjupad kunskap uttalade sig tidningen närmast identiskt med
Folkbildningsmötet: ”Här bör visserligen full frihet råda, och de institutioner vilka organiserat
rörelsen måste få handla oberoende av andra lagar än dem som redan är givna.” 181
SvD var lite mer återhållsam. Tidningen var på intet vis skeptisk till folkbildningsmötets
betydelse eller folkbildningens vikt i stort, men oförbehållna hyllningar i stil med DN-ledaren
ovan förekom inte. Det ljusa och höga taket från DN ersattes i en SvD-ledare med ”frånvaron
av odygd”: istället för att olika folkbildningsorganisationer kritiserade varandra kunde man
”iaktta, med vilken förståelse även andra folkbildningsrörelser omtalades och bemöttes på
detta möte.”182
Istället för att i poetiska ordalag hylla mötet identifierade SvD ofta problem med
folkbildningens olika verksamheter. De kostar mycket, men används pengarna på bästa sätt?
Dras inte föreläsningsverksamheten med stora kvalitetsproblem? Och så vidare. I relation till
dessa problem gav SvD Folkbildningsmötet en viktig roll som förvaltare av de statliga
insatserna. Tidningen lade i en ledare 1912 tonvikten på de pengar folkbildningsverksamheten
kostade och menade att mötets uppgift var ”sålunda att diskutera den bästa användningen […]
av omkring en miljon kronor […] en siffra som ensam för sig säger tillräckligt om mötets
betydelse.”183 I en ledare från 1907 – då föreläsningsrörelsen som sagt blivit ganska skarpt
kritiserad av statsrevisorerna – formulerade SvD mötets uppgift så att det dels skulle korrigera
bristerna och dels svara kritiken, för att undvika ”mindre fruktbärande åtgärder”. Dessa
åtgärder får antas varit starkare statlig kontroll av verksamheten. Dock såg tidningen ljust på
utsikterna: ”All den sakkunskap, som kommer att från skilda delar av landet samlas till
dagens överläggningar, borgar för […] ett positivt och gott resultat”. Mötets roll som dels
moderator av och dels språkrör för folkbildningsrörelsen överrensstämde med mötets egen
självbild (se ovan).184 Mötet 1904 hälsades i SvD med förhoppningen att det ”grundligt [tar]

181

DN 7/8-1910
SvD 30/6-1907; artikeln var skriven av Gustaf Stridsberg som inte bara deltog, utan även tillhörde
beredningsutskottet under mötet.
183
SvD 20/7-1912
184
SvD 28/6-1907; artikeln är osignerad, men det går att spekulera i att det är Valdemar Langlet som skrivit den,
han var vid den här tiden medarbetare på tidningen och en inte oansenlig del av artikeln tas upp av en
argumentation om att hembygdsforskningen borde ges större betydelse, en fråga Langlet även drev på
mötena.
182

70

Nils-Erik Nauclér

itu med de brister, som funnits – och – vilket i många fall är detsamma – med de
utvecklingsmöjligheter, som erbjuda sig.”185
SvD:s bedömning av Folkbildningsmötets betydelse gick alltså i linje med bilden av
Folkbildningsmötet som förvaltare av de stora statsanslagen som gavs till
folkbildningsarbetet. I jämförelse med hur mötet framträdde i DN indikerar detta att publiken
är en något annan. Grovt sett kan framträdandet i SvD anses vara riktat mot en mer
konservativ publik som tillskillnad från DN:s mer liberala var mindre intresserad av
folkbildningens framåtsyftande vision och mer oroad över huruvida det allmännas pengar
verkligen användes på bästa sätt. I båda fallen var det dock, vill jag hävda, fråga om
framträdanden helt i linje med hur Folkbildningsmötet framträdde i mötesberättelserna.
Även AB från samma år placerade in Folkbildningsmötet som ett skydd mellan
folkbildningsrörelsen och otillbörlig kontroll från statsmakternas sida, skillnaden mot SvDledaren var att AB inte explicit erkände några problem med föreläsningsrörelsen. 186

Framträdande för en annan publik
Social-demokraten anlade ett mer skeptiskt perspektiv på Folkbildningsmötet, men tillmätte
ändå mötet betydelse som aktör på folkbildningens område. Det går inte att finna någon
uttalat negativ artikel om mötet i tidningen.
Erik Hedén (som för övrigt skrev i SvD om 1904 års möte 187) skrev en ledare i tidningen
inför mötet 1910. En stor del av artikeln var en polemik mot Valfrid Palmgren, men Hedén
försökte samtidigt nästan sälja in mötet till sina läsare. Han menade att möten av det här slaget
ofta dras med problem i stil med att de är splittrade på för många ämnen, eller att de är så
allmänt hållna att ”de svävar ut åt alla sidor”. Men folkbildningsmötet, skrev Hedén, hade rått
bot på detta genom att dels begränsa ämnena till två (föreläsnings- och biblioteksfrågan) och
dels presentera i förväg förberedda uttalanden att fokusera diskussionen kring. 188 Detta
”försvar” av mötets uppläggning var i princip identiskt med det som Kjellberg anförde i
mötets hälsningstal.189 Hedéns artikel om Folkbildningsmötet bedömde mötets betydelse på i
stort sett samma sätt som de borgerliga tidningarna och mötet självt.
Den mest avvikande artikeln jag funnit var Fredrik Ströms redogörelse för mötet 1912 i
Social-demokraten. Här, till skillnad från övriga artiklar i tidningen eller från arbetarrörelsens
företrädare på mötet, anlades ett tydligt klasskampsperspektiv. Ström erkände inte mötets bild
185
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av sig självt som representativt. Han argumenterade för att mötet var ”av rätt stor betydelse
för den svenska folkbildningen”, och att mötets betydelse skulle bli ännu större om
arbetarklassen i större utsträckning engagerade sig i dem: ”Hela folkbildningsmötet som
institution skulle därmed få en starkare och bredare grundval, vinna i allmänt intresse, få
djupare rötter och vidare horisonter”. Ström bedömde vidare att bättre representation av
vetenskapsmän, författare och konstnärer borde tjäna ”som motvikt mot ett allt för ensidigt
[skollärareintresse]”. I 1912 års debatt mellan länsförbunden och centralbyråerna ställde sig
Ström tydligt på de senares sida, då dessa representerade bildning baserad på ”vetenskapens
sanningar och forskningsresultat [och] konstens och litteraturens mästerverk”. Detta var ju
Folkbildningsmötets ideal av en objektiv och allsidig folkbildning, som i Ströms artikel
representerades av den centraliserande sidan. Ström menade att arbetarrörelsen borde,
eftersom representationen på mötet var demokratisk, engagera sig: ”Med god vilja kan den
[arbetarklassen] här skaffa sig ett sannerligen icke föraktligt vapen i kampen för sin
frigörelse.”190 Ström accepterade inte till fullo Folkbildningsmötets självbild, och det
övertagande av Folkbildningsmötet han argumenterade för gör att det är tveksamt att kalla
hans artikel för ett Folkbildningsmötets framträdande, detta var en utomstående betraktare
med till viss del helt annat perspektiv på Folkbildningsmötet än mötets eget perspektiv.

