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Abstract 

In the autumn of 1886 the editor in chief of the Swedish social democratic newspaper Social-

Demokraten August Palm resigns and Hjalmar Branting takes over as editor in chief. This will lead to 

a shift how the newspaper writes about culture and general education (bildning in Swedish, after the 

German term Bildung which lacks an English equivalent). August Palm’s resignation and the shift in 

the content of the newspaper is in many ways the culmination of an internal struggle within the early 

social democratic labour movement where one side claims that culture and general education should 

be made available to all, including workers, and that doing so will lead to the eventual transformation 

of society. The other side claims that the working class should indeed be granted access to culture and 

general education, but first an economic transformation must occur. The dispute is over causality, the 

two sides in the conflict have different opinions as to whether the economic transformation of society 

will happen before or after culture and general education is made available to the working masses. In 

this study I have shown how these two positions were not as clearly defined or as clearly opposed to 

each other as they have sometimes been portrayed in earlier research. As I have shown, there was in 

fact agreement on the basic goal that culture and general education ought to be something that 

everyone can enjoy despite there being differing opinions as to how society might get there.  
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Inledning 

Det som presenteras i denna undersökning är äldre än någon av dess läsare och samtidigt så 

pass dagsaktuellt att ingen av dess läsare kan ha undgått det. Här finns ett antal olika teman; 

idéer om bildning, redaktionsstrider och inte minst en historisk exposé över en spänning 

mellan några av de mest inflytelserika personerna i svensk samtidsdebatt vid sekelskiftet 

1900.  

 

Jag har valt att studera hur synen på bildning skiftar inom tidningen Social-Demokraten under 

året 1886. Tidningen grundas och börjar ges ut i slutet av 1885 och när 1886 når sitt slut har 

tidningen genomgått stora förändringar, inte minst då redaktörskapet övergår från August 

Palm till Hjalmar Branting under hösten 1886. Vad jag har valt att studera är primärt vad detta 

har för inverkan på innehållet i tidningen och om den förändring som sker i Social-

Demokraten till följd av att redaktörskapet övergår från August Palm till Hjalmar Branting 

verkligen stämmer överens med vad tidigare forskning har kommit fram till. 

 

Bildningsdebatten är för all del varken ny eller överspelad. I dagstidningar såsom Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter kan vi nästan dagligdags läsa om bildning av olika slag, inte 

minst bland kultursidorna. Inte heller intresset för August Palm och Hjalmar Branting tycks 

ha svalnat. 2009 ges romanen Mäster ut av Alexandra Coelho Ahndoril som handlar om just 

August Palm och som får mycket bra kritik. 2014 ges den omtalade biografin Hövdingen ut 

där författaren Olle Svenning skriver om Hjalmar Branting.  

 

Varför borde vi då studera en dispyt mellan två chefredaktörer som ägde rum för över 100 år 

sedan i en tidning som sedan mer än 50 år är nedlagd? Faktum är att vi kan lära oss något om 

dagens strider på ledarsidor och i kulturbilagor eftersom denna undersökning är just ett fall av 

redaktionella meningsskiljaktigheter, varav det finns många liknande idag. Vad vi kan lära oss 

av det här fallet är inte minst vad det kan få för inverkan på en tidning när en part går 

segrande ur en redaktionell strid och den andra tvingas lämna. Jag vill även hävda att studiet 

av just denna dispyt mellan August Palm och Hjalmar Branting får stora efterverkningar inom 

socialdemokratin vid sekelskiftet då Hjalmar Branting senare kommer att bli framgångsrik 

som politiker. August Palm å andra sidan lyckades aldrig särskilt väl i ledarskapsrollen utan 
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fortsatte efter sin tid som redaktör för Social-Demokraten som agitator. Häri ligger en 

avgörande ideologisk skiljelinje inom partiet. På den ena sidan står August Palm som hävdar 

att vi först måste ta itu med de ekonomiska problemen som arbetarklassen står inför innan vi 

kan påbörja ett meningsfullt bildningsarbete. På andra sidan av skiljelinjen finner vi Hjalmar 

Branting som företräder tanken att borgarklassen måste besegras både moraliskt och 

ekonomiskt, vi kan helt enkelt inte uppnå rörelsens mål om vi inte både bildar dess 

medlemmar och kämpar för social och ekonomisk rättvisa. 

 

Mycket har naturligtvis skrivits om både August Palm och Hjalmar Branting, två exempel av 

många ges ovan, och mycket har skrivits om bildning inom arbetarrörelsen. Idéhistoriker som 

Per Sundgren har skrivit om detsamma och om just striden mellan August Palm och Hjalmar 

Branting men här finns bara en överblick1. Mitt bidrag kommer att vara en ny bild av vad som 

faktiskt sker i innehållet i tidningen Social-Demokraten när Hjalmar Branting 1886 tar över 

posten som chefredaktör från sin föregångare August Palm. Där tidigare forskare har tenderat 

att dela upp konflikten i dels ”palmska” och den ”brantingska” som två motsatta poler tänker 

jag visa att även om det finns meningsskiljaktigheter kring bildning och kultur är dessa 

meningsskiljaktigheter inte varandras motsatser och den konfliktlinje som så ofta används är 

betydligt mer diffus än den kan verka vid en läsning av tidigare forskning på området. Sker 

det någon förändring i de idéer om bildning som framträder i tidningen?  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om det sker någon förändring i innehållet i 

tidningen Social-Demokraten vad gäller synen på bildning och kultur när August Palm under 

hösten 1886 lämnar posten som chefredaktör och efterträds av Hjalmar Branting och, om det 

sker en förändring, hur den ser ut. Det är redan ett välstuderat faktum att August Palm och 

Hjalmar Branting till viss del hade olika syn på bildning och kultur och en del forskare har 

även anmärkt att det sker en viss förändring av innehållet i Social-Demokraten förändras när 

Hjalmar Branting tar över tidningen. Syftet med denna undersökning är dels att ge en 

tydligare och mer djupgående bild av vad exakt denna förändring innebär, dels att 

                                                           
1 Sundgren, P. (2007). Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage 

Erlander. Stockholm: Carlssons 
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problematisera den bild som ofta målas upp inom den tidigare forskningen och ge en ny bild 

av denna förändring och de meningsskiljaktigheter som finns mellan August Palm och 

Hjalmar Branting. 

 

Mot bakgrund av detta syfte har frågeställningen för undersökningen formulerats följande: 

 Hur omskrivs kultur och bildning inom Socialdemokraten mellan januari 1886 och 

december 1886? 

 Vad innebär den innehållsmässiga förändring som sker i tidningen Social-Demokraten 

under hösten 1886 vad gäller synen på kultur och bildning? 

