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Abstract
The main purpose of this thesis is to analyze the political thought of Hinke Bergegren (1861-
1936), Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929) and Einar Håkansson (1883-1927), by focusing 
particularly on their articulation of anarchist ideas. The dissertation follows these three Swedish 
left-wing thinkers closely, while specifically tracing ideological patterns in their published mate-
rial, public discussions, speeches and other political activities.
   The study attempts to combine the perspective of intellectual biography with a contextuali-
zing approach on ideological analysis. Bergegren, Henriksson-Holmberg and Håkansson stand 
as illuminating examples of how anarchist ideas could take form at the advent of the twentieth 
century in Sweden. They were all connected to the working class movement, and participated 
actively in the public debate about anarchism and its various aspects. 
   This larger political and cultural context is also presented, and put in relation to Bergegren’s, 
Henriksson-Holmberg’s and Håkansson’s actions and ideas. Thereby, the study examines cer-
tain lines of thought connected to the anarchist ideology, and at the same time find traits in the 
history of libertarian socialism in Sweden, as reflected in the ideas embraced by the three afore-
mentioned historical actors.
   From the start Henrik “Hinke” Bergegren – the agitator, writer and journalist who is the 
principal character in the dissertations first major part – was highly controversial within the so-
cial democratic movement. From the early 1890’s and up to his final exclusion from the Soci-
al Democratic Party in 1908, he was constantly being accused of leading an informal anarchist 
subdivision, which recommended acts of terror and strived for a social revolution. 
   However, this study confronts and modifies that notion. It concludes that Hinke Bergegren’s 
ideological position during the 1890s cannot be equaled to a clear anarchist conviction; rather, he 
criticized the party’s strong focus on parliamentary tactics from a revolutionary socialist viewpoint. 
   Einar Håkansson, on the other hand, based his critique of authorities, military power, parlia-
mentary governance and private property was based upon anarchist principles. In several poems 
and short stories, Håkansson stated his anti-authoritarianism. He was also an early advocate for 
anarcho-syndicalism.
   Gustaf Henriksson-Holmberg, the anarchist theoretician, was always anxious to emphasize 
the importance of avoiding all forms of large-scale political and economical solutions. This po-
sition, along with a deep-rooted individualism, and a willingness to inte-grate social theory and 
political propaganda, characterized Holmberg‘s political thought from the 1890‘s and onward. 
His antipathy against brutal revolutionary tendencies was as solid as his critique against ideolo-
gical dogmatism of any kind.
   In conclusion, the anarchist lines of thought articulated by the three principal characters in 
the thesis, intersects at several points. They all agreed that private property and capitalism must 
be abolished and replaced by voluntary forms of cooperation. Furthermore, they expressed a si-
milar disbelief in parliamentary tactics, the military and party bureaucracy.

Keywords: anarchism, ungsocialism, anti-authoritarianism, working-class movement, ideology, 
political history, violent tactics, history of social democracy, freethinkers, 19th century Sweden
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i

Förord
när jag påbörjade min forskarutbildning var det med föresatsen att kom-
ponera ett fylligt och faktasprängt verk om den svenska anarkismens historia. 
Svängarna skulle tas ut, namndroppandets mekanismer bejakas. Att den färdi-
ga avhandlingen blev mindre till omfånget och försedd med en snävare infalls-
vinkel än väntat, visar att allt skrivande är en process vars slutresultat är näst-
intill omöjligt att förutspå. Lyckligtvis har också många kloka människor ställt 
upp och delat med sig av råd och idéer, vilket bidragit till att ge forsknings-
uppgiften en konkretion och överskådlighet den annars saknat.

I första hand vill jag lyfta fram mina handledare, Kjell Jonsson och Ron-
ny Ambjörnsson, för all uppmuntran och många kloka synpunkter. Kjell har 
varit en alldeles utmärkt huvudhandledare, skarpsynt och noggrann i textläs-
ningen och optimistisk och pådrivande i andra frågor. Utan Kjells engage-
mang hade jag med stor säkerhet suttit och petat i texten fortfarande.

Vidare har jag haft den stora turen att befinna mig på en institution präg-
lad av ett stimulerande seminarieklimat och många goda läsare. Lena Berggren, 
Christer Nordlund, Peder Aléx, Per Wisselgren, Stefan Gelfgren, Erland Mårald, 
Ingrid Lång och Pär Eliasson har alla tagit sig an och gett mig ovärderliga syn-
punkter på avhandlingspartier och korrektur. Anders Kjellberg delade arbets-
rum med mig i många år, och tilldelas därför en särskild hedersbetygelse/tapper-
hetsmedalj. Och ett särskilt tack går också till mina föräldrar, för allt stöd.

En uppskattande tanke skickas också till den trevliga personalen på Arbe-
tarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, samt till Universitetsbiblioteket i 
Umeå, som varit så hjälpsamma och tålmodiga. Jag vill också tacka Erik Lin-
denius, för den snygga formgivningen av boken.

Henrik Lång

Umeå, i september 2007
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1

Inledning
i alla tider har det funnits människor som i ord och handling uttryckt ett 
missnöje med auktoriteter och närt förhoppningar om ett samhälle utan sty-
relse.1 Ingen politisk idéströmning har emellertid lagt ner så stor möda på att 
realisera denna antiauktoritära vision som anarkismen. Den anarkistiska idé-
traditionens styrka och bärkraftighet kan förvisso inte jämställas med de tre 
klassiska politiska ideologierna liberalism, konservatism och socialism, och de 
reella organisatoriska framstegen har – med framgångsvågen under det span-
ska inbördeskriget 1936 -1939 som ett lysande undantag – varit ytterligt blyg-
samma.2 Däremot har anarkismen lyckats appellera till en brokig skara radika-
ler, aktivister, författare och konstnärer under de senaste två århundradena.3

Under perioden 1890-1914 ägnades anarkismen och dess idéer särskilt stor 
uppmärksamhet i den politiska och kulturella debatten i Europa, till inte ringa 
del beroende på att den stora fienden – den centraliserade, byråkratiska stats-
makten – tog starkare form just i detta skede. Anarkisterna formulerade och 

1 Den brittiske skriftställaren Nicholas Walter har rentav definierat anarkismen som ”den poli-
tiska formuleringen av den psykologiska reaktion mot auktoriteter som uppstår i alla mänsk-
liga grupper.” Se Nicholas Walter, Om anarkismen (1969; sv. övers., Stockholm, 1977).

2 För mer ingående redogörelser av anarkismens rörelsehistoria, se Alexander Skirda, Facing the 
Enemy: A History of Anarchist Organisation from Proudhon to May 1968 (Edinburgh, 2002), Car-
oline Cahm, Kropotkin and the Rise of Revolutionary Anarchism 1872-1886 (Cambridge, 1989) 
samt Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism (1992; London, 1993), 
431-538. Om anarkisternas vedermödor, framgångar och nederlag i Spanien, se Murray Book-
chin, The Spanish Anarchists: The Heroic Years 1868-1936 (1977; new ed., Edinburgh, 1998).

3 Vid sekelskiftet var anarkismens inflytande på intellektuella i Europa starkt, i synnerhet i 
Paris, som blev en mötesplats för politisk och estetisk radikalism. Konstvetaren John G. 
Hutton har skrivit om de neo-impressionistiska konstnärernas samröre med läran ifråga, i 
Neo-Impressionism and the Search for Solid Ground: Art, Science, and Anarchism in Fin-de-
Siècle France (Baton Rouge, 1994). Se även Richard D. Sonn, Anarchism and Cultural Poli-
tics in Fin de Siècle France (Lincoln, 1989).
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organiserade sig i mångt och mycket som en motkraft till denna utveckling.4

Det var en tid präglad av industriell tillväxt, urbanisering och klasskonflikter, 
men även av social rörlighet och dynamik, vilket underlättade för anarkister-
na att samlas och sprida sina budskap.5

Sett mot den bakgrunden är det inte förvånande att anarkistiska idéer ver-
kade inspirerande på sekelskiftets systemkritiska politiska grupper och intel-
lektuella. I den europeiska arbetarrörelsen var anarkismen länge en allvarlig 
ideologisk konkurrent till marxismen, och hade i de latinska länderna en för-
ankring i ganska breda folklager.6 Anarkismen var emellertid också en rörel-
se som fanns utanför arbetarrörelsens offentliga kanaler; till masspartier och 
fackföreningar ställde sig anarkisterna skeptiska i linje med sin konsekvent an-
tiauktoritära position. Det anarkistiska inflytandet nådde och påverkade följ-
aktligen även mer obundna grupper och individer. För en tid blev anarkismen 
något av en modeideologi – om än en synnerligen kontroversiell sådan. Somli-
ga smittades av frihetslidelsen eller hänfördes av idéerna om självstyre och fri-
villigt samverkande individer, andra förfasades över de samhällsomstörtande 
metoder som anarkisterna begagnade sig av.7

I den svenska debatten om anarkismen, som tog ordentlig fart från och 
med det tidiga 1890-talet, var kontroverserna och åsiktsklyftorna tydliga. Skar-
pa utdömanden trängdes med uppskattande ordalag i ett offentligt samtal som 
endast undantagsvis mildrades av nyanserade röster. Allra starkast ljöd dock 
de kritiska tongångarna. Såväl det borgerliga etablissemanget som flera av so-
cialdemokratins ledande personligheter opponerade sig häftigt mot anarkis-
men och dess anhängare.8 En del av indignationen härrörde från en och sam-
ma källa: under slutfasen av det långa nittonde århundradet drog nämligen en 

4 För en sociologisk infallsvinkel på moderna sociala rörelser, däribland anarkismen, se Hå-
kan Thörn, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-
1989 (Stockholm, 1997). Särskilt sidorna 194-208.

5 Roderick Kedward, The Anarchists: The Men Who Shocked an Era (London, 1971), 5 f.
6 Marshall, 431-468. Om de italienska anarkisterna kan läsas i Carl Levys uppsats ”Italian 

Anarchism, 1870-1926”, i For Anarchism: History, Theory and Practice, ed. David Goodway 
(Routledge, 1989).

7 Se Alexander Skirda, Facing the Enemy, 42-59; George Woodcock, Anarkismen (1963; sv. 
övers., Stockholm, 1993), 195 ff, 224-265; Björn Kumm, Terrorismens historia (utökad och 
reviderad version, Stockholm, 2002), 49-69.