Iscensättandet
Det kan argumenteras för att resultatet skulle vara annorlunda om urvalet hade varit ett annat.
Hade mer radikala tidningar – både till höger och vänster – undersökts, hade bilden av
Folkbildningsmötet antagligen sett annorlunda ut. Även om Folkbildningsmötet i stor
utsträckning iscensattes likadant i Social-demokraten som i de borgerliga tidningarna
indikerar i varje fall Fredrik Ströms artikel att alternativa perspektiv förekom.
Folkbildningsmötets framträdande i de borgerliga tidningarna låg helt inom ramarna för
hur mötet framträdde i mötesberättelserna. De skiftningar som fanns, och även fanns i Socialdemokraten, låg inom ramarna för folkbildningsmötets självbild. Mötet gavs en central plats
på periodens folkbildningsområde, och de ideal som tillskrevs det – dess allsidighet,
neutralitet och samarbetsanda över sociala och politiska gränser – var samma ideal som mötet
tillskrev folkbildningen.
I antologin 1800-talets mediesystem undersöker Jonas Harvard hur reformrörelsen 1865
använde olika delar av mediesystemet för att skapa en opinion för representationsreformen,
bland annat genom att reformvänliga tidningar både verkade för att reformmöten skulle hållas
190
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och sedan gjorde nyheter av dem när de hållits. 191 När tidningarna kommenterade
Folkbildningsmötet på ledarplats och refererade det på nyhetsplats konstruerades mötet som
en viktig aktör på folkbildningsområdet. Mötesberättelser och framträdanden i pressen hängde
uppenbart ihop, de var en del av iscensättandet av aktören Folkbildningsmötet.
Men, Folkbildningsmötet skapade inte opinion för en särskild fråga, mötet etablerades
istället som den centrala förvaltaren, dels av staten – det allmännas – pengar, och dels av
folkbildningsrörelsens framtid. Både mötesberättelser och tidningsartiklar konstruerar
Folkbildningsmötet som den expertinstans som var bäst lämpad att tillvarata både ”folkets”
och statens intressen i folkbildningsfrågor. Och, medieutrymmet med sina långa referat,
entusiastiska ledare och bilder på prins Eugen, som viktes åt iscensättandet av
Folkbildningsmötet etablerade även själva uppgiften ”folkbildningsarbetet” som viktig. Och
det var Folkbildningsmötet som iscensattes som expertinstansen att hantera den.
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Vad ansågs folkbildning vara?
I det föregående konstaterade jag att Folkbildningsmötets agerande i stor utsträckning
handlade om folkbildningsarbetets administration och organisering. Det kunde också
konstateras att press och mötesberättelser konstruerade Folkbildningsmötet som den
expertinstans som var bäst lämpad att handha folkbildningsfrågorna. I det här avsnittet
kommer jag titta på mötets folkbildningssyn. Varför var folkbildningsarbetet en viktig
samhällsuppgift som krävde nationella sammankomster och statsanslag? Vilka var
folkbildningen till för, vilka var ”folket”? Vad skulle folkbildningen innehålla och vad var
dess mål? Kort sagt: vad var det Folkbildningsmötet ansåg sig främja?
Jag gör i det följande inte anspråk på att täcka in hela Folkbildningsmötets uppfattning om
folkbildning. Istället vill jag fokusera på de stora linjerna och mest framträdande dragen i
denna. Detta i linje med att jag undersöker Folkbildningsmötet som en aktör, snarare än en
arena där olika åsikter kunde formuleras. Det ska också påpekas att de åsikter som var
förhärskande inte nödvändigtvis behöver vara representativa för Folkbildningsmötets alla
deltagare, som jag visade ovan och i del 1 var vissa personer och organisationer mer
tongivande än andra.