 

Tidigare forskning 

Bildningsideal inom arbetarrörelsen 

Två huvudsakliga översiktsverk har varit av betydelse för denna undersökning. Den första är 

Gunnar Richardsons avhandling Kulturkamp och klasskamp och den andra är Per Sundgrens 

avhandling Kulturen och arbetarrörelsen. Den förstnämnda behandlar skol- och kulturpolitik 

i Sverige under 1880-talet och den sistnämnda behandlar kulturpolitik inom socialdemokratin 

från August Palm till Tage Erlander. Den här typen av översiktsverk är inte alltid användbara 

när det gäller en frågeställning som behandlar ett mycket specifikt ämne vid en specifik 

tidpunkt, men i det här fallet har de varit användbara för att både kontextualisera min egen 

undersökning men också för att de ger en bra bild av vilken forskning som har bedrivits på 

området jag själv kommer att studera. 

 

Gunnar Richardsons avhandling i historia från 1963 beskriver 1880-talet som ett ”märkligt 

brytningsskede i svenskt samhälls- och kulturliv.”2 Här nämns inte minst hur bildningen och 

kulturen bryts upp och hur den nya generationen erövrar desamma från den akademiska 

kulturbyråkratin. För egen del har jag valt att fokusera på den del i avhandlingen som 

”Socialdemokratien och folkbildningen” där Richardson tar sin utgångspunkt dispyten mellan 

August Palm och Anton Nyström i den så kallade ”magfrågan”.3 Här beskrivs motsättningen 

                                                           
2 Richardson, G. (1963). Kulturkamp och klasskamp: ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och 

kulturpolitik under 1880-talet. Göteborg: Akademiförlaget, s. 1 
3 Ibid., s. 299 
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vara den mellan å ena sidan en kulturidealistisk ståndpunkt, som företräds av Nyström, och å 

andra sidan en materialistisk ståndpunkt som företräds av Palm. Gunnar Richardson väljer 

även att ta upp de maktkamper som sker kring Social-Demokraten under dess första år. Först 

när Fredrik Sterky och de så kallade ”intelligensarna” försöker ta över under våren 1886 för 

att, efter att de misslyckats, bli uteslutna ur den Socialdemokratiska föreningen. Här beskrivs 

även den maktkamp mellan August Palm och Hjalmar Branting som under hösten 1886 

utmynnar i att Branting tar över som chefredaktör efter Palm, något som enligt Richardson får 

konsekvenser för hur tidningen skriver om just Anton Nyström – från att tidigare ha blivit 

attackerad i tidningen blir han nu föremål för vackra lovord.4 

 

Per Sundgrens avhandling om kulturpolitiska strävanden inom arbetarrörelsen sträcker sig 

betydligt längre än det decennium som Richardson skriver om. Även Sundgren skriver dock 

om schismen mellan Palm och Nyström och beskriver i mångt och mycket samma skeenden 

som Richardson skriver om i sin avhandling. En avgörande skillnad är dock att Sundgren 

beskriver Hjalmar Brantings kultursyn som liggande ”mycket nära” de liberala folkbildarnas.5 

Richardson däremot är väldigt tydlig med att Branting inte alls delar den liberala 

samhällssynen, även om han tar ställning för samma kultursträvanden som liberalerna, den 

tydliga åtskillnaden återfinns dock inte i Sundgrens text utan här beskrivs istället Branting tog 

intryck av de liberala kretsar han rörde sig i under 1880-talet.6 Richardsons insisterande på att 

Branting inte var liberal kan mycket väl tänkas härstamma ur det faktum att Brantings 

socialistiska övertygelse ofta varit föremål för diskussion, något som enligt historikern Åsa 

Linderborg har inneburit att den officiella partihistoriken gång efter annan försökt bevisa att 

Hjalmar Branting alltid var socialist.7 I fallet med Gunnar Richardson kan han inte sägas vara 

någon ”officiell partihistoriker” för Socialdemokraterna, han var själv Folkpartistisk 

riksdagsledamot, men det är mycket möjligt att han tagit efter den officiella 

historieskrivningen från Socialdemokraterna. Det faktum att Brantings kultursyn beskrivs som 

liberal är inte oviktig eftersom högre studier och borgerlig ideologi ofta beskrevs som två 

sidor av samma mynt av den palmska sidan av debatten. 

                                                           
4 Ibid., s. 301 
5 Sundgren 2007, s. 48 
6 Richardson, s. 301; Sundgren, 2007, s. 48 
7 Linderborg, Å. (2001). Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-

2000. Stockholm: Bokförlaget Atlas, s. 82 
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I sin avhandling Vita mössor under röda fanor skriver Crister Skoglund bland annat om 

Branting och synen på bildning inom socialdemokratin. Skoglund väljer i sin avhandling att 

dela upp bildningsdebatten inom den tidiga socialdemokratin i två huvudsakliga läger, den 

första är vad han kallar för ”den högre bildningens företrädare” vilken företräds av Hjalmar 

Branting m.fl. och den andra kallar han för ”akademikerföraktarna” vilken i huvudsak 

företräds av August Palm.8 Skoglund beskriver här hur Branting under sin studietid i Uppsala 

börjar umgås med ett antal andra studenter som kommer att kalla sig för ”Nihilisterna” efter 

de ryska nihilisterna, en grupp som senare kommer att gå under namnet ”Radikala Gruppen”. 

Därutöver beskrivs Brantings relation till Nyström och här omnämns också de 3000 kronor 

som Branting 1881 skänker till Nyströms arbetarinstitut då en ansökan om verksamhetsbidrag 

till Stockholms stadsfullmäktige fått avslag.9 Den bild som ges av Palm å andra sidan är att 

denne skulle tycka att ingen bildning var bättre än bildning inom det borgerliga samhället och 

Skoglund beskriver Palm som en bildningsmotståndare.10 Den tidigare nämnda Per Sundgren 

tar strid mot detta synsätt och hävdar att Skoglund gör en alltför grov förenkling av samtiden 

och av Palms faktiska förhållningssätt och menar att detta ger en missvisande bild.11 

 

Den sista avhandlingen som jag valt att använda mig av är Bernt Gustavssons avhandling 

Bildningens väg som behandlar tre bildningsideal som Gustavsson identifierar inom svensk 

arbetarrörelse mellan åren 1880 och 1930. Dessa tre ideal som Gustavsson skriver om är 

medborgarbildning, självbildning och personlighetsbildning och dessa tre kommer i sin tur att 

exemplifieras genom att Gustavsson tittar på olika personer inom arbetarrörelsen som har 

företrätt idealen. För min egen undersökning har jag valt att fokusera på den första i 

avhandlingen som handlar om medborgarbildningsidealet. Här omnämns först och främst 