8 Hans Haste, Det första seklet, I (Stockholm, 1988), 92-101; Åsa Linderborg, Socialdemo-
kraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (Stockholm, 
2001), 131-135, 173-176.
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mindre terrorvåg fram över Europa, där individer med mer eller mindre fas-
ta kopplingar till den anarkistiska rörelsen gjorde sig skyldiga till attentat mot 
regeringschefer, regenter och andra personer högt upp på samhällsstegen. Att 
endast en del av dessa blodiga terrordåd kunde skrivas på anarkismens skuld-
konto var en klen tröst, som inte förmådde förbättra rörelsens usla rykte.9

Snart cementerades föreställningen om anarkisten som en uppviglare och 
hänsynslös sekterist. Bilden av den blodtörstige och lömske dynamitarden, be-
rusad av idén om dådet som en tändande gnista för befrielsen av mänsklighe-
ten, antog närmast mytiska proportioner åren närmast före och efter sekelskiftet 
1900.10 Även stillsamma anarkister och frihetliga vänstergrupper fick understun-
dom se sig sammankopplade med de så förhatliga bombkastarna. I retoriskt 
hänseende var försöken att likställa revolutionära socialister med attentatsbenäg-
na anarkister effektiva, trots att sådana tillmälen och associationer var grovt för-
enklade och i regel missvisande. Ty inte ens bland de uttalade anarkisterna fanns 
mer än en liten schattering som propagerade för grovt våld i klasskampen, och 
än färre var de som verkligen omsatte sådana planer i praktiken.11

Till detta kom att åtskilliga av anarkismens försvarare, i Sverige liksom på 
kontinenten, ställde sig främmande till en social revolution och till våld över-
huvud. Det fanns sålunda en betydligt mer fridsam, eller om man så vill filo-
sofisk, variant av anarkistiskt färgat engagemang. Flera av de svenska anarkist-
sympatisörerna stämmer in på den karakteristiken. Vad beträffar ideologisk 
och social hemvist var de allt annat än enhetliga. Merparten hörde förvisso 
hemma på vänsterkanten, men i den grupp av politiskt intresserade debattörer 
och skribenter som tidvis intresserade sig för anarkistiska idéer återfanns även 
landsbygds- och småskalighetsivrare som Johan Saxon Lindström och P.J. Rö-
siö, stridbara författare som August Strindberg och Ellen Key, samhällsforska-
ren Gustaf Steffen och kooperatören Martin Sundell.12

9 David Miller, Anarchism (Oxford, 1984), 109-123; Skirda, 42-51.
10 Förutom ett oräkneligt antal satiriska teckningar och braskande tidningsrubriker återfanns den 

mytiske anarkisten, i rollen som galen bombkastare, i flera skönlitterära verk från sekelskiftet. 
Mest känd av dessa torde Joseph Conrads, The Secret Agent: A Simple Tale (1907) vara. Romanen 
låg för övrigt också till grund för Alfred Hitchcocks film Sabotage (1936). Se även Alex Houen, 
Terrorism and Modern Literature: From Joseph Conrad to Ciaran Carson (Oxford, 2002).

11 Peter Marshall, 629-634.
12 Se Sven-Gustaf Edqvist, Samhällets fiende: En studie i Strindbergs anarkism till och med 

Tjänstekvinnans son (Stockholm, 1961); Åke Lilliestam, Gustaf Steffen: Samhällsteoretiker och 
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Vad var det då som lockade dessa sinsemellan olikartade anhängare till, 
och uttolkare av, anarkistiska tankegångar, samhällsbeskrivningar och hand-
lingsrekommendationer? Vilka uttryck tog sig den svenska sekelskiftesanarkis-
men och vilken relation hade den till andra politiska ideologier? Vilka stånd-
punkter var mest väsentliga för anarkisterna och vad kan det säga oss om den 
dåtida vänsterns idédebatt? Detta är några av de frågor som väckte mitt intres-
se för att närmare studera anarkistiskt tänkande i radikala politiska kretsar i 
Sverige omkring sekelskiftet 1900.

För att få konkretion, överskådlighet och stringens i analysen av denna spre-
tande, svårgripbara idéströmning valde jag dock i ett tidigt skede att fokusera 
på aktörer med anknytning till den socialistiska arbetarrörelsen. Det skulle vara 
personer som skrev, talade och debatterade offentligt om anarkismen, som un-
der sin samtid fick beteckningen anarkister och som i sina politiska yttranden 
och gärningar spände över ett brett fält av frågor. Men väsentligt var också att de 
skulle ha efterlämnat ett rikligt, hanterbart empiriskt material och därtill kunnat 
sägas utgöra förbindelselänkar mellan anarkistiska idéer och den frihetliga de-
batt, vars mest aktiva företrädare återfanns på socialdemokratins vänsterkant.

Efter noggranna överväganden och förstudier utkristalliserades tre historis-
ka aktörer som tycktes uppfylla samtliga ovanstående krav, och som bedömdes 
vara källor till ökad kunskap om den svenska sekelskiftesanarkismen, dess tan-
kelinjer och ideologiska förändringar. De tre aktörerna var journalisten, för-
fattaren och agitatorn Hinke Bergegren (1861-1936), ungsocialisten och kamp-
lyrikern Einar Håkansson (1883-1907) samt den obundne skriftställaren och 
teoretikern Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929). Det är främst kring 
dessa tre personer avhandlingen kommer att kretsa.

idépolitiker (Göteborg, 1960); John Toler, Per Jönson Rösiö: ’The Agrarian Prophet’ (Stock-
holm, 1992). Se även Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturre-
surserna under det industriella genombrottet (Stockholm, 1988), 216-225. Om Sundell och 
Saxon, se Bosse Sundin, ”Kooperationen som utopi: Martin Sundell och den kooperativa 
rörelsen”, Lychnos 1991, och densammes ”Vägen till idealtillvaron. Saxon och vegetarismen”, 
i Roger Qvarsell m.fl., I framtidens tjänst: Ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm, 1986).
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Syfte, frågeställningar och ämnesrelevans

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och analysera de politiska 
idéer som Hinke Bergegren, Einar Håkansson och Gustaf Henriksson-Holm-
berg gav uttryck för, och härvid lägga särskilt stor vikt vid deras tänkande 
kring och förhållande till anarkismen. Genom att sätta dessa tre idébiografis-
ka studier i centrum för min undersökning avser jag dels att ge personbund-
na exempel på hur anarkistiska idéer kunde artikuleras under denna tid, dels 
presentera ett större politiskt sammanhang åt den svenska sekelskiftesanarkis-
men. Avhandlingen analyserar således tre individers politiska idéer, och sätter 
dessa i relation till en samtida politisk kontext, som mer precist utgörs av den 
offentliga debatten om anarkismen.

En ambition är även att förankra de tre delstudierna i en större berättel-
se om den anarkistiska ideologins och rörelsens formering och förändring, ett 
perspektiv som även inrymmer vissa internationella utblickar. Visst utrymme 
kommer också att ges till resonemang om hur anarkismen mottogs och debat-
terades av personer utan omedelbar koppling till arbetarrörelsen. Centrala frå-
geställningar, som återkommer i samtliga delstudier, är: vilka grundläggande 
begrepp, värderingar och idéer präglade dessa tre aktörers politiska tänkande? 
Kan ett övergripande samhällsmål skönjas? Hur kan deras ideologiska relation 
till anarkismen beskrivas? Vilket inflytande hade deras anarkistiska hållning 
över den samtida vänsterpolitiska idédebatten? Hur ställde de sig till våld och 
utomparlamentariska metoder? Hur såg de på förhållandet mellan individ och 
stat, samt ekonomisk respektive politisk organisering?

Dessa frågor kommer att besvaras längre fram. Men redan här kan ett 
konstaterande göras: någon svensk anarkistisk rörelse värd namnet existerade 
knappt vid sekelskiftet 1900. Det kom för övrigt att dröja ända till 1934 innan 
anarkister inom arbetarrörelsen slöt sig samman i en organisation, Anarkistis-
ka propagandaförbundet.13 Den inverkan som anarkistiska idéer haft på den 
politiska dagordningen i Sverige har, även under den tidsperiod som är aktu-
ell för denna studies vidkommande, varit mycket blygsam. Därför är det inte 
förvånande att anarkismen nästan helt har exkluderats i forskningen om arbe-
tarrörelsens historia i landet.

13 Se Karl Fernström, Ungsocialismen: En krönika (Stockholm, 1950), 479.
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Men trots att anarkismens direkta inflytande över den politiska utvecklingen 
varit magert, menar jag att dess påverkan på samhällsdebattörer vid den aktuella 
tiden är värd en mer utförlig behandling. För även om det fanns ytterst få renod-
lade anarkister i Sverige, närmade sig ett flertal radikaler från skilda politiska lä-
ger vad som skulle kunna benämnas en anarkistisk hållning. I detta begrepp ryms 
en politisk övertygelse som innefattade såväl anarkistiska värderingar som idé-
er av mer gränsöverskridande karaktär. Individualistiska och civilisationskritiska 
idéer kunde ingå och sammanflätas i en sådan hållning, eller om man så vill: i en 
frihetlig vision om ett samhälle utan ekonomiska och politiska auktoriteter.

Att dylika föreställningar nästan helt negligerats i tidigare forskning är 
egentligen argument nog för denna studies vetenskapliga relevans. Lite till-
spetsat kan sägas att det som i det följande behandlas är några av historiens 
”förlorare”: grupperingar vars politiska övertygelse och samhällsvision aldrig 
realiserades. Det ligger förstås inget egenvärde i att analysera obsoleta idéer. 
Däremot hävdar jag bestämt att även tankegångar som av olika anledningar 
förvisats till en mer perifer position i den allmänna politiska debatten är värda 
ett seriöst studium, om inte annat för att visa på den mångtydighet som finns 
i all ideologisk förändring och politisk debatt. En förhoppning är att jag häri-
genom också kan bereda väg för ett mer inkännande och aktörsorienterat per-
spektiv på den svenska sekelskiftesanarkismen. 

Avgränsningar och perspektiv
Avhandlingens yttre tidsram rymmer ett halvsekel, 1880-1930, men analysens 
tyngdpunkt ligger på tidsperioden 1890-1910. Det är en period som inleds med 
det socialdemokratiska partiets första allvarliga försök att göra rent hus med 
anarkistiska strömningar inom den egna rörelsen och avslutas med bildandet av 
den syndikalistiska organisationen sac (Sveriges Arbetares Centralorganisation). 
Mellan dessa två betydelsefulla brytpunkter i svensk arbetarrörelses tidiga histo-
ria var också debatten om anarkismen inne i sin mest intensiva fas. Dock vill jag 
redan nu understryka att avhandlingen förhåller sig flexibelt till de kronologiska 
gränserna. Tidsramarna är inte fast utstakade, utan avhängiga det empiriska ma-
terialet och de frågeställningar som är aktuella i respektive delstudie.