Vilka var folkbildningen till för?
1907 antog Folkbildningsmötet ett uttalande om att rubriceringen av statsstödet till
föreläsningsverksamheten borde ändras. Ända sedan 1886 hade den varit ”föreläsningskurser
för arbetsklassen”, men Nils Lundahl, som väckte frågan, menade att det i stor utsträckning
var andra grupper som besökte föreläsningarna. Mötet föreslog i sitt uttalande att uttrycket
skulle bytas ut mot ”ett annat, varav klart framgår, att föreläsningarna även är avsedda för
andra med arbetarna i bildningsgrad jämförliga samhällsklasser.” 192 Så skedde också året
efter, detta har tagits som ett tecken på förskjutningen i begreppet ”folk” under den här
perioden, en utveckling från ”arbetare” eller ”de lägre klasserna” till ”det svenska folket” eller
”allmänheten”.193
Det går att finna stöd för detta hos Folkbildningsmötet. När frågan kom på tal hävdades
ofta att folkbildningen var till för alla. Knut Kjellberg menade till exempel i sitt hälsningstal
1912 att ”Många synas vara av den uppfattningen, att detta ord avser […] de bredare
samhällslagren”, men att ”folk” egentligen avsåg ”lekmannen gentemot fackmannen” och att
192
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alla var lekmän på något område: ”Folkbildningen avser därför alla.” 194 Men denna hållning
gällde i huvudsak de tre sista mötena – 1910, 1912 och 1920 – där man hellre talade om
”åhörare” och ”publik” än specifika sociala grupper i samhället.
Men under de två första mötena resonerades det för det mesta i termer av att ”arbetare”
skulle bildas. Mötet 1904 diskuterade frågan om hur ”Arbetarklassen kan göras mer
intresserad av folkbildningsarbetet”. Inget mötesuttalande gjordes, däremot beslutade mötet
att den diskussion som fördes fick ses som svar på frågan. I referatet i Social Tidskrift
sammanfattades diskussionen på ett normativt sätt, vilket ger sammanfattningen en
semiofficiell prägel. För att få med ”de breda lagren” behövdes föreläsningarna göras
lättillgängliga och ”närma sig deras [de breda lagrens] intressesfär”, dock med varningen att
en risk för förflackning förelåg när man närmade sig arbetarna. Sett till diskussionsreferatet
tycks den uppfattade problematiken varit spänningen mellan det populära och det
vetenskapliga. Lantarbetarna utpekades som ”den sämst lottade arbetsklassen”, i varje fall
med avseende på bildningsgraden och -möjligheterna, då extra mycket popularisering ansågs
krävas för att ”inverka” på dem.195 Likaså i Odal Ottelins tal samma år om folkbiblioteken var
den som skulle bildas uteslutande ”arbetaren” i de fall detta preciserades. 196
Förslaget på ändring av uttrycket ”föreläsningskurser för arbetsklassen” 1907 kom alltså
inte främst utifrån perspektivet att folkbildningen borde vara till för alla, utan kom sig av att
det i praktiken var en felaktig rubricering. Mötet uppfattade, som problemformuleringen från
1904 ovan visar, dålig arbetaruppslutning vid föreläsningarna som ett problem. 1904 föreslogs
att arbetare borde vara i majoritet i föreläsningsföreningarnas styrelser. Och 1907 antogs
också ett uttalande om att ”I föreläsningsföreningarnas styrelser bör kroppsarbetare vara väl
företrädda.” I mötesberättelsens redogörelse för mötets uttalanden stod detta uttalande direkt
innan uttalandet om ändring av uttrycket om ”arbetsklassen”. 197 Från mötets sida fanns vid
den här tiden ingen uttalad utvidgning av folkbildningsarbetets mottagare, däremot
uppfattades arbetarnas svaga engagemang i folkbildningen, och i synnerhet i
föreläsningsrörelsen, som ett problem vilket behövde åtgärdas. Det tidiga Folkbildningsmötet
anslöt till de sociala målsättningarna som var gällande för 1880-talets liberala
föreläsningsrörelse. 198
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Allsidighet, folkbildningens politiska innehåll och hotet om splittring
En fråga som är relaterad till det ovanstående är frågan om politiskt innehåll i folkbildningen.
1880-talets liberala Arbetarinstitut hade visserligen en anti-klasskaraktär, men anklagades från
konservativt håll i dåtiden för att vara samhällsomstörtande. Frågan om politik i
folkbildningen var i högsta grad aktuell även under Folkbildningsmötets period. Under
perioden riktades skarp kritik från konservativt håll mot Hola och Brunnsviks folkhögskolor
som påstods bedriva ”socialistpropaganda”. 199 Hur ställde sig då Folkbildningsmötet till
politiskt innehåll i folkbildningen?
Ett av anslagsvillkoren för föreläsningsföreningarna var att politiska strider vid
föreläsningarna var förbjudna. Detta kom att vålla en ganska omfattande diskussion vid 1907
års möte. Frågan väcktes av Erik Hedén, som menade att anledningen till att arbetarna inte
besökte föreläsningarna var att denna bestämmelse tolkats så att aktuella ämnen som faktiskt
berörde dem hade uteslutits ur föreläsningsprogrammen. Hedén ifrågasatte vidare om det var
rimligt att avvikelser från den politiska neutraliteten åt höger (syftande främst på religiösa
spörsmål och konservatism) tilläts medan avvikelser åt vänster inte gjorde det. 200
I den efterföljande diskussionen hade två huvudriktningar: den ena menade att politiska
och religiösa frågor visst borde få förkomma, så länge det inte var frågan om agitation, medan
den andra sidan ville hålla verksamheten fri från ”söndrande” ämnen. Oscar Olsson menade
att ”[statens] skuggrädsla, borde ej lägga hinder i vägen för utvecklingen av ett medvetet
medborgarintresse.” medan Abraham Langlet hävdade att om statsanslagens restriktion togs
bort skulle ”otvivelaktigt […] införas en söndring, som borde hållas så fjärran som möjligt.”
Fridtjuv Berg, mötets ordförande, påpekade att politiska frågor inte alls var förbjudna, bara
strider om dessa frågor. Anton Nyström tog tillfället i akt att argumentera mot prästernas