Anton Nyström och hans arbetarinstitut och Gustavsson beskriver Nyströms mål med 

arbetarinstituten och bildningen av arbetarna som en jämlikhetssträvan, bildningen skulle inte 

förbehållas en viss priviligierad klass i samhället utan skulle vara alla till gagn.12  Med det 

                                                           
8 Skoglund, C. (1991). Vita mössor under röda fanor: vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i 

Sverige 1880-1940. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s. 68-70 
9 Ibid., s. 65 
10 Ibid., s. 70 
11 Sundgren, P. (2013). ”Ingen särskild bildningsfråga”. i A. Burman, & P. Sundgren (Red.), Svenska 

bildningstraditioner (ss. 75-95). Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 44 
12 Gustavsson, B. (1991). Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, s. 76f 
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sagt ville Nyström inte upphäva klasskillnaderna som sådana i samhället, utan samhället var 

och borde vara hierarkiskt ordnat. Här beskrivs även konflikten mellan Nyström och August 

Palm, där Palm företräder linjen att arbetarfrågan är en ”magfråga” snarare än en 

”bildningsfråga” och att bildningen i sig inte kan förbättra arbetarnas situation utan att den 

måste knyta an till arbetarfrågans sociala och ekonomiska kamp för att vara till någon nytta.13 

Enligt Gustavsson företräder Palm en kulturseparatistisk linje inom den tidiga arbetarrörelsen 

då han skiljer mellan å ena sidan en ”proletär” kultur och å andra sidan en ”borgerlig” sådan. 

Denna kulturseparatistiska hållning är en faktor som senare kommer att leda till dispyten 

mellan Palm och Hjalmar Branting, där den sistnämnda motsätter sig denna 

kulturseparatistiska hållning och istället vidhåller att det inte går att skilja på proletär kultur 

och borgerlig kultur.14 

 

Begreppen kultur och bildning 

Då syftet är att studera synen på kultur och bildning vore det i sin ordning att ha en diskussion 

kring vad de begreppen innebär i denna undersökning. Den brittiske litteraturteoretikern Terry 

Eagleton har i sin essä The Idea of Culture beskrivit begreppet kultur som ett av de två eller 

tre mest komplexa orden inom det engelska språket och betonar att det begrepp som ofta 

nämns som mest komplext och omfattande är dess motsats – natur.15 Eagleton skriver förvisso 

om det engelska språket, men jag vill hävda att det är fullt rimligt att hävda att detsamma kan 

sägas om det svenska språket. Alla skulle naturligtvis inte hålla med om att just begreppen 

kultur och natur hamnar i topp 5 vad gäller det svenska språkets mest omstridda och 

invecklade begrepp, men få skulle kunna hävda att begreppen är enkla och föga omfattande. 

 

Terry Eagleton argumenterar i sin text för att begreppet kultur kan placeras på ett slags 

spektrum, där det går från att beskriva något väldigt omfattande till att beskriva något väldigt 

specifikt. I dess mest omfattande tappning kan kultur sägas vara synonymt med civilisation, 

kultur utmärks av vissa normer och ett sätt att leva. Att vara kultiverad blir synonymt med att 

vara civiliserad och det innebär i förlängningen att det finns de som är kultiverade och de som 

är okultiverade. Just denna användning av begreppet kultur är dels deskriptiv, dels normativ. 

                                                           
13 Ibid., s. 80 
14 Ibid., s. 82 
15 Eagleton, T. (2000). The idea of culture. Oxford: Blackwell, s. 1 
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Å ena sidan kan använda begreppet för att beskriva inkakulturen i Sydamerika, å andra sidan 

kan vi använda den för att beskriva hur människor borde uppträda om de är kultiverade eller 

”civiliserade”.16 Begreppet kultur motsvaras i dess mest smala och specifika användning av 

mer renodlat intellektuell verksamhet. Hit räknas konst som målning, litteratur och musik men 

även filosofi och vetenskap.17 De samhällen som har denna typ av kultur räknas därför som 

kultiverade eller civiliserade, därav finns ett slags växelspel mellan denna smala användning 

av begreppet och den ovannämnda bredare användningen av begreppet. 

 

Bildning är ett begrepp som, i likhet med kultur, är vida omstritt och omskrivet, varför det ter 

sig lämpligt att här ha en diskussion kring vad begreppet inrymmer i denna undersökning. En 

av de tänkare som gjort sig kända tack vare sina tankar och skrifter kring bildning är Wilhelm 

von Humboldt, en tysk språkvetare och grundare av universitetet i Berlin. För Humboldt kan 

bildning, grovt förenklat, sägas bestå av planerad karaktärsutveckling. Humboldt vänder sig 

emot ett utbildningssystem som endast lär ut vissa specifika faktakunskaper och vill istället se 

ett system som fokuserarar på att utveckla människor och alla deras förmågor. Inhämtning av 

viss kunskap ledde helt enkelt till människans utveckling, intellektuellt, estetiskt, moraliskt 

osv. Det som kan sägas skilja bildning från exempelvis utbildning är dess bredd. Utbildning 

sker ofta inom ett specifikt område, men bildning syftar till att utveckla olika områden. 

Exempelvis åberopas ofta humanistiska kunskaper och förståelse som bildning men för 

Humboldt var matematiken minst lika viktig för människans bildning som språket. En annan 

skiljelinje mellan bildning och utbildning kan sägas vara den tidsliga bredden. Utbildning sker 

ofta inom en begränsad tidsram medan bildning, i denna tappning, är något som sker genom 

hela livet. Att vara bildad är att ha förutsättningarna för att vidareutvecklas genom hela livet.18 

 

Per Sundgren beskriver i sin avhandling kulturbegreppet som innehållande två delar, en 

estetisk och en sociologisk. Den estetiska kulturen är konstformerna, alltså litteraturen, 

musiken, teatern och bildkonsten medan den sociologiska kulturen snarare förknippas med 

moral och seder.19 Bildning å andra sidan kan beskrivas som en människas intellektuella och 

                                                           
16 Ibid., s. 8 
17 Ibid., s. 15 
18 Liedman, S.-E. (2001). Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 

348ff. 
19 Sundgren 2007, s. 18 
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moraliska utveckling, främst genom intagandet av viss kunskap och genom kulturen. Bernt 

Gustavsson gör i sin avhandling en användbar åtskillnad mellan vad kan kallar för 

”bildningens två sidor”, där den ena sidan är processen och den andra är målet. Processen, ”att 

bildas”, är alltså något annat än själva målet, ”att vara bildad”.20 

 

De ovannämnda användningarna av begreppen kultur och bildning får utgöra en grund för vad 

som rimligen kan falla inom kategorierna för bildning och kultur, men det är främst genom 

materialet självt som begreppen kommer att tydliggöras. Eftersom kultur och bildning kan 

användas på så många olika sätt anser jag det rimligt att inledningsvis slå fast ramarna för vad 

begreppen täcker för att sedan låta den efterföljande analysen skapa en klarare bild av exakt 

vad begreppen innebär i mitt material. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med denna undersökning har jag gått igenom mitt material (redovisas 

nedan) och med hjälp av de ramar som jag slagit fast för kultur och bildning letat efter texter 

som varit relevanta för min frågeställning. Efter att ha läst igenom texterna och fört 

anteckningar har jag försökt skapa en överblick över det material jag valt att arbeta med och 

se förändringar över tid, genom att göra nedslag i vissa texter som behandlar just kultur eller 

bildning har min ambition varit att illustrera dessa förändringar över tid med hjälp av konkreta 

exempel. 