Som redan klargjorts kommer det huvudsakliga intresset att riktas mot den 
yttersta vänsterflanken av arbetarrörelsen. Denna fokusering gäller inte bara 
avhandlingens tre huvudpersoner, utan även i försöken att påvisa den mång-
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facetterade debatt om strategier och mål som fördes inom (och i vissa fall även 
utanför) den revolutionära vänstern. I den socialdemokratiska historieskriv-
ningen har anarkismen ofta setts som en barnsjukdom, vilken partiets ledar-
skikt med fast hand såg till att kväva i sin linda för att låta partiet fullborda sin 
utveckling mot reformism.14 I det följande kommer denna tolkning att utsät-
tas för en kritisk granskning, varvid en förhoppning är att ge en större förståel-
se och vidare tolkningsram åt den ideologiska mångtydighet som präglade den 
kulturradikala och politiska debatten. Från det tidiga 1890-talet och fram till 
syndikalismens genombrott är en rad tankelinjer av anarkistisk art urskiljbara. 
Det är de politiska tankelinjerna som föreliggande avhandling söker analysera 
i sitt historiska sammanhang, genom att använda Bergegren, Holmberg och 
Håkansson som exponenter och fästpunkter för en större berättelse.

En hypotes är att den ungsocialistiska rörelsen, en revolutionärt inriktad 
fraktion av socialdemokratin, utgjorde något av en knytpunkt för dessa ideolo-
giska trådar. Flera av ungsocialismens medlemmar kom med tiden att företräda 
en öppet kritisk, i vissa fall rent oppositionell, hållning gentemot partiledning-
en – och anarkistiska kampmetoder och samhällsmål förordades emellanåt i det 
ungsocialistiska förbundets främsta forum, tidningen Brand. Men också med 
hjälp av pamfletter, kamplyrik och teoretiska skrifter sökte ungsocialisterna spri-
da revolutionärt socialistiska och anarkistiska idéer till andra unga arbetare.

I avhandlingen har ungsocialismen därför av lätt insedda skäl en ganska 
framträdande plats. Trots att ingen separat delstudie ägnas den ungsocialistis-
ka rörelsen, kan den inte desto mindre sägas utgöra en organisatorisk klang-
botten för de tre empiriska personstudierna. I synnerhet gäller detta för tids-
perioden 1903-1910. Då intensifierades den antimilitaristiska propagandan, 
vilken var ungsocialismens hjärtefråga vid denna tid, samtidigt som dragning-
en mot anarkism och syndikalism var påtaglig och konflikterna med det so-
cialdemokratiska partiet mer markerade. Den stora skiljelinjen drogs i frågan 
om vilka medel som skulle användas i klasskampen. Ungsocialisternas kri-
tik mot, och successiva avskiljande från, moderpartiet är ett tema som också 
kommer att beröras mer utförligt längre fram.

14 För en sammanfattning av detta historiografiska huvudspår, se Lennart Steen, ”Hinke Ber-
gegren: En svensk terrorists politiska liv mellan 1891 och 1908”, Arkiv för studier i arbetarrö-
relsens historia 46-47(1990), 6-11.
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Syndikalismen, som framträdde i Frankrike under det sena 1890-talet, var 
i ett tidigt skede en stark inspirationskälla för frihetliga socialister och anar-
kister i Sverige. I denna studie ges emellertid inte syndikalismen någon fram-
hävd plats. Detta beror dels på att den tidiga syndikalismens historia är ett väl 
utforskat ämne, dels på att det är en rörelse som sträcker sig utanför ämnets 
tolkningsramar. Ungsocialismens nära koppling till den framväxande syndika-
listiska rörelsen kommer förvisso att beröras, men i en mer summarisk form. 
Det finns även ett teoretiskt skäl till detta, som senare kommer att diskuteras 
utförligare: syndikalismen i sin renodlade form är alltför inriktad på facklig 
verksamhet och ett klart uppställt socialistiskt samhällsmål för att vara direkt 
förenlig med en anarkistisk ideologi.15

***

Avhandlingen rör sig som sagt även bortom arbetarrörelsens domäner. De-
batten om anarkismen fördes på en arena som rymde betydligt mer än inter-
na socialistiska strider om reformism eller revolution, politisk eller ekonomisk 
kamp. Anarkismen presenterade en utopisk föreställning om ett samhälle utan 
överhet, och denna idé sträckte sig över traditionella ideologiska läger och 
sammanfogade tankar från liberalt, socialistiskt och i vissa fall även konserva-
tivt håll. Detta frihetliga budskap har, som George Woodcock konstaterar i 
sin klassiska historik över anarkismen, ständigt haft en visionär lockelsekraft,
av dubbeltydig karaktär. Anarkisten blickar nämligen inte bara framåt mot fri-
hetens tillstånd, utan även bakåt i tiden, fastklamrande sig vid föreställning-
en om en ren och moraliskt högtstående människotyp, oförstörd av konstlade 
och förtryckande institutioner.16

Det är en angelägen uppgift att undersöka om denna dubbelriktade vision 
återfanns även bland tidens svenska anarkister. Under alla omständigheter flo-

15 Syndikalismen kommer dock att finnas med som en undertext till den större berättelsen. En 
av de mest bemärkta svenska syndikalisterna, Albert Jensen, är ett exempel så gott som något 
på att inga vattentäta skott fanns mellan anarkism och syndikalism i detta tidiga skede. Där-
för är det väsentligt att också presentera den idémässiga bakgrunden till syndikalismens ge-
nombrott. Se exempelvis Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903-1922 (1975; Stock-
holm, 1993), 49-70, samt Arwid Lund, Albert Jensen och revolutionen (Stockholm, 2001).

16 Woodcock, Anarkismen, 20 f.
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rerade en rad ståndpunkter som vände sig mot en stark stat och fortlöpande 
byråkratisering i det moderna samhällsbygget. Kritiken mot den moderna sta-
ten, och försöken att upprätta en syntes mellan individualism och kollekti-
vistisk solidaritet, är en av flera rimliga beröringspunkter mellan tidens anar-
kistsympatisörer. Men uppsvinget för kritiska synpunkter mot överstatlighet, 
kapitalism och storskalighet är bara en av flera tänkbara förklaringar till tan-
karnas relativa framgång.17 Vilka andra idéer lanserades av svenska anarkister? 
Vilken roll spelade radikal individualism, liberalt frisinne och socialistisk re-
volutionsanda för dessa idéers utformning? 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Denna undersökning är uppbyggd kring tre personstudier och har således en 
delvis idébiografisk inriktning. Denna tendens sammanfaller emellertid inte 
med några högtflygande planer om att åstadkomma heltäckande personporträtt, 
från vaggan till graven. Däremot har närstudiet av tre historiska aktörers politis-
ka tänkande valts som ett avstamp för, och bidrag till, en brett anlagd diskussion 
om anarkismens position och uttrycksformer i det offentliga samtalet i Sverige 
omkring sekelskiftet 1900. Genom de tre personbundna delstudierna avser jag 
att teckna en koncis och mångsidig bild av denna ideologiska formering.

Något bör dock först sägas om mitt eget synsätt på biografin som idéhis-
torisk metod. I det följande kommer därför de teoretiska och metodologis-
ka utgångspunkterna för avhandlingens personstudier att presenteras, tillsam-
mans med de perspektiv som valts i analyserna av Henriksson-Holmbergs, 
Bergegrens och Håkanssons politiska liv.

Om idébiografier och avhandlingens studieobjekt
Diskussionerna om de möjligheter och problem som är behäftade med bio-
grafin som vetenskaplig genre har varit livliga under lång tid. I samhällsve-
tenskaplig och humanistisk forskning har biografins status växlat i takt med 

17 Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stock-
holm, 1995), 145-148; Åke Lilliestam, Gustaf Steffen: Samhällsteoretiker och idépolitiker, 40-43.
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teoretiska trender; exempelvis ledde uppvärderingen av strukturalistiska per-
spektiv under 1960- och 70-talen till en samtidig nedvärdering av biografin. 
I marxistiska, socialhistoriska och andra strukturdominerade former av his-
torievetenskap har studiet av grupper, klasser och kollektiva representationer 
satts i centrum, medan den enskilda människans uppfattningar och livsmöns-
ter ofta förklarats som bestämda av omgivande sociala, ekonomiska eller klass-
mässiga förhållanden. Även från poststrukturalistiskt håll har ordsalvor av-
lossats mot biografiska framställningar, helt i linje med denna teoribildnings 
försök att göra upp med föreställningen om autonoma, rationellt handlande 
subjekt. Andra postmoderna riktningar har centrerat sina analyser på texter 
i vidaste mening, inte personer. Dock har biografiska inslag under senare tid 
fått förnyad aktualitet i humanistisk forskning, inte sällan kombinerat med en 
strävan att pendla mellan individ och grupp, partikulärt och generellt.18

Inom den idéhistoriska forskningsdisciplinen finns en lång och stark tradi-
tion av att placera in individers tänkande och handlande i ett socialt och his-
toriskt sammanhang. Eftersom idéhistorikern ofta arbetar med texter, debatter 
och större tankeströmningar, kan närstudiet av personer ge behövlig konkretion 
till analyser av sociala rörelser, eller vetenskapliga och politiska idéer. För att tala 
med Gunnar Eriksson kan en person betraktas som en sfär med oklara gränser 
utåt vilken förändras över tiden, ”både på det sättet att den genomgår en utveck-
ling under sitt livslopp och därigenom att den i varje ögonblick pendlar eller os-
cillerar mellan omvärld och jag, mellan allmänt och individuellt”.19 Att belysa 
det generella utifrån det partikulära, att sätta en individs tänkande i relation till 
sociala och kulturella sammanhang och idéströmningar, är för övrigt en av de 
positiva drag som ofta framhävts när vetenskapliga biografier försvarats.

18 Se vidare Att skriva människan: Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre,
red. Sune Åkerman, Ronny Ambjörnsson & Per Ringby (Stockholm, 1997); Forskarbiogra-
fin: Föredrag vid ett symposium i Stockholm 12-13 maj 1997, kvhaa, Konferenser 41, red. Evert 
Baudou (Stockholm, 1998).