deltagande i folkbildningen: ”Skulle föreläsningarna vara objektiva, så måste man även
förbjuda föredrag av präster i religion och religionshistoria.” Något som resulterade i
Nyströms lämplighet som föreläsare ifrågasattes från kyrkligt håll, han ”själv var […] i hög
grad subjektiv och dogmatisk.” 201
Alla som yttrade sig i frågan var dock överens om att folkbildningen skulle hållas objektiv
och allsidig, oavsett vilka ämnen som behandlades. Mötet gjorde även ett uttalande där man
tog fasta på Fridtjuv Bergs upplysning: bestämmelserna skulle inte tolkas så att dessa frågor
var förbjudna, utan de fick förekomma ” blott det sker på ett objektivt sätt och i upplysande
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syfte samt utan att någon diskussion följer därpå.”202 Men när beredningsutskottet lade fram
sitt förslag startade debatten igen, där den ”anti-politiska” sidan argumenterade för att det
vore dåligt att göra att uttalande som tydliggjorde denna mer tillåtande tolkning av
bestämmelserna på grund av risken ”för att rörelsen skulle gå isär.” Medan diskussionens
andra sida menade att det missförstånd som uppenbarligen förelåg behövde undanröjas.
Uttalandet antogs efter omröstning.203
Folkbildningsmötet ville alltså inte uttryckligen förbjuda några specifika ämnen, men
samtidigt var det viktigt för mötet att folkbildningen var allsidig, att vissa ämnen inte gavs
företräde framför andra och att de potentiellt brännbara ämnena framfördes på ett politiskt
neutralt sätt. Detta gällde också för biblioteksverksamheten vilket jag exemplifierade med
Odal Ottelins tal från 1904 ovan. Även diskussionen mellan centralbyråerna och
länsförbunden hade berörningspunkter med frågan om allsidighet där sidan som var för
centralisationen menade att centralbyråerna var den bästa garanten för ett högkvalitativt och
allsidigt föreläsarurval.
Splittring och söndring anfördes alltså som argument mot att tillåta politiskt innehåll i
folkbildningen. Men även de som var för det politiska innehållet, som Erik Hedén, menade att
förbud av detta innehåll skulle leda till splittring. Splittring uppfattades av Folkbildningsmötet
under hela perioden som det stora hotet, hotet mot folkbildningsarbetet och mot samhället i
stort. Som jag berörde i uppsatsens inledning var 1900-talets två första decennier politiskt och
socialt turbulenta. Denna orolighet märktes även på mötena, 1912 beskrev Knut Kjellberg
samhällsläget såhär: ”motsättningarna samhällsklasserna emellan tidtals synas oroväckande
skärpta, då partigränserna dras skarpare än kanske någonsin” 204.
Trots de spänningar som fanns i samhället kännetecknades Folkbildningsmötets
diskussioner av en avsaknad av politisk debatt. Storstrejken 1909 omnämndes inte med ett ord
under mötet 1910, till exempel. Istället handlade diskussionerna om att undvika splittring av
folkbildningsrörelsen, som uppfattades som den enande folkrörelsen i samhället, med
Kjellbergs ord kan den ”ena de isärgående intressena, och […] kan skapa bättre förståelse på
ömse sidor om de rågångar, vilka uppdela oss i olika samhällsgrupper.” 205 Att i idealet om
allsidighet tillåta ”neutral politik” var ett sätt att avpolitisera folkbildningen och förebygga
splittring.
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Folkbildningsarbetet som väckelse
Jag konstaterade inledningsvis att ”folkbildningsarbetet” indikerar att folkbildningen
uppfattades som en samhällsuppgift och, som visats i genomgången av Folkbildningsmötets
agerande, fanns det en hel del tankar om att de stora pengasummor som lades på
folkbildningen borde förvaltas på bästa vis.
Erik Hedén betonade 1920 att folkbildningsarbetet var något som man borde syssla med
vid sidan av sitt vanliga arbete, Knut Kjellberg betonade i sitt öppningstal 1904 ”plikten att
sprida ljuset till alla dem som lever på livets skuggsida” 206. Odal Ottelin betonade vid samma
möte att ”Inga donationer kan ersätta de enskildas av hänförelse burna arbete.”207 Även den
heta debatten mellan länsförbunden och centralbyråerna 1912 anknöt till folkbildningsarbetet
som ideellt.
I mötets diskussioner och inledningstal fanns en stark tanke om hur folkbildningsarbetet
fungerade, om hur dess mottagares bildningsgång såg ut. I stor utsträckning talades om att
föreläsningsverksamheten borde sättas i samband med biblioteksverksamheten, att föreläsarna
skulle lämna litteraturhänvisningar och att föreläsningsföreningarna borde hålla sig med
boksamlingar. Detta förstods explicit i termer av väckelse. Föreläsningen skulle väcka
åhörarnas bildningstörst och de i sin tur skulle söka sig vidare i skriften. Exemplen på denna
tankegång kan göras mångtaliga. Odal Ottelin formulerade sig på detta sätt 1904: ”Genom
föreläsningarna får arbetaren väckelse till intellektuella intressen och studier, han förs genom
dem in i något nytt, som riktar hans själsliv, vidgar hans synkrets och inbjuder honom att
tränga djupare i kännedomen om verkligheten.”208
Jag vill hävda att folkbildningsrörelsen vid den här perioden i stor utsträckning kan förstås,
som en väckelserörelse och att den i synnerhet konstruerades så av Folkbildningsmötet.
Stefan Gelfgren som forskat om Evangeliska fosterlands-stiftelsen definierar
väckelsebegreppet209 på ett sätt som, så länge det kristna innehållet byts ut mot bildning, är
direkt överförbart på Folkbildningsmötets syn på folkbildningsarbetets bildningsväckelse.
Bildningsväckelsen som företräddes av Folkbildningsmötet fokuserade också på individens
omvändelse från sitt gamla liv i meningslösa och i värsta fall direkt skadliga fritidsintressen.
Väckelserörelsens ”namnkristna”, icke väckta, motsvarades i stor utsträckning av den
definition av ”halvbildade” som Kjellberg använde 1912, de som tror sig vara bildade men