 

Ett metodologiskt övervägande som naturligtvis måste göras är om det verkligen är möjligt att 

knyta den förändring som sker i synen på kultur och bildning inom tidningen Social-

Demokraten till dess byte av chefredaktör under hösten 1886 eller om det kan finnas andra 

förklaringar till detta. Det faktum att August Palms och Hjalmar Brantings åsikter kring kultur 

och bildning faktiskt går isär, vilket tidigare forskning påpekat, och det faktum att den 

förändring som faktiskt sker när redaktörskapet övergår från Palm till Branting i hög grad 

speglar dessa meningsskiljaktigheter bedömer jag vara tillräckligt för att dra slutsatsen att 

förändringen som sker i tidningens innehåll avseende kultur och bildning är direkt kopplat till 

                                                           
20 Gustavsson, s. 28f 



12 
 

det faktum att redaktörskapet övergår från Palm till Branting. Hade det inte varit på grund av 

bytet av chefredaktör hade vi inte kunnat se den tydliga förändring som sker under hösten 

1886. 

 

Material och avgränsning 

Mitt material har bestått av de nummer av tidningen Social-Demokraten som utkommer från 

januari 1886 till och med december 1886. Detta innebär att jag har läst alla nummer som 

utkom under denna tid, men det betyder inte att jag funnit alla nummer användbara för min 

undersökning. Anledningen till att jag börjar i januari 1886 och slutar i december 1886 är att 

tidningens första nummer utkommer i september 1885 och under hösten 1886 får tidningen en 

ny chefredaktör. September 1885 till december 1885 utgör däremot inte en del av 

källmaterialet för undersökningen eftersom det under dessa månader inte finns något som är 

relevant för undersökningen. Därutöver finns det inget innehållsmässigt skäl till att titta på ett 

mer omfattande material än så utan det som ska undersökas inryms i det material jag har 

avgränsat mig till. 

 

Resultat & analys 

Vår 1886 

En stor del av det som skrivs under de första månaderna 1886 kretsar kring den offentliga 

debatt som ägde rum 17 januari 1886 mellan August Palm och Anton Nyström angående den 

så kallade ”magfrågan”. Detta omnämns i Social-Demokraten för första gången i numret som 

utkommer 22 januari 1886 och där nämns även att en nämnd på fyra personer tillsats för att 

granska det protokoll som uppförs över mötet. Till denna nämnd får August Palm välja två 

personer och Anton Nyström välja två personer. Palm väljer M. Zeisnitz och P. Lindquist och 

Nyström väljer Hjalmar Branting och A.F. Åkerberg. Vid mötet beskyller Nyström sin 

motståndare Palm för att vara revolutionär och hävdar att positivismen och socialismen är två 

olika strävanden. Palm å andra sidan säger sig sätta den s.k. ”magfrågan” först, han hävdar 

med andra ord att vi först och främst måste ta itu med arbetarnas ekonomiska situation innan 

vi kan bilda dem. Med det sagt är Palm inte en motståndare till upplysning som sådan, men 

magfrågan är prioriterad. Nyström erkänner att det finns en magfråga men att en ”all för ifrig 

agitation för magfrågan förtar intresset för den andliga frågan.” Nyström skiljer mellan å ena 
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sidan en kärlekens och vetenskapens socialism och å andra sidan en okunnighetens och hatets 

(han hävdar att Palm företräder den sistnämnda).21 

Denna meningsskiljaktighet mellan Anton Nyström och August Palm är väldokumenterad i 

litteraturen om bildningsideal vid den här tiden. Crister Skoglund beskriver uppgörelsen i 

”magfrågan” som en manifestation av skiljaktigheterna mellan liberaler och socialister som 

under 1880-talet blir allt tydligare.22 Per Sundgren å andra sidan hävdar att även Anton 

Nyström är socialist och att skiljelinjen i själva verket går mellan en positivistisk socialism 

och en socialdemokratisk sådan.23 Där Skoglund betraktar Anton Nyström som liberal hävdar 

alltså Sundgren att densamma är socialist, vilket naturligtvis kräver en förklaring. I Social-

Demokraten beskrivs inte Anton Nyström, åtminstone vid det här tillfället, som just liberal 

och eftersom Nyström av texterna i Social-Demokraten att döma föredrar en typ av socialism 

över en annan är det lätt att dra slutsatsen att Nyström var socialist. Det finns däremot väldigt 

lite som tyder på det och betydligt mycket mer som tyder på att Nyström faktiskt skulle vara 

liberal. Författaren Sigfrid Leander beskriver i sin bok om Nyström Folkbildningens födelse 

hur Nyström i början av 1890-talet faktiskt blir beskylld för att gå ”hand i hand med 

socialismen” av ordföranden för den arbetarbildande förening som Nyström verkade för. 

Nyström lär ha tagit så illa upp att han velat lämna verksamheten men lyckas övertalas att 

stanna kvar för att några år senare (1892) ge ut skriften Socialismens omöjlighet där han 

skriver om arbetarfrågans lösning utan socialismen.24  

 

Dispyten mellan Palm och Nyström fortsätter in i februari då en artikel förekommer i Social-

Demokraten som svar på Nyströms angrepp mot den franske upplysningsfilosofen Jean-

Jacques Rousseau. Då Nyström kallat Rousseau för en galning replikerar tidningen med en 

beundrande text om ”Johan Jakob Rousseau” med en kortare redogörelse för dennes 

filosofiska tänkande och Rousseaus hat mot ”lärdt öfversitteri”.25 Denna koppling till Jean-

Jacques Rousseau är intressant, den tas även upp av Bernt Gustavsson i hans avhandling där 

han August Palm beskrivs just som rousseauan ”i den meningen att han högt värderade de 

livserfarenheter och den kultur som folket självt bar på.”26 Jag kan naturligtvis bara instämma 

                                                           
21 Social-Demokraten 22 januari 1886 
22 Skoglund, s. 68 
23 Sundgren 2007, s. 77 
24 Leander, S. (1980). Folkbildningens födelse: Anton Nyström och Stockholms arbetarinstitut 1880-1980. 