19 Gunnar Eriksson, ”Att inte skilja på sak och person”, i Liv och text: Sex föreläsningar från ett 
symposium (Idéhistoriska skrifter, Institutionen för idéhistoria, Umeå Universitet, 1985), 6 f. Se 
även densammes biografi Rudbeck 1630-1702: Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige (Stockholm, 
2002), där Eriksson över dryga sexhundra sidor excellerar i att måla upp relationen mellan in-
dividuellt och generellt, med breda penseldrag och med Rudbeck som oscillerande sfär.
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Svante Nordin, som skrivit uppmärksammade biografier om Fredrik Böök 
och Ingemar Hedenius,20 är en annan idéhistoriker som varit inne på liknan-
de tankegångar. I en uppsats om den intellektuella biografin som genre försva-
rar Nordin biografins plats i idéhistorisk forskning och menar att den kan ge 
ökad förståelse av historiska förlopp.21 Biografins mest betydelsefulla bidrag är 
det Nordin väljer att kalla ”försanthållandets modaliteter”, med vilket menas 
de fluktuationer i tänkandet, tyckandet och troendet som i varierande grad 
återfinns hos alla enskilda individer. Den intellektuella biografin har, menar 
han, ett försteg gentemot studier av kollektiv, just för att den ”riktar vår blick 
mot den individuella utvecklingen – åsiktsförändringarna, inkonsekvenserna, 
kampen mellan tro och tvivel, ambivalenserna”.22

Det är ett perspektiv jag anser vara fruktbart även för denna undersökning. 
En människas idéer, hennes offentliga yttranden likväl som outsagda värde-
ringar låter sig svårligen inringas i enhetliga beskrivningar. Den intellektuel-
la biografin bör därför inte väja undan från diskontinuiteter och självmotsä-
gelser – utan tvärtom sträva efter att belysa även dessa istället för att gå i fällan 
att konstruera homogena berättelser. Detta hoppas jag åstadkomma, utan att 
bli vare sig förskönande eller efterklokt moraliserande gentemot studieobjek-
ten ifråga. Självfallet är det ingen lätt uppgift att hitta en fungerande balans 
mellan distanserade redogörelser och inkännande tolkningar, men om tillbör-
lig uppmärksamhet fästs på de sammanhang i vilka idéerna och åsikterna for-
meras, är det fullt genomförbart.23

Historikern Marika Hedin är en av de svenska forskare som på senare tid 
har använt sig av ett biografiskt perspektiv för att studera en politisk ideolo-

20 Se Svante Nordin, Fredrik Böök: En levnadsteckning (Stockholm, 1994), samt densammes 
Ingemar Hedenius: En filosof och hans tid (Stockholm, 2005). Nordin genomför i bägge des-
sa verk biografiska och historiserande helfigursporträtt, där personernas tänkande relateras 
till en omgivande idémiljö. 

21  Svante Nordin, ”Den intellektuella biografin som idéhistorisk genre”, i Forskarbiografin: 
Föredrag vid ett symposium i Stockholm 12-13 maj 1997, kvhaa, Konferenser 41, red. Evert 
Baudou (Stockholm, 1998), 7.

22 Nordin, ”Den intellektuella biografin”, 8.
23 En intressant brasklapp har Anders Ekström lagt in mot trenden att hela tiden jaga skillna-

der och brytpunkter, i essän ”Om kretsbiografins möjligheter: Några reflektioner”, Person-
historisk tidskrift 1999:1, 101-108. Ekström vill avgränsa sig mot traditionella sätt att stude-
ra grupper likväl som individer – och lanserar därför begreppet ”kretsbiografi”, där mindre 
kollektiv kan studeras.



drömmen om det ouppnåeliga

12

gi och dess skiftningar. I sin avhandling Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, 
Emilia Broome, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930 gör Hedin när-
studier av tre framstående svenska liberaler för att visa på den liberala ideolo-
gins förändring i relation till den socialpolitiska praktiken. Hedin använder 
biografin som en sorts ”lackmuspapper” för ett större sammanhang, i detta fall 
ett offentligt samtal där självständiga aktörer deltar.24 Även föreliggande stu-
die ägnar stort intresse åt relationen mellan individ och ideologi i ett offent-
ligt samtal om politik och samhällsfrågor.

En av de uppenbara förtjänsterna med ett biografiskt perspektiv är att det 
öppnar för en fylligare beskrivning av hur en persons idéer förändras och ut-
vecklas över tid. Bredare studier av en debatt eller en organisation kan visserli-
gen ge spännande helhetsgrepp på ett politiskt skeende eller en sakfråga, men 
saknar ofta den konkretion som den ingående personstudien inbjuder till. Ef-
tersom denna studie inte primärt närmar sig anarkismen som social rörel-
se eller sammanhållen ideologi, lämpar det sig särskilt väl att låta aktörsper-
spektivet dominera framställningen. En uttalad intention är som bekant att 
finna anarkistiska tankelinjer i svensk kulturell och politisk debatt, och genom 
de tre personbundna delstudierna kan det enligt mitt förmenande skapas en 
överskådligare bild av hur dessa tankelinjer tedde sig.

Det är emellertid av underordnad betydelse att utröna vad Hinke Ber-
gegren, Einar Håkansson och Gustaf Henriksson-Holmberg gjorde och tänk-
te vid sidan av de praktiska verksamhetsområdena, de politiska debatterna, 
talen och skrifterna. Det är som deltagare i ett offentligt politiskt samtal de 
studeras, och eventuella spekulationer om deras privata känslor och tankar 
lämnar jag bestämt därhän. 

Avhandlingens huvudpersoner har, för att uttrycka det något enklare, valts 
för att de var för sig är exponenter för olika typer av anarkistiskt tänkande. De 
tre personstudierna har också flera naturliga beröringspunkter, i form av so-
ciala nätverk, politiska organisationer och rent personliga kontakter. Samtliga 
hade exempelvis samröre med den ungsocialistiska rörelsen. Håkansson och 
Bergegren var medlemmar, medan Holmberg i flera frågor ställde sig bakom 
rörelsens paroller, under en tid var personlig vän med Bergegren och dessut-

24 Marika Hedin, Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, Emilia Broome, G H von Koch och den 
sociala frågan 1880-1930 (Stockholm, 2002), 31.
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om gjorde ett kortare inhopp som redaktör för tidningen Brand. Vidare var 
samtliga flitiga deltagare i den mångåriga och livaktiga socialistiska debatten 
om medel och mål i klasskampen.

Genom en ingående analys av Hinke Bergegrens, Gustaf Henriksson-Holm-
bergs och Einar Håkanssons politiska tänkande avser jag visa på kontinuiteten 
och bredden i den svenska sekelskiftesanarkismen. Agitatorn Bergegren, kamp-
lyrikern och ungsocialisten Håkansson och den obundne teoretikern Holmberg, 
är var för sig goda exempel på denna bredd. Anarkismen hade förvisso ett sargat 
rykte, men dess föreställning om samarbetet som en naturgiven instinkt och den 
därtill knutna drömmen om en social gemenskap bortom allt förmyndarskap, 
appellerade både till fristående intellektuella (som Holmberg) och till politiska 
radikaler, främst inom ungsocialismen (som Håkansson och Bergegren). Vissa 
lockades av tron på en inneboende moral och visionen om en förening mellan 
individualism och socialism; andra tog fasta på det revolutionära budskapet om 
ett omedelbart avskaffande av statsmakten och dess understödjande institutio-
ner. Men alla delade övertygelsen att anarkismen erbjöd något betydelsefullt, i 
en historisk situation präglad av social, ekonomisk och politisk turbulens.

Med det hittills sagda i åtanke finner jag det därför väl motiverat att just 
dessa tre personer valts ut som studieobjekt. De utgör goda och intresseväck-
ande exempel på hur anarkismen diskuterades och tjänade som inspiratör för 
det politiska tänkandet i den radikala grenen av svensk arbetarrörelse omkring 
sekelskiftet 1900.

Ideologier och ideologianalys
I en studie där politiska idéer står i centrum, är det befogat att resonemang 
om ideologier och ideologianalys premieras. Här krävs också ett visst mått av 
teoretisk medvetenhet, med tanke på det erkänt svåra företaget att definiera 
och analysera politiska ideologier. ”Ideologi” är till att börja med ett ord vars 
mångtydighet är oförneklig. Numer används det ofta som en svepande be-
teckning, innefattande en mängd synsätt – vilket kan resultera i att likhets-
tecken sätts mellan ideologi och politiskt tänkande överhuvud. Men trots des-
sa inbyggda svårigheter finns det ändå modeller och teorier med vilka man på 
ett hanterbart sätt kan förklara vad en politisk ideologi är, vilka grundläggande 
begrepp som kan knytas till den i ett specifikt sammanhang och hur en ideo-
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logianalys kan genomföras på bästa sätt. I det följande kommer dessa utgångs-
punkter och metodologiska redskap att introduceras. 

Jag ansluter mig i avhandlingen till ett perspektiv där ideologiers utveckling 
ses som avhängig de aktörer och historiska sammanhang som bär upp dess be-
grepp och innehåll. Därmed följer att ideologier ses som föränderliga och dyna-
miska fenomen, innehållande en normerande verklighetsuppfattning likväl som 
en framtidsvision. Mitt angreppssätt avviker härvidlag från två starka traditioner i 
ideologiteorins historia – den marxistiskt ideologikritiska respektive den systema-
tiska, eller vad man skulle kunna kalla den idealtypiskt inriktade, traditionen.25

I likhet med idéhistorikern Tomas Jonsson anser jag det väsentligt att göra 
upp med dessa två begränsande förklaringsmodeller av vad en ideologi är. 
Jonsson vänder sig för det första mot den idealtypiska modellen, där en ideo-
logi uppfattas som ett sammanhållande system av abstrakta idéer och möjlig 
att beskriva i någorlunda objektiva ordalag. För det andra ifrågasätter han den 
traditionellt marxistiska tolkningen av ideologin som ett uttryck för en för-
vanskad åskådning, använd för att utöva makt.26

Här har Jonsson en poäng. Ser man ideologier som produkter av objektiva 
klassförhållanden har man i det närmaste försvurit sig åt determinism och re-
duktionism, och förbiser därmed också det dynamiska inslaget i alla politiska 
ideologier. Ytterligare en svaghet med det ideologikritiska perspektivet (vilket 
även gäller för de förgreningar av denna teoribildning som fjärmat sig från vul-
gärmarxistiska propåer) är att det istället för tolkning och inkännande förståelse 
av idéer i sitt sammanhang, lätt riskerar att bli dömande genom att söka förvan-
skade verklighetsutsagor. Inte heller den idealtypiskt inriktade ideologiteorin är 
särskilt lyckad ur ett historiserande och hermeneutiskt perspektiv, ty att definie-
ra ideologier som omsorgsfullt timrade, homogena idébyggen är att underskat-
ta det historiska sammanhanget och de enskilda aktörernas betydelse. Och det 

25 En utmärkt introduktion till ideologibegreppets och ideologiteorins historia, från Destutt 
de Tracys dagar fram till det sena 1970-talets pragmatism, är Jorge Larrain, The Concept of 
Ideology (London, 1979). 