206

Social TIdksrift 1904:8
Folkbildningsförbunder (1904) s. 27
208
Folkbildningsförbundet (1904) s. 25
209
Gelfgren, Stefan: Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 18561910. 2003. Skellefteå. s. 24-26
207

78

Nils-Erik Nauclér

inte inser att bildningen är en ständigt pågående process. 210 Den ljusmetaforik som användes
flitigt av Folkbildningsmötet211 har över huvud taget stora likheter med väckelsetanken.
Både Björn Olsson och Ronny Ambjörnsson menar att väckelserörelsen hade betydelse för
folkbildningen, de betonar frikyrkorörelsens inverkan på läsandet samt väckelserörelsens
paralleller med nykterhetsrörelsen.212 Jag menar alltså att väckelsemetaforen var, i varje fall
vad gällde Folkbildningsmötet, väldigt betydelsefull för hur man inom folkbildningskretsar
förstod folkbildningsarbetet i början av 1900-talet. Och jag tror att Sigfrid Leander är något på
spåret när han talar om Knut Kjellbergs ”bildningsevangelium var en profan-religiös
frälsningslära för trötta och törstiga själar.” 213

Folkbildningens mål
I avsnittet om Folkbildningsmötets agerande visade jag hur mötet nästan uteslutande agerade
kring folkbildningsarbetets organisation och i det ovanstående avsnittet visade hur
Folkbildningsmötet resonerade kring folkbildningens politiska neutralitet. Men vad var då
målet med den neutrala folkbildningen som mötet hade tagit som sin uppgift att organisera?
Fanns det några visioner?
Vid ett flertal tillfällen på mötena definierades folkbildningens mål, Knut Kjellberg
definierade i sitt hälsningstal 1904 ”folkbildningsarbetets yttersta mål och uppgift” på detta
sätt:
ej blott […] att öka vetandet, utan även att förädla tankesätt och sinnelag, ej blott att vända hågen
till självstudier, utan även att rikta intresset från det lägre, det enskilda, till det högre, det mera
omfattande, med ett ord att hos den enskilde befordra det allmänt mänskliga och därmed skänka
honom nya livsvärden.214

Kjellberg betonade alltså folkbildningens dubbla aspekter av upplysning och uppfostran.215
Idealet var personlighetsbildning där individens andliga utveckling stod i centrum. Och över
huvud resonerades det om folkbildningens mål som inriktat på individens
personlighetsutveckling i de explicita resonemangen om folkbildningens syfte, det talades om
”individens allsidiga och harmoniska utbildning” 216 och Oscar Olsson resonerade om
fördelarna med folkrörelsernas bildningsföretag i termer av att de var ”entusiasmerande” och
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gav meningsfullhet.217 Som jag visade ovan avfärdade mötet 1907 de krav på en
förläsningsrörelse som verkade mer för nationsbygge än allmän bildningsväckelse.
Per Sundgren hävdar i motsats till Bernt Gustavsson och andra forskare att ett
nyhumanistiskt bildningsideal på det stora hela var gällande för hela perioden, och även för
folkbildare som Oscar Olsson och Richard Sandler. Sundgren betonar vidare likheterna
mellan liberalen Knut Kjellbergs bildningsideal och dessa socialdemokraters ideal och syn på
kulturarvet. Sundgren menar att Gustavssons distinktion mellan ett beundrande och ett kritiskt
övertagande av kulturarvet för arbetarrörelsens räkning är tillspetsad: i huvudsak förhöll sig
alla beundrande till kulturarvet.218
Det fanns visserligen vid Folkbildningsmötena, som jag visat ovan, en ambition att
införliva även aktuella sociala och politiska frågor i folkbildningen, men i fråga om
kulturarvet förhöll sig mötet huvudsakligen beundrande, i linje med Nordisk Familjeboks
formulering om ”den andliga odlingens skördar”219. Folkbildningsarbetet – både föreläsningsoch biblioteksgrenen – hade till uppgift att föra ut kulturarvet till de bildningstörstande.
Över huvud taget tycks det inte funnits någon motsättning mellan medborgarbildning och
personlighetsbildning, men när folkbildningens mål och vision skulle formuleras hade den
individfokuserade personlighetsprincipen företräde. Till detta fanns också en social aspekt,
Kjellberg argumenterade 1904 för att folkbildningen kunde vara ett medel för att väcka
missnöje. Men ett konstruktivt missnöje. Detta exemplifierade han med
nykterhetssträvandena, som ju utgick från missnöje med dryckenskapen. 220 Folkbildningens
samhällsförändrande kraft var, enligt Folkbildningsmötet, självreformen och förändringen av
individen.
Det ska påpekas att det ovanstående inte nödvändigtvis behöver tillskrivas alla deltagare på
mötet. Men jag menar att det ovan skissade individcentrerade bildning kan ses som en minsta
gemensamma nämnare. Mötet var visserligen inte ett tvärsnitt av landets politiska åsikter,
eller ens av landets åsikter om bildning, men det rymde personer med olika politiska visioner.
Men för att kunna verka för ”system i anordningarna” var det nödvändigt att acceptera en
gemensam grundsyn. På så sätt kan mötets dragning åt samförstånd och sammanhållning ses
som en självuppfyllande profetia, ramarna för mötet krävde att ett bildningsideal med
individens utveckling i centrum accepterades. Det var lättare att enas om mystifierad
bildningsväckelse än en folkbildning med klara politiska mål. Inför hotet om splittring av
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folkbildningsrörelsen – och i förlängningen samhället i stort – erbjöds den överordnade
principen om en politiskt neutral väckelserörelse som syftade till individens andliga
utveckling.
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Sammanfattande diskussion
De fem folkbildningsmöten som undersökts i den här uppsatsen hölls mellan 1904 och 1920.
Trots att de är väldokumenterade och gavs betydelse för folkbildningens utveckling av sin
samtid, har de inte tidigare varit föremål för en egen studie. På grund av forskningsläget har
undersökningen strävat efter att tematisera mötena en helhet, men gränserna för denna helhet
har också undersökts empiriskt. Undersökningens huvudsakliga källmaterial har varit de
mötesberättelser som gavs ut i anslutning till mötena.