Nordiska Museet, s. 99 
25 Social-Demokraten 12 februari 1886 
26 Gustavsson, s. 81 
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med Gustavsson, men beskrivningen bör kompletteras med August Palms beundran av 

Rousseaus självvalda väg – det faktum att han vänder sig mot tydliga hierarkier och 

översitteri till förmån för just de livserfarenheter som Gustavsson talar om. 

 

Mars 1886 kommer att präglas av två huvudsakliga teman inom Social-Demokratens 

skriverier om bildning och kultur. För det första finns ett angrepp mot Dagens Nyheter som 

även den gett sig in i fejden mellan Palm och Nyström. Enligt Social-Demokraten beskriver 

Dagens Nyheter hela socialdemokratin som bildningsfientlig och publicerar därutöver ett 

antal texter till Nyströms försvar men inga som tar upp samma hållning som Palm. I samma 

nummer av Social-Demokraten som angreppet mot Dagens Nyheter förekommer finns även 

en kommentar kring den liberala politikern Fridtjuv Bergs valprogram. Denne skriver om 

folkbildningens betydelse men Social-Demokraten invänder att ”folkbildning” inte är aktuellt 

eftersom socialdemokratin inte erkänner någon särskild bildningsfråga. Därutöver är det, 

hävdar tidningen, helt meningslöst att tala om bildning innan de ekonomiska problemen har 

funnit sin lösning – bildningsfrågan kan helt enkelt inte lösas i ”det gamla samhället”.27 Även 

april innehåller en hel del skriverier om fejden mellan Nyström och Palm. Bland annat 

omnämns det arbetarinstitut som Anton Nyström bildar och driver under 1880-talet, ett 

institut vars mål är att bilda arbetarklassen och som bedriver sin verksamhet i Stockholm. 

Kritiken som riktar mot institutet och Nyström från Social-Demokraten är att arbetarklassen 

varken har tid eller energi att ägna sig åt den bildande verksamhet som arbetarinstitutet 

erbjuder eftersom deras arbetstimmar är för långa och deras arbetsförhållanden för 

utmattande. Dessutom beskrivs just arbetarinstitutets bildningssträvanden som ett 

passiviseringsmedel för arbetarklassen. Såsom Nyströms tankar beskrivs i tidningen håller en 

bildad arbetarklass sig lugn och ägnar sig inte åt några revolutionära strävanden.28 Tidningen 

Social-Demokraten är dock inte de enda som ger sig på Nyströms tankar och idéer. Hinke 

Bergegren, även han socialdemokrat, håller någon gång mellan 20 och 23 april 1886 ett 

föredrag om på temat ”Anton Nyström och socialismen” där han talar en broschyr om 

socialismen som Anton Nyström skrivit och som han, enligt Social-Demokraten, med skicklig 

och genomtänkt argumentation plockar isär.29  

                                                           
27 Social-Demokraten 12 mars 1886 
28 Social-Demokraten 16 april 1886 
29 Social-Demokraten 23 april 1886 



15 
 

 

Det som framträder i materialet från mars och april sätter fingret på vad hela denna strid om 

bildning och kultur faktiskt handlar om – prioriteringar. August Palm och hans anhängare är 

varken bildnings- eller kulturfientliga, men de framhäver att bildningen och kulturen måste 

vänta och att de frågorna inte kan lösas före de ekonomiska frågorna. När Crister Skoglund 

skriver att det enligt August Palm är bättre att inte besitta någon bildning alls än att vara 

bildad inom det borgerliga samhällets ram vill jag hävda att det är direkt felaktigt och 

grundlöst. Det stämmer att August Palm vände sig emot att arbetarfrågan gjordes till en 

bildningsfråga, men längre än så sträcker sig hans bildningskritik inte. Det hela handlar om 

prioriteringar, där Nyström ger bildningsfrågan högsta prioritet ger Palm den ekonomiska 

frågan högsta prioritet. August Palm vänder sig, som jag visat ovan, inte mot bildningen som 

sådan utan argumenterar istället för att vi först och främst måste ta itu med de ekonomiska 

frågorna.  

 

I maj 1886 finns en text om ”Den kvarglömda massan” där följande resonemang förekommer: 

”Om socialdemokraterna fördömma vår nuvarande kultur, som bourgeoisilitteraturen och 

pressen lofsjunga så högljudt, så är det hufvudsakligen därför, att den endast är ett fåtals 

kultur, medan den stora massan blifvit kvarglömd i barbari.”30 Med andra ord argumenterar 

tidningen för att den dåvarande kulturen var skapad av och för fåtalet och att den ”stora 

massan”, vilket vi rimligen kan anta är arbetarklassen, fått finna sig i barbari. Användningen 

av ordet barbari är intressant i sammanhanget då det betyder just okunnighet eller råhet. 

Eftersom den stora massan inte kan ta del av kulturen blir de helt enkelt okunniga och råa. 

Inom mycket av den litteratur som finns tillgänglig gällande bildning och kultur framträder 

just idén om att skapa något nytt utifrån ett visst råmaterial, så exempelvis framställs bildning 

som skapandet och formandet av ett medvetande och en person utifrån ett visst ”urtillstånd”. 

När Social-Demokraten skriver om hur den stora massan blir ”kvarglömd i barbari” skriver de 

egentligen att eftersom denna massa inte kan ta del av den borgerliga kulturen så kan den 

heller inte utvecklas och bildas – vilket tidningen naturligtvis vänder sig emot. 

 

                                                           
30 Social-Demokraten 14 maj 1886 
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Sommaren 1886 

I slutet av juni 1886 förekommer en för undersökningen mycket intressant text i ett nummer 

av Social-Demokraten med rubriken ”Socialdemokratien och folkupplysningen”. Här beskrivs 

hur vetandet, eller bildningen, på samma sätt som ekonomiska tillgångar fördelas på ett 

orättvist sätt och hur en klyfta mellan de som är bildade och de som saknar bildning uppstår 

på samma sätt som den uppstår mellan de som äger materiella rikedomar och de som inte gör 

det. Okunnigheten orsakar inte fattigdomen utan fattigdomen orsakar okunnigheten, därför 

måste vi först ta itu med fattigdomen och sedan okunnigheten – allt annat kommer att 

misslyckas. Socialdemokraterna vill, genom demokratisering, frånta borgerligheten dess 

monopol på både bildning och ägandet av produktionsmedlen.31 August Palms invändning att 

socialdemokraterna inte erkänner någon särskild bildningsfråga lyfts, som jag visat, ofta fram 

i forskning kring idéer om bildning och kultur inom den tidiga socialdemokratiska 

arbetarrörelsen men jag tycker att denna text om ”Socialdemokratien och folkupplysningen” 

bör lyftas fram i samband med Palms ord om bildningsfrågan eftersom den dels behandlar 

samma ämne men den ger också en betydligt klarare bild av vad, i det här fallet, Social-

Demokraten hade för uppfattning om bildningens roll i samhället. Det hela handlar helt enkelt 

om ojämlikhet och här kan vi se varför August Palm vänder sig emot Anton Nyström och 

hans anhängare som vill bilda arbetarklassen och på så sätt lyfta dem ur deras misär – deras 

orsakssamband är bakvänt. Den som på allvar vill skapa bättre levnadsvillkor för 

arbetarklassen måste därför först lyfta dem ur fattigdomen och på så vis bereda vägen för 

deras bildning, de kommer inte att kunna lyfta sig själva ur fattigdomen om de bara blir 

tillräckligt bildade.  