26 Tomas Jonssons ideologiteori utgår från tesen att det handlande subjektet och ideologin 
samspelar och upprätthåller varandra, i en identifikationsprocess (för övrigt en psykoana-
lytiskt inspirerad tanke, genklingande Jacques Lacan). Se Tomas Jonsson, ”Ett antinomiskt 
ideologibegrepp: En skiss”, i Idéhistoriens egenart: Teori- och metodfrågor inom idéhistorien,
red. Lennart Olausson (Stehag, 1994). Samt densammes Att anpassa sig efter det möjliga
(Göteborg, 2000), 32-38. 
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sistnämnda är särskilt viktigt för denna forskningsuppgift, där just enskilda per-
soners bidrag till en livlig och föränderlig politisk idédebatt belyses. Att se ideo-
logier som slutna idésystem vore ur den synvinkeln kontraproduktivt.

Den analytiska infallsvinkel som kommer att vara vägledande för min un-
dersökning ligger istället närmare en begreppshistorisk tolkning, enligt vilken 
en ideologi definieras som en formation av begrepp. I den tyska traditionen av 
begreppshistoria, Begriffsgeschichte, med Reinhardt Koselleck som mest kän-
de företrädare, har denna analysmodell ofta fått en tydlig språkhistorisk slag-
sida.27 Min ambition har dock varit att försöka förena den begreppshistoriska 
traditionen med en mer handlingsinriktad dimension. Jag delar uppfattningen 
att en politisk ideologi kan ses som ett kluster av begrepp, en dynamisk entitet 
som omformas under intryck av skilda aktörer, sociala och kulturella omstän-
digheter. Begreppen har i sig inget fast idéinnehåll, utan fylls med olika inne-
börder beroende på den konkreta situationen. Frihetlighet, social harmoni och 
misstro mot auktoriteter är tre exempel på tunga begrepp och försanthållanden 
som ofta förknippas med den anarkistiska ideologin, och getts olika konnota-
tioner beroende på vilka sammanhang de artikulerats i.28

Politiska idéer kan förvisso vara av mångskiftande slag, men en ideolo-
gi har ändå särdraget att knyta samman sådana idéer, värderingar och attity-
der till ett system.29 Och även här gäller, ända ner på individnivå, att de be-
grepp som utgör ideologins byggstenar är föränderliga, eller kanske riktigare: 
utvecklingsbara. En som lanserat ett teoretiskt perspektiv i den riktningen är 
Michael Freeden, som utifrån en begreppshistorisk analysmetod ringat in ide-
ologi som varande ett kluster av begrepp, tillkommen genom processer av kol-
lektiv art. Själva kärnan består av några grundläggande begrepp, vilka skulle 
kunna sägas utgöra den minsta gemensamma nämnaren för den aktuella ide-
ologin. Begreppen som finns utanför kärnan är däremot per definition förän-
derliga och kontextbundna, men genom att studera striden om dessa begrepps 

27 Se bland annat Reinhardt Koselleck, The Practice of Conceptual History: Timing History, 
Spacing Concepts, eng. övers. (Stanford, 2002).

28 Se David Miller, Anarchism (Oxford, 1983); Jeremy Jennings, ”Anarchism”, i Contemporary 
Political Ideologies, ed. Roger Eatwell & Anthony Wright (London & New York, 1993; 2 
uppl., 1999).

29 Se Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i Om ideologi och ideologianalys: Uppsatser och tex-
ter, red. Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson (Göteborg, 1989).
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innehåll kan man dels finna idétraditioner, dels åskådliggöra den kontinuitet 
som ändå finns inom ideologin ifråga.30

I avhandlingen kommer anarkismen studeras just som en kärna av be-
grepp, överskridande ideologiska gränslinjer. En ideologi kan, anser jag, angri-
pas på åtminstone tre basala nivåer: en analytisk nivå, som svarar mot en all-
män verklighetsuppfattning, samt ståndpunkter om hur och varför samhället 
ser ut som det gör; en utopisk nivå, där idealet för det framtida samhället skis-
seras, samt en handlingsinriktad nivå, där strategier och vägar till det önskade 
samhället, eller utopin, uttrycks.31

Härmed tydliggörs vad som konkret ryms i en ideologi, nämligen en analys 
av hur det omgivande samhället ser ut och en handlingsplan för hur det ska för-
ändras. Med Sven-Eric Liedmans ord är ”ideologin alltid norminriktad, och den 
är norminriktad därför att den på ett eller annat sätt alltid är handlingsinriktad. 
Den ska i en eller annan mening övertyga sin mottagare om att de och de åtgär-
derna är riktiga, givet de eller de förutsättningarna och värderingarna.”32

Ideologier kan förstås beskrivas på en rad olika sätt, men genom att utgå 
från att det rör sig om en kärna av begrepp, som fylls med värderingar, atti-
tyder och synsätt på människan, samhället och historien, har man ökat sina 
chanser att nå en kontextuell förståelse. Ideologier omformuleras nämligen i 
ett brett, ständigt pågående offentligt samtal, där ideal och värderingsgrunder 
stöts och blöts mot varandra. Det är likväl viktigt att lyfta fram enstaka, infly-
telserika idégivare för en tradition. Enskilda individer kan åtminstone i vissa 
avseenden höja sig över det tidsbundna i sitt tänkande.

Det är dock långt ifrån samma sak som att påstå att tre enskilda individer 
bär upp en ideologi. Att så inte är fallet är jag naturligtvis fullt medveten om. 
Alla historiska situationer och politiska sammanhang har sina givna ramar för 

30 Michael Freeden, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, (Oxford, 1996), 
passim; men kanske särskilt sidorna 13-136, 311-314.

31 En annan brittisk forskare som teoretiserat över ideologier, Roger Eatwell, menar att ett ty-
piskt kännemärke för politiska ideologier är att de innehåller värderingar och normerande 
utsagor om människan, historien och socio-politiska strukturer. Se Roger Eatwell, ”Intro-
duction”, i Contemporary Political Ideologies, ed. Roger Eatwell & Anthony Wright (Lon-
don & New York, 1993; 2 uppl., 1999), 13-15. Exempelvis är inte demokrati någon ideologi 
– det är i första hand ett styrelseskick och ger inte normerande utsagor om människan, his-
torien och socio-politiska strukturer.

32 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i: Om ideologi och ideologianalys red. Sven-Eric Lied-
man & Ingemar Nilsson, 28.
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vad som kan och inte kan sägas i det offentliga samtalet. Detta gäller även för tre 
så fritänkande och kontroversiella personer som denna avhandling presenterar. 
Det rimliga är därför att försöka förstå Hinke Bergegren, Gustaf Henriksson-
Holmberg och Einar Håkansson som relativt självständiga historiska aktörer, 
dock agerande i en politisk kultur präglad av historiskt specifika förhållanden. 
Avhandlingens större sammanhang utgörs av anarkismen som hållpunkt för en 
frisinnad, oppositionell vänsterhållning. Studien av dessa tre personer, satt i re-
lation till anarkismen som ideologi, kan därför bidra till förståelsen av hur fri-
sinnad socialism och anarkism uttrycktes i sekelskiftets Sverige. 

Begreppskärnan och den anarkistiska hållningen
Är det då ens möjligt eller önskvärt att benämna anarkismen en ideologi? Ta-
lar inte anarkisternas uppenbara aversion mot dogmer och inrutade tanke-
mönster mot en sådan tolkning? Det är relevanta frågor, och flera forskare och 
författare till översiktsverk om anarkismen har också lutat åt uppfattningen 
att den inte bör rubriceras som en ideologi i klassisk mening, utan snarast är 
att betrakta som en politisk hållning i gränslandet mellan de större ideologis-
ka familjerna. David Miller, författare till en av de mest analytiskt klargöran-
de böckerna om anarkismens teori och praktik, skriver exempelvis att ”anar-
chism is not really an ideology, bur rather the point of intersection of several 
ideologies”.33 Tidigare nämnde Michael Freeden är inne på samma spår, och 
hävdar att anarkismen är en paraplyterm, som täcker kärnbegrepp som pekar 
åt vitt skilda håll på den ideologiska kartan, företrädesvis socialistiska och li-
berala men också med vissa konservativa inslag.34

Freeden finner dock tre kärnbegrepp som han anser vara grundläggande 
för den anarkistiska ideologin: 

1 antagonism till makt och auktoriteter, i synnerhet staten
2 stark tro på friheten – och människors benägenhet för 

spontant samarbete
3 högt värderande av naturlig harmoni i samhället35

33 David Miller, 3.
34 Freeden, 311.
35 Freeden, 312. Översättningen av begreppens innebörd är min egen.
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Intressant nog tecknar denna kärna av värderingar ett motsägelsefullt rörelse-
mönster i synen på individens roll. En riktning sträcker sig ut mot den isolerade 
individualismens pol, medan en annan närmar sig tron på den socialt inriktade 
individen. Den förstnämnda modellen ligger nära en liberal (eller libertariansk) 
begreppskärna, och kan resultera i ett abstrakt motstånd mot alla sorters inkräk-
tande på den enskildes angelägenheter. Men anarkismen ligger också nära den 
socialistiska traditionens betoning av naturlig mänsklig samhörighet och syn på 
staten som ett konkret, historiskt instrument för klassdominans. Freedens slut-
sats blir dock att den personliga friheten är en förenande länk för alla som kan ka-
tegoriseras som anarkister, enligt ovanstående begreppsgrund. Ingen av anarkis-
mens kärnbegrepp kan därför ses som en del av socialismens kärna.36

Freeden har onekligen en poäng, särskilt i påpekandet av anarkismens beto-
ning av frihetlighet och den sociala solidariteten som en instinkt, ett naturligt 
moment i all mänsklig strävan. Samtidigt är det lätt att hålla med Alan Ritter 
i dennes påstående att det nog inte är frihet, så mycket som individualitet och 
samhörighet som är anarkismens mål.37 I nästa kapitel, i samband med diskus-
sionerna om anarkismens grundläggande idéer och rörelsehistorik, kommer jag 
att återkomma till den typen av frågeställningar och definitionsförsök. Låt mig 
dock redan nu betona att en tes som kommer att drivas i avhandlingen är att det 
är nödvändigt att studera anarkismen med utgångspunkten att det är en mång-
tydig, spretande hybridform av politisk ideologi, alltså det jag tidigare kallat en 
anarkistisk hållning. Härvidlag avviker anarkismen från mer systematiska poli-
tiska ideologier. Den ger inte lika klara riktlinjer för praktisk politik, och för att 
rätt kunna tolka anarkismens förändring över tid och dess betydelse för enskil-
da personers tänkande, har detta breda perspektiv valts. 