Sammanfattning
Eftersom folkbildningsmötena inte tidigare undersökts har vissa grundläggande frågor
behövt utredas. Undersökningens första del är en deskriptiv genomgång av var och när
mötena hölls, vilka som arrangerade och deltog och vad som hände på mötena.
Bakom initiativet till Folkbildningsmötet stod det nybildade Folkbildningsförbundet. Även
om Folkbildningsförbundet i varje fall fram till och med 1912 års möte utan tvekan var den
viktigaste enskilda aktören bakom Folkbildningsmötet menar jag att man kan tala om att
Folkbildningsmötet successivt konstitueras som en egen aktör under perioden. 1907 års möte
fattade beslut om att fler möten skulle hållas, och 1910 års möte tillsatte en kommitté för
konstituerandet av nästa möte.
Mötena avhölls på sommaren i ett sammanhang av sommarkurser och andra liknande
möten. Med undantag för 1912 års möte i Göteborg, hölls alla möten i Stockholm, för det
mesta i Arbetarinstitutets lokal. Förutom 1920 års möte samlade vart och ett av mötena
omkring 150 deltagare som diskuterade olika folkbildningsfrågor och fattade beslut om
uttalanden som Folkbildningsmötet skulle göra. Processen bakom de uttalanden som mötet
gjorde framställs i mötesberättelserna som demokratisk, där alla representanter har
yttranderätt och rösträtt.
Folkbildningsmötet kallades ”allmänna svenska” och gjorde anspråk på att representera
hela den svenska folkbildningsrörelsen. Men så var det knappast. I uppsatsen har frågan om
mötets representativitet undersökts. Dels kan det konstateras att Folkbildningsmötet ägnade
sig åt två huvudfrågor, och delade upp folkbildningsarbetet i två huvudsakliga grenar:
föreläsningsrörelse och bibliotek. Folkhögskolorna gavs inget utrymme. Genom en kvantitativ
analys av mötets deltagare kan mötets anspråk representativitet ifrågasättas ytterligare.
Föreläsningsrörelsen var i förkrossande majoritet på mötena.
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I mycket av den tidigare forskningen identifieras folkbildningens två grenar som
föreläsningar och studiecirklar. Men även om Folkbildningsmötet inte kan tas som
representant för hela diskussionen om folkbildningen vid den här tiden är det intressant att
notera att mötet resonerar kring verksamheten utifrån indelningen bibliotek och föreläsningar.
Studiecirklarna var underordnade biblioteksfrågan och bokläsandet och föreläsningsåhörandet
hängde ihop i en tänkt bildningsgång.
Vad som diskuterades på mötena har också undersökts. Som nämnt ovan uppehöll sig
mötet huvudsakligen vid biblioteks- och föreläsningsfrågor. Folkbildningsmötet ägnade sig i
stor utsträckning åt att ordna "system i anordningarna". Huvudsakligen ägnade man sig åt
administrativa frågor och organiseringen av folkbildningsområdet. Detta innebar att mötet i
stor utsträckning förhöll sig till statsanslagens villkor, varför en viktig fråga har varit att
undersöka hur Folkbildningsmötet positionerade sig i relation till statsmakterna. Jag har tolkat
Folkbildningsmötets relation till statsmakterna så, att mötet för ”folkbildningsarbetets”
räkning strävade efter innehållsligt oberoende från staten, även om verksamheten visserligen
inte var ekonomiskt oberoende. Folkbildningsarbetet skulle styras inifrån sfären, av personer
som var delaktiga i det. Folkbildningsmötet hade inte – vare sig dess liberaler eller
socialdemokrater – några principiella invändningar mot statsanslag till folkbildningen, tvärt
om ansågs dessa vara nödvändiga. Den principiella kritik som kan anas kom från konservativt
håll och handlade om att anslagen skulle kunna användas bättre. Däremot värjde sig mötet
från allt för mycket censur eller problematiska villkor men fattade flera beslut som innebar
mer styrning av folkbildningen, om än från aktörer ”inifrån”.
Min empiriska undersökning av Folkbildningsmötets syn på statsanslagen stödjer alltså
idéhistorikern Per Sundgrens tolkning att det fanns en bred acceptans över hela den politiska
skalan för statlig inblandning i folkbildningen vid den här tiden. Biblioteksforskaren Dan
Andersson menar att de reformer som genomfördes på folkbiblioteksområdet 1912 i grunden
var konservativa och kritiserades från bland annat liberalen Knut Kjellbergs håll. Reformerna
diskuterades under mötena, men jag har inte kunnat finnas någon skarp kritik mot dem, tvärt
om tycks mötet i stort, och Kjellberg i synnerhet, varit positivt inställt till centraliserande
reformer på biblioteksområdet.
Folkbildningsmötets folkbildningssyn har också undersökts, vad var folkbildningen
egentligen till för? Och vad skulle den innehålla? Genomgången har visat att
Folkbildningsmötet i stor utsträckning verkade för en allsidig, vetenskapligt grundad och
politiskt neutral bildning där individens personlighetsutveckling stod i fokus. Det viktiga var
dess allsidighet - politiskt brännbart stoff fick förekomma så länge det behandlades på ett
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neutralt och icke-agiterande sätt. Det tycks inte funnits några större skillnader i synen på
bildningens innehåll mellan de liberaler och de socialdemokrater som deltog. Den roll mötet
tillskrev folkbildningen kan kanske sägas vara emancipatorisk – alla hade rätt att ta del av
”den andliga odlingens skatter” och förbättra sina liv den vägen - men det starka fokuset på
individen gör det omöjligt att tala om bildningen som enbart ett samhällsprojekt. Tvärt om
stod den bildning Folkbildningsmötet företrädde uttalat över särintressen, till och med
nationens. Folkbildningsmötets bildningspatos var att föra ut ”den andliga odlingens skatter”
till de bildningstörstande, mötet som helhet och i sina delar förhöll sig ”beundrande” till
kulturarvet. Detta är giltigt även för de socialdemokrater som av till exempel Bernt
Gustavsson tillskrivits en mer kritisk inställning.
Centralt för Folkbildningsmötet, och antagligen centralt för tidsperioden, var begreppet
”folkbildningsarbetet”. Vid mötena talades det snarare om att folkbildningsarbetet skulle
främjas än att ”folkbildningen” skulle det. Jag tror att folkbildningsarbetet är en bra
utgångspunkt att diskutera det tidiga 1900-talets folkbildning från, då begreppet säger en hel
del om hur man förstod verksamhetens innebörd. Ideologiska frågor sysselsatte inte mötet i