 

I ett av de nästkommande numren i juli finns också en text om Sokrates som beskriver hur han 

avrättades för att han berättade sanningen genom sina läror. Detta ledde i sin tur till att 

pythagoréerna, av fruktan för att gå samma öde till mötes, höll sina läror hemliga tills Jesus 

Kristus dök upp och började sprida sina läror helt öppet. Jesu läror beskrivs här som ”frihet, 

jämlikhet och broderskap” och även Jesus gick ju, precis som Sokrates, ett olyckligt öde till 

mötes när han korsfästes. Eftersom härskarna, trots att de dödat Jesus, inte lyckas förtrycka 

hans läror inrättas prästerskapet och med tiden glider dessa präster längre och längre från den 

ursprungliga läran och blir mer och mer verktyg för makthavarna. Texten rubrik är just 

                                                           
31 Social-Demokraten 25 juni 1886 
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”Sanning utan prester och jurister” och riktar sig, inte minst genom sina berättelser om 

Sokrates och Jesus, mot en härskande klass som säger sig besitta en viss kunskap eller en viss 

bildning som ingen annan besitter.32 Genom att lyfta fram Jesus och Sokrates tycks tidningen 

vilja framhålla dels hur både Sokrates och Jesus saknade den formella utbildning som så ofta 

används för att ge legitimitet åt vissa personer men också hur de förföljdes och straffades för 

sina åsikter och sina läror – vilket mycket väl kan tänkas skänka en del tröst för 

socialdemokrater på 1880-talet då deras egna åsikter inte alltid tolererades i samhället. 

Användningen av Jesus och Sokrates innebär också att texten vänder sig till en publik som 

redan antas någorlunda införstådd på vilka de här två historiska personerna är och varför vi 

minns dem. Sokrates läror, i den utsträckning han kan sägas ha besuttit några sådana, beskrivs 

inte i texten utan det lämnas åt läsaren att veta vad Sokrates tankegods bestod av och 

detsamma gäller för Jesus. 

 

Under följande sommarmånader är innehållet i tidningen med hänsyn till bildning och kultur 

magert, men i slutet av augusti 1886 förekommer en intressant text om Anton Nyström. I en 

artikel från numret som utkommer 27 augusti 1886 skriver tidningen om Nyströms magnum 

opus  om kulturhistoria. Nyström själv beskrivs visserligen som en ”positivistisk sekterist” 

och ”anti-socialistisk agitator” men hans projekt att skriva en allmän kulturhistoria som riktar 

sig till arbetarklassen möts här av beröm. Här görs (ännu) ett förtydligande att tidningen inte 

anser att arbetarfrågan enbart kan reduceras till en bildningsfråga, med det sagt beskrivs 

Nyströms verk som ”ett betydelsefullt arbete för oss svenskar och vi önska det uppriktigt stor 

spridning bland arbetarne.”33 Om vi ska tro Per Sundgren upphör kritiken av Anton Nyström 

när Hjalmar Branting under hösten 1886 tar över redaktörskapet för Social-Demokraten.34 Det 

kan mycket väl stämma, men vad Richardsson överblickar är just att denna text som 

utkommer i augusti samma år, innan Branting har tagit över som chefredaktör efter Palm, i 

själva verket hyllar en del av Nyströms arbete. Som framgår är det ingen lovsång till Nyström, 

den vanliga kritiken mot honom kvarstår, men trots det väljer tidningen att lyfta fram något 

bra han har gjort. Detta går i vissa avseenden på tvären med gängse historieskrivning där två 

läger framställs (inte minst hos Skoglund framträder detta drag tydligt) och där två personer, 

Palm och Nyström, framställs som varandras motpoler. Någonstans mellan dessa två poler 

                                                           
32 Social-Demokraten 30 juli 1886 
33 Social-Demokraten 27 augusti 1886 
34 Sundgren 2007, s. 47 
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sker den samtida debatten enligt den framställningen. Men varför skriver då Social-

Demokraten, som fram tills nu riktat angrepp efter angrepp mot Nyström, en text som hyllar 

hans senaste arbete? Svaret tycks mig enbart kunna bestå i att skiljelinjerna mellan dessa två 

”poler” faktiskt inte är så pass tydliga som de oftast framställs. Eftersom det i slutändan 

handlar om människor måste vi ta i beaktande att dessa utvecklas över tid och att det är fullt 

möjligt att hålla med en person i en fråga och vara oense i en annan. Så även i denna fråga, 

Palm och Nyström lyckas aldrig komma överens om när bildningen av arbetarna bör ske men 

under Palms tid som chefredaktör för Social-Demokraten tillåter han ändå, om han inte i 

själva verket skrivit texten själv, beröm av Nyström i hans bildningsarbete. 

 

Hösten 1886 

När sommarmånaderna övergår i höst inleds en stor förändring inom Social-Demokratens 

organisation. I oktober månads första nummer finns följande att läsa:  

Social-Demokraten skall […] hädanefter redigeras så, att den mera än hittills kan 

tillfredsställa behofven hos en större publik, och fylla den plats efter en väl redigerad 

politisk och litterär veckorevy som nu en tid stått tom. Kritiken af teater, konst och 

litteratur, kåserier, noveller m.m. komma att upptaga dess spalter vid sidan af dess 

hufvuduppgift som organ för den socialistiska propagandan.35 

I samma nummer framkommer det att tidningens nya kontor öppnar samma dag på 

Drottninggatan 8. Ambitionen är här att göra ett tydligt tillägg till dess utbud och just kultur 

kommer hädanefter att fylla en mycket större funktion än tidigare. Här kan egentligen två 

huvudspår identifieras. Det första är det faktum att tidningen nu, enligt egen utsago, vill 

”tillfredsställa behofven hos en större publik” än den tidigare gjort. Här går det tydligt att läsa 

in en viss självkritik, bestående i att tidningen nu vill göra något som den inte gjort tidigare. 