36 Freeden, 313 f.
37 Alan Ritter, Anarchism: A Theoretical Analysis (Cambridge, 1980), 10.
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Tidigare forskning

Den svenska anarkismens historia är ett i stort sett helt outforskat kapitel. Ett av 
de få undantagen är historikern Lennart K. Perssons avhandling Syndikalismen i 
Sverige 1903-1922. Persson presterar med ett omfattande empiriskt material som 
grund en någorlunda hållbar analys av idéutvecklingen i främst syndikalistiska, 
men även vissa anarkistiska, kretsar. Även om Persson i första hand tar fasta på 
sac:s organisatoriska och ideologiska utveckling, finns delar som klart anknyter 
till denna avhandlings tematik. Av särskilt intresse är det kapitel som behandlar 
ungsocialismens idéutveckling mellan 1903 och 1908.38 Ungsocialismens utveck-
ling och förhållande till anarkistiska idéer berörs även kortfattat av historikern 
Henrik Berggren, i dennes Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-
1939. Berggren ger ett ramverk till såväl antimodernismen som till ungdomsrö-
relsernas retorik, och finner idéhistoriska linjer till dessa företeelser i det slutande 
1800-talets kulturpessimism. Både på höger- och vänsterkanten förekom utdö-
manden av kapitalism och liberal demokrati, och svärmeri inför drastiska lös-
ningar på samhällsproblemen. Till den senare kategorin hörde ungsocialismen, 
som ges ett relativt stort utrymme i Berggrens avhandling.39

Vad beträffar ungsocialismen kan även Tage Lindboms översiktsverk Den 
socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige, Karl Fernströms Ungsocialismen,
och Axel Uhléns litteraturvetenskapliga avhandling Arbetardiktningens pion-
järperiod 1885-1909 anföras. De två förstnämnda är grovt sett att betrakta som 
organisationskrönikor med varierande grad av nyanserade och detaljerade re-
dogörelser, medan den senare på ett ofta vederhäftigt och inkännande sätt vi-
sar hur arbetarrörelsens unga oregerliga radikaler kunde inkorporera politisk 
propaganda i skönlitterära uttrycksformer. Den del av Uhléns verk som är 
mest användbar för denna undersöknings vidkommande är det parti på dry-
ga etthundra sidor som berör den bohemiska ungdomsrörelsens kärnpunkt – 
Stockholms norra socialistiska ungdomsklubb – samt presenterar Einar Hå-
kansson, Hinke Bergegren och andra litteratörer med anarkistiska idéer och 

38 Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903-1922 (1975; Stockholm, 1993).
39 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 

1995), särskilt sidorna 79-115.
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anknytning till klubben ifråga. Uhlén, som själv var knuten till ungsocialis-
men, är övertygande i sin framställning och förmår skapa komprimerade men 
insiktsfulla porträtt av den tidiga arbetarlitteraturens portalfigurer.40

En annan litteraturvetenskaplig studie med anarkismen som huvudmotiv, 
och en brett anlagd kulturhistorisk tillämpning av begreppet, är Sven-Gustaf 
Edqvists Samhällets fiende: En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjäns-
tekvinnans son. ”Anarkism” i Edqvists mening innefattar en blandform av so-
cialism, liberalism och rousseauism, och det är denna som söks i Strindbergs 
skönlitteratur, journalistik och brevskrivande intill 1880-talets slut. Som alltid 
i fall då författaren i själva premissen för forskningsobjektet redan avskilt ett 
givet slutresultat – i det här fallet att Strindberg var anarkist under den angiv-
na tidsperioden – är risken uppenbar att det prövande kritiska förhållnings-
sättet får stryka på foten. Bitvis drabbar detta öde även Edqvists studie, men 
på det stora hela är analysen balanserad.41

En viktig skärningspunkt för de svenska anarkisternas attityder och värde-
ringar har utretts kortfattat av idéhistorikern Inga Sanner i avhandlingen Att 
älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet. Sanner 
karakteriserar anarkismen som ”en moralisk utopi som formas i spännings-
fältet mellan bejakandet av individens frihet och tron på en fungerande soci-
al gemenskap”.42 Hon menar vidare att anarkismen kunde attrahera intellek-
tuella, även utanför arbetarrörelsen, med sin individualism, civilisationskritik 
och till 1880-talsradikalerna närliggande syn på den biologiskt goda männis-
kan. Detta perspektiv anser jag vara fruktbart, och det ligger också i linje med 
min forskningsuppgift.

Under denna yta av vetenskapliga arbeten med mer eller mindre klart fo-
kus på tidig svensk anarkism finns en uppsjö av skrifter som berör kulturell 
och politisk radikalism – häribland märks exempelvis Crister Skoglunds Vita 
mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal 

40 Tage Lindbom, Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige: En historik (Stockholm, 
1945); Karl Fernström, Ungsocialismen; Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-
1909 (Stockholm, 1964), särskilt sidorna 210-315.

41 Sven-Gustaf Edqvist, Samhällets fiende: En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjäns-
tekvinnans son (Stockholm, 1961).

42 Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stock-
holm, 1995), 155.
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i Sverige 1880-1940 och Per Arne Tjäders ’Det unga Sverige’: Åttitalsrörelse och 
genombrottsepok. Intresseväckande och originell i sin utredning av arbetarrörel-
sens, däribland ungsocialismens, kultur- och bildningssyn i seklets början är 
Ulf Boëthius studie När Nick Carter drevs på flykten: Kampen mot ’smutslitte-
raturen’ i Sverige 1908-1909.43

Några för avhandlingen särskilt användbara verk ur den ansenliga mäng-
den av litteratur om den svenska socialdemokratins ideologi, strategi och taktik 
omkring sekelskiftet 1900 är: Seppo Hentilä, Reformismens genombrott inom SAP

före 1914: Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi (Helsingfors, 1979); Ingrid 
Millbourn, Rätt till maklighet: Om den svenska socialdemokratins läroprocess 1885-
1902 (Stockholm, 1990); Birger Simonsson, Socialdemokratin och maktövertagan-
det: SAP:s politiska strategi 1889-1911(Göteborg, 1985), samt Rolf Karlbom, Revo-
lution eller reformer: Studier i SAP:s historia 1889-1902 (Göteborg, 1985). 

Vidare är historikern Åsa Linderborgs Socialdemokraterna skriver historia: 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (Stockholm, 2001) en god 
referenspunkt för den som vill få en djupare kunskap om den svenska social-
demokratins självbild och historieskrivning under de senaste hundra åren.

Framhållas bör även ett par av volymerna i forskningsprojektet ”Arbetarrö-
relsen och språket”: Agitatorerna, red. Kurt Johannesson (Stockholm, 1996), och 
Arbetarna tar ordet: Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse, red. Olle Jo-
sephson (Stockholm, 1996). Bägge dessa verk analyserar på ett föredömligt sätt 
agitatoriska och retoriska dimensioner av den tidiga arbetarrörelsen, och ger 
därmed riktlinjer för att studera propagandism även inom politiska riktningar 
och grupperingar angränsande till den socialdemokratiska mittfåran.

Under de senaste decennierna har den internationella litteraturen om anar-
kismens historia nått imponerande proportioner. Av översiktsverken bör Geor-
ge Woodcocks mycket inflytelserika och välskrivna Anarkismen (1962) nämnas. 
Woodcock utreder på ett förtjänstfullt sätt de mest framstående anarkistiska teo-
retikernas tänkande, och beskriver anarkismens historik och framträdelseformer 
i olika länder. En än mer omfattande översikt, som närmast är att betrakta som 

43 Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och bild-
ningsideal i Sverige 1880-1940 (Stockholm, 1991); Per Arne Tjäder,’Det unga Sverige’: Åtti-
talsrörelse och genombrottsepok (Lund, 1982); Ulf Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten: 
Kampen mot ’smutslitteraturen’ i Sverige 1908-1909 (Stockholm, 1989).
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en utvidgad uppdatering av Woodcocks verk, är Peter Marshalls Demanding the 
Impossible: A History of Anarchism (London, 1993). Marshall kan möjligen ankla-
gas för att vara väl generös i sin definition av vad som räknas som anarkistiska 
tankeströmningar, men detta hindrar inte att boken är imponerande i sin över-
skådliga redogörelse för anarkismens internationella spridning.

Två anarkismforskare som inriktat sig på aspekter av 1800-talets interna-
tionella anarkistiska rörelse är Caroline Cahm, Kropotkin and the Rise of Re-
volutionary Anarchism 1872-1886 (Cambridge, 1989), samt Marie Fleming, 
The Anarchist Way to Socialism: Elisée Reclus and 19th-Century European Anar-
chism (London, 1979). Ett informativt verk om den anarkistiska rörelsens his-
toria intill 1968 är Alexandre Skirdas Facing the Enemy: A History of Anarchist 
Organization from Proudhon to May 1968 (Edinburgh, 2002). Utmärkta kri-
tiska analyser av anarkismens ideologi är David Miller, Anarchism (London/
Melbourne, 1984), Alan Ritter, Anarchism: A Theoretical Analysis (Cambridge, 
1980), samt April Carter, The Political Theory of Anarchism (London, 1971). 