någon större utsträckning, ibland gavs de betydelse i diskussioner i praktiska frågor.
Exempelvis centralism mot regionalism 1912, eller hur politiska ämnen skulle behandlas på
föreläsningar 1907. Men på det stora hela verkade inte grundfrågorna - vad folkbildningen var
till för och hur den borde bedrivas - vara i behov av diskussion. Begreppet
”folkbildningsarbetet” indikerar att det relevanta är att prata om hur det ska bedrivas snarare
än diskutera varför - uppgiften att "bilda folket" var redan etablerad som självklart viktig.
Folkbildningsmötet ville alltså etablera sig självt som förvaltaren av statsanslagen men
också som folkbildningsrörelsens röst i offentligheten och den centrala aktören på
folkbildningsområdet. Jag har tolkat publiceringen av mötesberättelser som ett led i den
ambitionen, därutöver har tidningsmaterial undersökts i syfte att se hur Folkbildningsmötet
framträdde i pressen. Det kan konstateras att den bild som mötet gav av sig självt i
mötesberättelserna står i överensstämmelse med den bild som gavs i pressen. Huvudsakligen
har den borgerliga pressen undersökts, men även i Social-demokraten framträdde
Folkbildningsmötet som en central aktör på folkbildningsområdet. Prins Eugens närvaro gavs
stor symbolisk betydelse både i mötesberättelserna och tidningsartiklarna, och stärkte både
Folkbildningsmötets och folkbildningsarbetets betydelse.
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Vad var Folkbildningsmötet?
Jag har identifierat undersökningens centrala problem som en vad?-frågeställning: vad var
Folkbildningsmötet?
Denna frågeställning har bland annat tagit sig uttryck i en undersökning av avgränsningen.
Det går att ge ett empiriskt svar på frågan huruvida de fem möten som undersökts i den här
uppsatsen går att sammanföra till ett objekt. Undersökningen visar att det är rimligt att hävda
att de fyra första mötena - 1904, 1907, 1910 och 1912 - utgjorde en enhet. De behandlade i
princip samma frågor, deltagarsammansättningen var i stort sett den samma, och i
diskussionerna refererades det till de tidigare mötena. De tre senare mötena följde också
samma formella ramar av gäller beslutsprocessen. Folkbildningsförbundet hade en central
position vid alla de fyra första mötena, som initiativtagare och arrangör och som den
institution som förmedlade mötets beslut till statsmakterna.
Mötet som hölls år 1920 skiljde sig på flera sätt mot dess föregångare, det gjorde inga
officiella uttalanden, deltagarsammansättningen var annorlunda och frågorna som
diskuterades var andra än de som tidigare möten sysselsatt sig med. Paradoxalt nog kallades
inte 1920 års möte för "allmänt svenskt folkbildningsmöte" utan bara
"Folkbildningskonferens", trots att deltagarsammansättningen var mer heterogen vid det
mötet än de tidigare. De tidigare mötena skulle i en tillspetsad formulering kunna sägas varit
"Folkbildningsförbundets möten för de lärare som var engagerade i föreläsningsrörelsen".
Mötesberättelsernas fyllighet ska tolkas, anser jag, som instrumental för
Folkbildningsmötets syften. För att göra detta behövde folkbildningsmötet visa upp en
heterogen bild - är alla inriktningar representerade! - seriositet och objektivitet (alla
uttalanden återgavs). Och till sin hjälp hade mötet pressen som i stor utsträckning återskapade
samma bild som gavs i mötesberättelserna, mötet placerades centralt på folkbildningsområdet
och tillskrevs ett "högt tak" som var en förutsättning för att det skulle kunna ordna "system i
anordningarna". Tidningarna skapade inte i första hand opinion för de frågor
Folkbildningsmötet drev, utan tidningarna gav folkbildningsmötet legitimitet som den aktör
som skulle behandla frågorna, som uppenbart sågs som "expertfrågor".
Det kan finnas anledningar till att hävda att Folkbildningsmötet haft betydelse för
folkbildningens utveckling under det tidiga 1900-talet. De reformer av statsanslagen som
genomfördes under perioden var alla i stor utsträckning utformade av tongivande personer vid
mötet och hade till viss del stöd av Folkbildningsmötet. Och mötet tillskevs stor betydelse i
pressen. Men hur stor betydelse hade Folkbildningsmötet? Eller rättare: vilken betydelse hade
mötet? I uppsatsens syfte ställs frågan vilken roll Folkbildningsmötet spelade på
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folkbildningsområdet. För det första ska det konstateras att mötet tillskevs agens både i
mötesberättelser och i pressen. Folkbildningsmötet konstruerades som ett offentligt subjekt,
av stor betydelse. Det är också ur detta perspektiv, där Folkbildningsmötet är en iscensatt
aktör, som jag huvudsakligen har diskuterat mötet i uppsatsen.
Men vad innebar det att mötet var iscensatt som en aktör? Vad var syftet? Den empiriska
undersökningen har inte tillfullo kunnat svara på de frågorna, men vissa antaganden kan
göras. Jag menar att en iscensatt aktör som Folkbildningsmötet tjänade några syften: dels
fungerade det som ett rumsligt medium som i sin tur genererade medieprodukter som
mötesberättelser och tidningsreferat som etablerar en samhällelig uppgift – här
folkbildningsarbetet – som viktig och i behov av behandling. Vidare innebar iscensättandet av
Folkbildningsmötet att det konstruerades som den aktör som skulle hantera uppgiften på olika
sätt, i det här fallet har den empiriska undersökningen visat att Folkbildningsmötet iscensattes
som representativt och som ”rörelsens” röst i relation till statsmakterna, men också som
förvaltaren av de statliga pengarna. Detta innebär i sin tur att den ideologi och syn på
folkbildningen som iscensattes via mötet kom att framträda i pressen som ”allmän” och
naturligt giltig för hela rörelsen.
Den iscensatta aktören var också ett iscensättande av den ideala borgerliga offentligheten,
det goda samtalet som fritt från särintressen tjänade allmännyttan. Det förnuftiga, nyktra,
opolitiska och objektiva samtalet som Folkbildningsmötet visade upp i mötesberättelser och
tidningsreferat kan också ses som ett iscensättande av det liberala idealet om den opolitiska
och förnuftiga antiklassbildningen. Bildningens idé och Folkbildningsmötets form, så som
den framträdde, var nära sammanlänkande.