Det andra spåret är naturligtvis det nyfunna fokus på kultur som kommer att finnas vid sidan 

av tidningens reguljära huvudutbud. Även här kan det sägas finnas en viss självkritik eftersom 

tidningen inte gjort det tidigare. Det är värt att hålla i åtanke att huvuduppgiften fortfarande 

anses vara just ”som organ för den socialistiska propagandan”, men det ska nu alltså 

kompletteras och vidgas. Är detta en självklar vändning som sker till följd av Hjalmar 

Branting och hans anhängares ökade inflytande över tidningen vid den här tidpunkten? Svaret 

tycks mig vara både ja och nej. Det är värt att komma ihåg att kulturen inte alls varit 

                                                           
35 Social-Demokraten 1 oktober 1886 
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frånvarande i tidningen före detta, redan i januari samma år skrivs exempelvis ett reportage 

om August Strindberg där han och hans författarskap omnämns i mycket beundrande termer.36 

Just Strindberg är en återkommande kulturpersonlighet inom tidningen, som ibland även 

publicerar noveller och följetänger av densamma. Det må mycket väl vara att kulturen får en 

betydligt större plats i tidningen i och med denna kursändring och att detta nu blir ett uttalat 

mål, men det förtjänar att påpekas att den fanns där hela tiden.  

 

Senare i oktober förekommer ännu en artikel om Anton Nyström. Den här gången är det ett 

försvar av Nyströms arbetarinstitut gentemot ”ljusets fiender” som publiceras. Här hyllas 

arbetareföreningen och dess verksamhet, som enligt texten har utsatts för alla tänkbara 

angrepp och trakasserier sedan det påbörjade sin verksamhet.37 I en uppföljningsartikel till 

den som polemiserar mot ”ljusets fiender” som publiceras veckan därpå skrivs det att många 

socialdemokrater tydligen har reagerat på tidningens ”nya” hållning och att denna inte är i 

linje med den gamla. Till sitt försvar skriver redaktionen (som har undertecknat artikeln) att 

de skiljer på person och åsikt och att även om de inte håller med Nyström i hans positivism 

eller antisocialism är dock arbetarinstitutets arbete berömvärt. Däremot nämns inte tidningens 

tidigare ställningstagande att arbetarfrågan inte enbart är en bildningsfråga.38 Även detta 

skulle, precis som stycket ovan om tidningens nya syftesförklaring, kunna användas i ett 

försök att påvisa spänningarna som fanns inom socialdemokratin med hänvisning inte minst 

till Anton Nyström och dennes tankar kring bildningsfrågan. Problemet med det är bara att 

artikelns innehåll inte skiljer sig nämnvärt från det beröm som Nyström får i tidningen för sin 

allmänna kulturhistoria som publiceras tidigare under året när August Palm fortfarande är 

chefredaktör (se ovan). Här finns kritiken mot Nyströms positivism och antisocialism precis 

som tidigare, men försvaret av Nyströms bildningsinstitut är nytt. Intressant nog försvarar sig 

tidningsredaktionen i en av texterna mot anklagelsen att tidningens hållning i frågan om 

Nyström har förändrats och invänder i sin tur mot anklagelsen att tidningen skiljer på åsikt 

och person och att inte allt som Nyström gjort var bra men att hans arbete med 

arbetarinstitutet är det. Tidningen verkar helt enkelt inte acceptera att förändringen som sker 

är så pass radikal som en del, även idag, vill försöka påvisa. 

                                                           
36 Social-Demokraten 29 januari 1886 
37 Social-Demokraten 15 oktober 1886 
38 Social-Demokraten 22 oktober 1886 
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I början av november 1886 tillkännages det i tidningen att den Socialdemokratiska föreningen 

i Stockholm haft ett möte den 30 oktober där en ny redaktion valts för tidningen. 

Tillredaktionsmedlemmar valdes här Axel Danielsson med 108 röster och August Palm med 

76 röster.39 I nästkommande nummer skriver tidningen att August Palm vid ett möte som äger 

rum mellan 30 oktober och 11 november då detta nummer publiceras ska ha föredragit ett 

förslag om att avgå som redaktionsmedlem i Social-Demokraten ”med villkor att uppbära sin 

lön af partiet som agitator i landsorten och som tillfällig medarbetare i tidningen.” Förslaget 

vinner bifall och August Palm ersätts av Hjalmar Branting i redaktionen.40 Här sker alltså det 

formella överlämnandet av redaktörskapet från Palm till Branting som borde leda till en del 

radikala förändringar om meningsskiljaktigheterna mellan Palm och Branting i 

bildningsfrågan är så stora som den ofta framställs, men som jag har visat har redan en viss 

förskjutning skett under hösten innan redaktörskapet formellt överlämnas och skiljelinjerna är 

inte så stora som de vid första anblick kan verka. Det kan här vara värt att påpeka att Nils-

Olof Franzén i sin biografi över Hjalmar Branting från 1985 beskriver hur Branting ”från och 

med hösten 1886” i praktiken var redaktör för tidningen Social-Demokraten.41 Franzén 

specificerar dessvärre inte när under hösten detta sker, men som jag visat sker en viss 

kursändring under oktober månad och det är därför rimligt att anta att Branting från och med 

oktober de facto är chefredaktör för tidningen Social-Demokraten. Det förklarar däremot inte 

varför Anton Nyström får beröm i augusti eller varför tidningen skriver om August Strindberg 

om hela verksamheten styrs av en person som motsätter sig bildningssträvanden i sin helhet. 

Kulturfrågan är en annan, där skiljelinjerna är än mindre tydliga men likväl finns med. August 

Palm beskrivs av Bernt Gustavsson som företrädare av en kulturseparatistisk hållning där 

borgerlig kultur gick att skilja från proletär kultur och där den sistnämnda borde höjas då över 

den borgerliga kulturen eftersom den är en massans kultur snarare än en kultur för de 

priviligierade få.42 Hjalmar Branting å andra sidan beskrivs som en företrädare för vad 

Gustavsson kallar för kritiskt övertagande där ”borgerlig” och ”proletär” kultur egentligen är 

två sidor av samma mynt. Istället gällde det att öppna upp och tillgängliggöra den så kallade 

borgerliga kulturen för arbetarna snarare än att förkasta den totalt.43 

                                                           
39 Social-Demokraten 5 november 1886 
40 Social-Demokraten 11 november 1886 
41 Franzén, N.-O. (1985). Hjalmar Branting och hans tid: en biografi. Stockholm: Bonniers, s. 89 
42 Gustavsson, s. 81 
43 Ibid., s. 82 
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Avslutningsvis finns det i numret från 26 november 1886 en text där det står att det 

Socialdemokratiska förbundet möte 23 november där det beslutas att Social-Demokraten ska 

ges ut två gånger i veckan från och med 1 januari 1887. I samma nummer finns också ett 

avsnitt gällande ett föredrag som hållits av Gustaf af Geijerstam angående Émile Zolas 

författarskap. Geijerstam kritiseras för att alltför ensidigt tala om Zola som konstnär men inte 

som samhällskritiker. Här finns även ett försvar av en broschyr om preventivmetoder med 

titeln ”Försiktighetsåtgärder inom äktenskapet”. Tydligen vill häradshövdning G.A. Beckman 

konfiskera dessa broschyrer, något som tidningen kallar för ett ”attentat mot tanke- och 

tryckfriheten.”44 Även här figurerar alltså en författare, denna här gången en fransk sådan. 