Källmaterial

Jag har främst använt mig av tryckt källmaterial i föreliggande avhandling. 
De tryckta källorna är av mångskiftande karaktär: pamfletter, teoretiska skrif-
ter, skönlitteratur, tryckta föredrag, tidningar, tidskrifter och tillfällespublika-
tioner som på olika sätt tangerar anarkistiskt tankegods. Somt kan knytas till 
de tre huvudpersonernas författarskap – såsom en ansenlig mängd teoretiska 
skrifter, pamfletter, skönlitterära verk, artiklar och broschyrer med Bergegren, 
Håkansson och Holmberg som upphovsmän. Annat är mer svårgreppbart; ex-
empelvis den ofta anonymt signerade kamplyrik som florerade i vänsterradi-
kala tidningar omkring sekelskiftet. Övrigt material som använts är bland an-
nat brev, förenings- och mötesprotokoll och utkast till tal.

Även tidningar och tidskrifter har, helt i linje med forskningsuppgiftens 
inriktning på offentliga debatter, ägnats omsorgsfulla studier. Om någon peri-
odisk publikation särskilt skall framhållas är det ungsocialismens huvudorgan
Brand, men även andra ungsocialistiska tidningar som Lysekils-Kuriren och 
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Nya Folkviljan har analyserats. Socialdemokratiska tidningar som Arbetet,
Fram och Social-Demokraten såväl som av mer obundna organ, exempelvis So-
cial Tidskrift, har likaledes gett hållpunkter för analysen.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (arab) i Stockholm har varit ovärder-
lig som samlingsplats för otryckta källor och arkivmaterial med anknytning 
till avhandlingen. Här finns för det första kongressprotokoll för ungsocialis-
men och mötesprotokoll för huvudstadens ungdomsklubbar. Protokollen är 
oumbärliga vägvisare till klubbarnas och förbundets diskussioner och verk-
samhet. Dessutom finns personarkiv med tillhörande brevsamlingar för Hin-
ke Bergegren, Gustaf Henriksson-Holmberg och Einar Håkansson, vilka har 
varit behjälpliga för utrönandet av idédebatten och korrespondensen mellan 
aktörer i socialismens mest upproriska sfär. 

Avhandlingens disposition

Avhandlingen är alltså till huvudsaklig del uppbyggd av tre personstudier. Ef-
ter ett inledande kapitel, där anarkismens grundläggande idéer behandlas, 
jämte en diskussion om ideologins utbredning i ett internationellt respekti-
ve svenskt sammanhang, följer en tudelad studie om författaren, journalisten 
och agitatorn Hinke Bergegren (1861-1936), som i ett tidigt skede utpekades 
som en för våldsmetoder propagerande anarkistisk agitator. Tyngdpunkten i 
analysen av Bergegrens verksamhet i revolutionärt socialistiska och anarkistis-
ka sammanhang är lagd på två olika tidsskeden. Det första sträcker sig från 
1886 och fram till några år in på 1890-talet, medan det andra sysselsätter sig 
med Hinke Bergegrens politiska tänkande under det första decenniet efter se-
kelskiftet, en period under vilken Bergegren uppnådde en position som nå-
got av ledargestalt för ungsocialismen. I egenskap av redaktör för ungsocia-
lismens huvudorgan Brand kom han att utöva ett betydande inflytande över 
den antimilitaristiska, strejkagiterande och bitvis även anarkistiska propagan-
da som ungsocialismen representerade. Att Bergegrens verksamhet efter den-
na tidpunkt endast berörs sporadiskt, motiveras dels av att han kom att fjärma 
sig från den syndikalistiska väg som flera andra ungsocialister valde att beträ-
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da i och med bildandet av sac 1910, dels av att han kort därefter anslöt sig till 
den kommunistiska förgreningen av arbetarrörelsen.

Einar Håkansson (1883-1907), en av ungsocialismens mest prominenta för-
fattare och ideologer, är den andra delstudiens huvudperson. Under några år 
på 00-talet var Håkansson den kanske tydligaste exponenten för ett anarkis-
tiskt förhållningssätt inom arbetarrörelsen. Genom kamplyrik och debattartik-
lar företrädde han en anarkistisk åskådning med klar slagsida åt den ideologins 
kommunistiska förgrening. Håkanssons politiska tänkande var också i hög grad 
präglat av kristendomskritik – i likhet med Hinke Bergegren var han aktiv fri-
tänkare – och även denna aspekt kommer att ägnas vederbörligt utrymme.

Den tredje delstudien är en idébiografi över en person som till skillnad från 
Bergegren och Håkansson aldrig var formellt ansluten till socialdemokratin (el-
ler någon annan politisk rörelse för den delen): skriftställaren Gustaf Henriks-
son-Holmberg (1864-1929). Från sent 1880-tal och fyrtio år framåt publicerade 
Holmberg teoretiska och propagandistiska skrifter i så vitt skilda ämnen som 
kooperation, rättssociologi, anarkism och syndikalism. Holmberg hade tidigt 
visat en dragning åt individualistisk anarkism, men kom efterhand att omfatta 
anarko-kommunistiska och syndikalistiska idéer och skaffade sig snart ett rykte 
som anarkistisk teoretiker. Han tog djupa intryck av tänkare som Eugen Düh-
ring, Krapotkin och Proudhon, men den allra största inspirationskällan var råd-
mannen och utopisten Nils Herman Quiding. Precis som Quiding en gång 
gjort, ägnade Holmberg en stor del av sitt skriftställarskap åt frågor som rörde 
rätt, makt och våld. Holmberg kritiserade det rådande rättssystemet, privategen-
domen och statsmaktens övergrepp och formulerade i både Quidings och anar-
kismens anda en förhoppning om ett frihetligt samhälle.

Holmberg-studien kan sägas syntetisera några för avhandlingen centrala 
teman. Där åskådliggörs den ideologiskt mångtydiga civilisationskritiken, rik-
tad både mot marxism och kapitalism; där visas hur anarkismen tog form som 
en modefilosofi under det tidiga 1890-talet; där finns föreningen av utopiskt 
tänkande med en aversion mot den kapitalistiska staten; där skisseras syndi-
kalismens framväxt.

Den uttalade syntesen har dock i sedvanlig ordning placerats i det avslu-
tande kapitlet. Där jämförs de tre huvudpersonernas politiska idéer, samt ren-
odlas några för studien särskilt betydande teman.

•
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Anarkismen: idéerna och rörelsen 
ur ett internationellt perspektiv
som redan understrukits var anarkismen i det slutande 1800-talets Sverige 
en åskådning som samlade anhängare från olika ideologiska läger. Detta kapi-
tel avser att finna gemensamma fästpunkter för denna breda strömning. Ned-
an ges en introduktion till och analys av anarkismens mest betydande värde-
grunder och idéer, samt en redogörelse för dess framväxt som internationell 
politisk rörelse. Resonemanget kretsar främst kring de riktningar och ideolo-
giska element av anarkismen som hade ett konkret inflytande över den frihet-
liga vänstern i dåtidens Sverige. Men i vidare mening handlar det även om att 
tydliggöra hur och var anarkismen debatterades, på vilka sätt lärans idéer pre-
senterades och vilka syften argumentationen tjänade. 

Om anarkismens ideologiska innehåll

Ett otal frihetliga tankeriktningar och politiska grupperingar har under de senas-
te dryga tvåhundra åren sammankopplats med anarkism. Av de klassiska politis-
ka ideologierna är anarkismen utan tvivel den som visat sig svårast att reducera 
ner till en allmän, sammanhållen teoribildning. Lite tillspetsat kan man säga att 
detta också ligger i sakens natur: anarkister i alla tider har värjt sig mot absolu-
ta lösningar, både gällande organisations- och handlingsmönster och filosofiska 
utgångspunkter. Anarkismen är just genom sin konsekventa tro på obundenhe-
tens och frihetens egenvärde, oförenlig med alla typer av enhetliga uttrycksfor-
mer. Svårigheten att definiera anarkismen som politisk teori har således inte bara 
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att göra med dess många (och mångtydiga) riktningar, utan även med den i dju-
paste mening odogmatiska grundvalen för åskådningen ifråga. George Wood-
cock har på ett träffsäkert sätt beskrivit detta dilemma:

Att beskriva anarkismens grundteori är ungefär som att försöka brottas 
med Proteus, ty den frihetliga inställningens egen natur – dess avvisande 
av dogmer, dess avsiktliga undvikande av en strängt systematisk teori och 
framför allt dess betonande av den yttersta valfriheten och av det individu-
ella omdömets primat – skapar omedelbart möjlighet till en mångfald skif-
tande synpunkter som är otänkbara inom ett dogmatiskt slutet system.1

Teoretisk mångfald borgar i regel också för missuppfattningar och vantolk-
ningar – och anarkismen har sannerligen illustrerat denna regels giltighet. Allt 
sedan den franska revolutionens dagar har anarkismen och dess anhängare ofta 
förknippats med begrepp som kaos, oregerlighet och oordning; vilka samtliga 
svarar mot en negativ tolkning av ett frihetligt tillstånd. Den gängse betydel-
sen av ”anarki” har helt enkelt likställts med ”anarkism”. Men knappast någon 
anarkist skulle eftersträva anarki, i betydelsen ett kaotiskt och söndrande sam-
hälleligt tillstånd. Tvärtom har anarkismens anhängare alltid pekat på frihet-
lighetens positiva potential; på möjligheterna att bereda vägen för individuell 
frihet och social integration i en fungerande symbios.2

Hur kan man då på ett översiktligt sätt definiera anarkism? Ja, själva or-
det härstammar från grekiskan anarchos och betyder ungefärligen ”utan överhu-
vud”, ”utan härskare”. Här är också utgångspunkten för anarkismens mångfald 
av riktningar: den starka tron på att förmyndarskap är djupt skadligt för ett sam-
hälle och att staten och alla andra tvångsmakter därför bör avskaffas och ersättas 
av frivilliga sammanslutningar. På denna punkt ges inget utrymme för kompro-
misser, vilket skiljer anarkismen från de närliggande ideologierna liberalism och 
socialism. Inte ens den mest kompetenta, folkvalda regering vore tänkbar i anar-
kismens drömsamhälle. Anarkismen är, skulle man kunna säga, en politisk teo-
ri och social rörelse som tagit de fulla konsekvenserna av den klassiska liberalis-
mens ideal om ett samhälle befolkat av intellektuellt, ekonomiskt och politiskt 

1 George Woodcock, 14.
2 Om den anarkistiska ideologins förhistoria, och försöken att förena social harmoni med in-

dividuell frihet, går utförligt att läsa i Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History 
of Anarchism (1992; London, 1993), 3-52.
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fria individer. Först när människan frigjort sig från förmyndarskap i alla dess for-
mer, och därmed getts möjlighet att släppa fram alla sina godartade intellektuel-
la, moraliska och sociala impulser, kan harmoniska samhällen växa fram.3

Den människosyn som ligger till grund för detta resonemang är idealistisk. 
Anarkismens tilltro till alla individers förmåga att frivilligt utveckla sig själva 
och de sociala sammanhang de verkar i är lika påtaglig som dess misstro mot 
alla institutionaliserade samarbetsformer. Människan tros vara en samhälls-
varelse av naturen, utrustad med fallenheten att i ett samhälle utan stat för-
ena självförverkligande med respekt för andra individers strävande efter lycka. 
Därför är det så viktigt att skapa förutsättningar för ett renodlat och oreglerat 
självstyre. Då – och endast då – kan människans moraliska och sociala poten-
tial blomma ut, och ett balanstillstånd mellan individ och kollektiv etableras. 