Vidare forskning
Folkbildningsmötet är mer eller mindre osynligt i den tidigare forskningen. Jag tolkar detta
som en följd av att historieskrivningen i stort placerar folkbildningens subjekt efter
sekelskiftet 1900 till folkrörelserna. Detta indikeras bland annat av att Knut Kjellberg,
Folkbildningsmötets och, att döma av tidningsmaterialet, samtidens mest framträdande
folkbildningspersonlighet, i stor utsträckning är en fotnot i den gängse
folkbildningshistoriken. Undersökningen av Folkbildningsmötet har visat att mötet snarare
hade sitt sammanhang i 1880-talets liberala folkbildningstradition och i synnerhet
föreläsningsrörelsen.
Undersökningen har rest flera frågor som skulle kunna vara aktuella för vidare forskning.
Dels vissa rent empiriska frågor nära knutna till folkbildningsmötena som på grund av
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uppsatsprojektets begränsningar inte har kunnat undersökas till fullo, och dels teoretiska
frågeställningar kring innebörden och betydelsen av offentliga möten som
folkbildningsmötena.
Frågan om Folkbildningsmötets representativitet skulle kunna fördjupas genom en utökad
empirisk undersökning av deltagarlistorna. I uppsatsen har undersökningen stannat vid att
analysera deltagarsammansättningen utifrån hur den presenterades i mötesberättelserna, en
vidare undersökning av de personer som deltog vid mötena skulle säkert kunna bidra med
intressanta resultat. Därtill skulle en undersökning av hur Folkbildningsmötets
representativitet uppfattades av de ”folkbildningsarbetare” som det menade att det
representerade: hur resonerade de föreningar som skickade representanter till mötet? De som
inte skickade? De som inte var inbjudna? Hur såg till exempel Folkhögskolevärlden, som i
stor utsträckning inte representerades, på mötet?
Det är absolut inte självklart att ta Folkbildningsmötets diskussioner och folkbildningssyn
som sammanfallande med ”den allmänna opinionen” inom folkbildningsområdet vid tiden.
Men samtidigt var Folkbildningsmötets syn på folkbildningens organisering, innehåll och
förutsättningar uppenbarligen rätt problemfri att hävda i det offentliga samtalet. Därtill var
flera av mötets tongivande personer direkt inblandade i utformningen av statsanslagen. För
framtida forskning om den svenska folkbildningen bör det vara relevant att beakta
Folkbildningsmötets eventuella betydelse för utformningen av de statsanslag som gjorde det
möjligt att bilda rikstäckande studieförbund. Tidigare forskning har i större utsträckning
betonat konflikter och ideologiska skillnader på folkbildningsområdet. Skillnader som inte
kunnat identifieras hos Folkbildningsmötet, konflikterna var i mycket liten utsträckning
politiska. Visserligen ligger det i ett sådant här iscensättandes natur att inte vara konfliktfyllt.
Det ska dock noteras att deltagarna representerade viss politisk bredd: liberaler,
socialdemokrater och moderata konservativa.
Ett intressant resultat, anser jag, är det inflytande på det tidiga 1900-talets folkbildning som
föreläsningsrörelsen tycks ha haft. Som undersökningen har visat förstods
folkbildningsarbetet utifrån ett perspektiv där föreläsningarna gavs missionerande betydelse.
Föreläsningen och föreläsningsrörelsen har i stor utsträckning hamnat i skuggan av
studiecirkeln och studieförbunden, men vid den här tiden uppfattades den uppenbarligen som
en mycket viktig komponent i folkbildningsarbetet. Man förstod folkbildningsarbetet i termer
av väckelse: föredrag på landsbygden skulle väcka individens bildningstörst, och via böckerna
skulle han påbörja sin bildningsbana och i förlängningen gå med i bildningsrörelsen.
Folkbildningsarbetet sågs som något av en mission, och jag tror att det i analogi till religiös
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väckelse också ingick i den "bildades" identitet att vilja sprida bildning till de obildade. Att
vara bildad innebar ju också att vara moralisk, och vore det inte omoraliskt att inte sprida
ljuset när man väl hade det? I vilken utsträckning den här observationen är giltig utanför
Folkbildningsmötets diskussioner återstår i stor utsträckning att undersökas.
Frågan vilken betydelse Folkbildningsmötet hade återstår också att undersökas empiriskt.
Här har jag, utifrån perspektivet att mötet var en iscensättande, menat att mötets betydelse låg
i att det ytterligare etablerade folkbildningen som allsidig, politiskt neutral och
sammanförande och att mötets iscensättande i offentligheten antagligen hade till syfte att
ytterligare befästa ”folkbildningsarbetet” som en viktig uppgift. Mötet var ett iscensättande av
det liberala folkbildningsidealet. Detta borde innebära att företeelsen Folkbildningsmötet med
fördel skulle kunna undersökas utifrån begrepp som ”hegemoni” eller ”liberalt styre”.
Men detta är teoretiska antaganden som den empiriska undersökningen i uppsatsen inte
tillfullo undersökt. Att undersöka betydelsen av och syftet med iscensättandet av den centrala
aktören Folkbildningsmötet skulle kräva ett avsevärt utökat källmaterial. Dels skulle ett större
och bredare tidningsmaterial behövas. Dels skulle iscensättandets publik, de olika delarna av
folkbildningsrörelsen - folkbibliotek, föreläsningsföreningar och så vidare - och makten i
from av riksdagen, kommunerna och kanske även till viss del kyrkliga myndigheter, behöva
undersökas. Inverkade iscensättandet av Folkbildningsmötet på dem? Och hur? Därtill skulle
en utökad undersökning av källmaterial kopplat till de personer som var centrala för mötet
eventuellt kunna ge upplysningar om iscensättandets syfte utöver de anledningar som angavs
explicit i mötesberättelserna.
Under den här perioden hölls, som konstaterat, flera liknande möten. I viss utsträckning
tycks samma personer varit inblandade i mötena. Den här typen av enskilda initiativ till
”offentliga expertmöten” skulle kunna tolkas som en medial genre för den här perioden. Att
utreda denna genres möjligheter, gränser och relationer till andra mediala genrer skulle kunna
ha betydelse för förståelsen av det tidiga 1900-talets offentlighets villkor.
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