Kritiken mot Geijerstams föredrag om Émile Zola är intressant då den lyfter politiseringen av 

kulturen, eftersom kritiken i huvudsak handlar om hur Zola i viss mening reduceras till 

konstnär försöker Social-Demokraten lyfta fram det faktum att konstnärskapet och 

samhällskritiken inte är åtskiljbara på det sätt som Geijerstam vill få det att framstå utan hör i 

själva verket ihop. I sammanhanget kan det vara intressant att påminna läsaren om det faktum 

att Social-Demokratens mål numera är att lyfta fram kulturen vid sidan av politiken, inte som 

något väsensskilt utan som något i det politiska sammanhanget högst relevant som tidigare 

saknats i tidningen. Den kritik häradshövding Beckman får utstå vittnar om tidningens 

ambitioner att försvara yttrande- och tankefriheten oavsett vem som brukar denna yttrande- 

och tankefrihet. Tidningen har tidigare försvarat Anton Nyströms institut för bildningen av 

arbetare, inte nödvändigtvis för att tidningen ställt sig bakom alla Nyström åsikter utan för 

dennes rätt till sina åsikter och rätten att bedriva sin verksamhet. Det är inte otänkbart att 

redaktionen på Social-Demokraten faktiskt tyckte att preventivmetoder var en bra idé, men i 

tidningen omskrivs inte broschyren om preventivmetoders innehåll utan enbart det faktum att 

även om en del kan tycka att den är obscen måste den likväl få tryckas och distribueras. 

 

Slutsatser 

Frågeställningen som väglett denna undersökning handlade dels om hur kultur och bildning 

omskrivs i tidningen Social-Demokraten från januari 1886 till december 1886 och hur detta 

förändras då tidningen byter chefredaktör under hösten 1886. I undersökningen har jag kunnat 

                                                           
44 Social-Demokraten 26 november 1886 
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visa att både kultur och bildning är vida omskrivet under hela året 1886, även om 

inställningen till desamma förändras under hösten  är det likväl inget som ignoreras innan 

Hjalmar Branting övertar redaktörskapet. Under våren 1886 kommer det som skrivs om 

bildning ofta att kretsa kring de meningsskiljaktigheter som finns mellan August Palm och 

Anton Nyström. August Palm hävdar med bestämdhet att arbetarfrågan i första hand är en 

ekonomisk fråga och att målet bör vara att omskapa samhället först och sedan bilda arbetarna. 

Anton Nyström å andra sidan hävdar att arbetarfrågan är en bildningsfråga och intar motsatt 

position, enligt Nyström kan vi bara förändra arbetarnas villkor genom att bilda dem. Då 

August Palm är chefredaktör för tidningen Social-Demokraten vid tiden för denna dispyt 

kommer är det kanske inte så förvånande att tidningen oftast tar ställning för August Palms 

hållning i frågan. Däremot bör det samtidigt understrykas att även om meningsskiljaktigheter 

finns inom frågan om bildning mellan August Palm och Anton Nyström är det ändå överens 

om att arbetarna bör bildas, även om de inte kan komma överens om när detta bör ske. 

Den stora förändringen som sker inom tidningens innehåll vad gäller kultur och bildning sker 

när Hjalmar Branting under hösten 1886 tar över redaktörskapet för tidningen. När detta sker 

uttrycker tidningen sin ambition att bredda sitt utbud och skriva mer om kultur och konst i 

dess olika former. Som jag visat var inte kultur helt frånvarande i tidningen innan detta, men 

målsättningen var att utveckla det utbud som redan fanns. 

 

I undersökningen har jag därutöver även visat hur den tidigare forskningen på sina håll visat 

sig vara otillräcklig. Bland annat har stora delar av den tidigare forskningen på ämnet målat 

upp en alltför enkel bild av den dispyt som förekommer mellan August Palm och Anton 

Nyström och senare Hjalmar Branting. Istället har jag kunnat visa att 

meningsskiljaktigheterna mellan August Palm och Hjalmar Branting inte alls varit så tydliga 

som de ofta målas upp. Därutöver har även dispyten mellan August Palm och Anton Nyström 

visat sig vara mer mångfacetterad och komplex än den tidigare framställts. 

 

När Gunnar Richardson skriver att Anton Nyström går från att vara attackerad i tidningen till 

att bli hyllad när redaktörskapet övergår från August Palm till Hjalmar Branting tycks det ha 

undgått Richardson att Anton Nyström inte bara blev attackerad i tidningen utan att hans 

arbete stundtals hyllades även av August Palm. När Crister Skoglund beskriver Palm som en 
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bildningsmotståndare tycks det undgå Skoglund att det för Palm var en fråga om 

prioriteringar, att de ekonomiska frågorna måste föregå bildningsfrågorna snarare än att Palm 

skulle vara mot bildning som sådan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning har fokuserat på hur synen på bildning och kultur i tidningen Social-

Demokraten förändrades under 1886 då redaktörskapet för tidningen övergick från August 

Palm till Hjalmar Branting, vilket innebär att undersökningen begränsats till ett år och en 

tidning. Det säger naturligtvis en hel del om vad som sker i just den tidningen under det året, 

men inte mycket om vad som sker före och efter 1886 eller i andra publikationer där August 

Palm, Hjalmar Branting eller Anton Nyström förekommer. Hjalmar Branting var exempelvis 

chefredaktör för tidskriften Tiden innan han tog över som redaktör för Social-Demokraten, går 

det att identifiera gemensamma drag i Tiden och Social-Demokraten under Brantings 

redaktörskap? I min undersökning valde jag att titta på något som tidigare var omskrivet men 

att delvis använda ett nytt material och delvis försöka skapa en ny bild av det material som 

redan har studerats. Framtida undersökningar skulle kunna fokusera på samma spänningar 

inom den tidiga arbetarrörelsen som jag valt att studera men använda ett annat material än det 

jag använt och det forskare innan mig har använt och se om det kan bidra med några nya 

perspektiv.  
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