Med undantag för några få ultraindividualistiska riktningar som fått gå un-
der namnet anarkism, har denna säregna vision om att syntetisera individuell 
frihet med inbördes samverkan utgjort grunden för den anarkistiska rörelsen 
och teoribildningen.4 Det förtjänar att än en gång understrykas att anarkism 
sällan eller aldrig handlat om den enskildes frihet till varje pris. Solidaritet och 
egenintresse är i den anarkistiska samhällsfilosofin två instinkter som i det ide-
ala fallet hänger samman och befrämjar varandra. Betoningen av samarbetets 
roll har även visat sig i många anarkistiska teoretikers tankar om hur ett fram-
tida, effektivt samhälle skulle kunna se ut. För även om det för anarkisten inte 
existerar något sådant som ett fixt och färdigt mål, har de allra flesta av lärans 
anhängare varit ense om att decentraliserade och självförvaltande samhällen 
med tydliga inslag av inbördes samverkan är att rekommendera.5

Ändå är anarkismen mer än något annat en radikalt individualistisk politisk 
åskådning. I centrum står individen och dennes frihet, vilket på ett ytligt plan 
förenar anarkismen med liberalismen. Men i högre grad än liberalismen betonar 
anarkisten den enskildes förmåga att styra sitt liv och spontant upprätta frivillig 
samverkan med andra individer, utan att det behövs några som helst yttre incita-
ment. För anarkisten är friheten heller inte en abstraktion, utan en konkret, allt 

3 Anarkismens relation till liberal statslära och demokrati behandlas överskådligt och initierat 
av Robert A. Dahl, i dennes Demokratin och dess antagonister (1989; sv. översättning, Stock-
holm, 2003), 61-83.

4 Se James J. Martin, Men against the state : The expositors of individualist anarchism in Ameri-
ca, 1827-1908 (DeKalb, Illinois, 1953); John P. Clark, Max Stirner’s Egoism (London, 1976).

5 Detta gäller i synnerhet Proudhon, och efter honom den mutualistiska skolbildningen av 
anarkister i Frankrike. Se även Woodcock, 111 f.
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genomströmmande kraft i mänsklighetens historia. Friheten är, för att låna den 
anarkistiske historikern Rudolf Rockers ord, ”varje människas levande konkre-
ta möjlighet att fullt utveckla alla de krafter, förmågor och talanger som hon av 
naturen utrustats med och använda dem i samhällets tjänst”.6

Rockers välformulerade definitionsförsök lutar sig mot ett par centrala pre-
misser, som kan sägas vara typiska för den anarkistiska idétraditionen över-
lag. En första utgångspunkt är att moralen och förmågan till socialt liv ses 
om immanenta och naturgrundade fenomen. Vidare märks en utopiskt fär-
gad föreställning om att dessa fenomen med automatik kommer att frigöras 
och användas till gagn för alla, så fort allt förmyndarskap och tvång upphör. 
Ett samhälle utan stat skulle alltså med naturnödvändighet utvecklas i rikt-
ning mot ett organiskt socialt tillstånd, där jämvikt råder mellan egenintres-
sen och allmänintressen, mellan egoism och altruism. Anarkismen förlitar sig 
på att det hos alla människor finns inbyggt en naturlig solidaritetskänsla gen-
temot andra, vilken i sin tur är en garant för att de flesta tänkbara konfliktsi-
tuationer kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt.7

Anarkismen har, utifrån denna okuvliga tro på det ovillkorliga sambandet 
mellan individuell frihet och spontana kollektiva lösningar, ofta utgett sig för 
att vara den mest konsekvent jämlika och solidariska av alla politiska ideologier. 
Det ligger en del sanning i det påståendet. Åtminstone är det uppenbart att en av 
anarkismens viktigaste principer – att alla människor är födda fria och jämlika, 
och att beslut i frågor som rör samhälleliga angelägenheter skall vara i djupaste 
menig folkligt förankrade – stammar från den demokratiska idétraditionen.8

Emellertid förkastar anarkister tanken på en formaliserad demokratisk struk-
tur, innehållande lagstiftande, verkställande och bestraffande instanser. Folksty-
ret kan endast fungera i en icke-auktoritär variant. Pläderandet för småskaliga 
samhällen hänger samman med det förhållningssättet: det är i den lilla, infor-
mella gemenskapen som individerna kan överblicka och påverka de skeenden 
som berör dem själva. Delaktighet och ansvar fördelas, lyder tesen, lättast i så-
dana genomskinliga sociala sammanhang. Om kollektiva nätverk eller samman-
slutningar skall existera bör de följaktligen helst vara tämligen små.9

6 Rudolf Rocker, Anarkosyndikalismen (1938).
7 Miller, 62-77.
8 En läsvärd bok om demokratins rötter och historia är John Dunn, Democracy: A History

(New York, 2005).
9 Om anarkismens syn på organisationsformer och nätverk, se Michael Taylor, Community, 

Anarchy and Liberty (Cambridge, 1982), samt April Carter, The Political Theory of Anarchism
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De enda som kan upprätta en sådan informell och harmonisk ordning är, 
återigen, individer som inte får sitt handlingsutrymme begränsat eller utraderat 
av restriktioner och maktutövande institutioner. Det är i det ljuset anarkismens 
principiella förkastande av staten måste ses. Staten antas till sitt väsen vara en för-
tryckande apparat och ett hinder för såväl individens som kollektivets utveck-
ling. Genom sina politiska, juridiska, militära och ekonomiska underavdelningar 
upprätthåller den en ojämlik och mänskligt nedvärderande ordning (eller snarare 
oordning). Staten lindrar inte konflikter; tvärtom föder och befäster den misshäl-
ligheter och slitningar. Den omöjliggör kort sagt fredlig samexistens mellan med-
borgarna. Enligt anarkisten kan staten inte ens erbjuda något varaktigt skydd åt 
individen. Med lagar och bestraffningar höjs varken den enskildes eller samhäl-
lets moraliska nivå; det är konstlade åtgärder som endast ökar missnöjesyttringar 
och orättvisor. Kontentan är helt enkelt att tvång är något skadligt i sig.10

I sin studie Demokratin och dess antagonister för den amerikanske statsvetaren 
Robert A. Dahl ett tänkvärt resonemang om anarkismens förhållningssätt till 
staten. Dahl urskiljer tre försanthållanden, vilka han menar utgör hörnstenar i 
anarkismens samhällsfilosofiska teoribyggnad. Det första försanthållandet är att 
staten omöjliggör ett gott samhälle; det andra att alla individer är fria, förnufti-
ga och därför också autonoma i moralisk mening; det tredje att människan bör 
försöka förverkliga denna medfött godartade karaktär. Dahls tre punkter är i sig 
knappast originella utan ligger, som läsaren nog redan noterat, klart i linje med 
det som sagts ovan. Dock finns det ett särskilt intresseväckande inslag i Robert 
A. Dahls beskrivning. Dahl betonar att anarkismens människosyn inte bara är 
frihetligt inriktad, utan även har ett moment av pliktetik över sig, ifråga om det 
förnuftiga, fria handlandet.11 Vad menar då Dahl med detta? Jo, helt enkelt att 
det åligger anarkisten att låta de fria, förnuftsmässiga handlingarna komma till 
sin fulla rätt; en förpliktelse att till varje pris vägra låta sig styras.

Dahls påpekande är klargörande. För det finns onekligen ett paradoxalt 
moment i anarkismens höga värdering av individuella och samhälleliga dyg-
der. Det ständiga strävandet efter frihet från tvång blir, när det dras till sin 
spets, själv något kravfyllt och tvångsmässigt – om än inte på ett formellt plan. 

(London, 1971).
10 För en intresseväckande studie av anarkismens antiauktoritära teoribildning, se Saul New-

man, From Bakunin to Lacan: Anti-authoritarianism and the Dislocation of Power (Lanham, 
Md, 2001).

11 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, 61 ff.
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Anarkismen är härvidlag en samhällsfilosofi som lägger ett väldigt tungt mora-
liskt ansvar på sina anhängare. Detta hänger inte minst samman med anarkis-
mens tydliga och medvetna position som en avslöjande motrörelse, vilken ser 
som en primär uppgift att kämpa mot förtryck och makfullkomliga struktu-
rer var och hur de än uppstår. Med dessa bombastiska pretentioner i åtanke, är 
det inte att förvånas över att anarkister ofta har profilerat sig som självuppoff-
rande kritiker och omstörtare av den rådande samhällsordningen, med upp-
gift att väcka samma gnista även hos andra medborgare. Dessa ideal var särde-
les livskraftiga bland vissa av de ryska revolutionärerna och nihilisterna under 
1800-talets sista decennier, inte minst i den så kallade narodnik-rörelsen, som 
under 1880-talet nådde uppmärksamhet genom en rad terrorattentat.12

Den moderna anarkismens födelse

Innan vi går vidare i vår begreppsliga analys av anarkismens tankestruktu-
rer är det dock på sin plats att presentera några av de mest inflytelserika tän-
karna och skolbildningarna. Det brukar vanligen hävdas att anarkismen som 
term användes för första gången under den franska revolutionen, och då som 
ett skällsord för att karakterisera en oregerlig vänsterradikal falang (populärt 
benämnd les enragés).13 Och det slutande 1700-talet synes mig vara en vettig 
startpunkt för en genomgång av anarkismens framväxt. Det fanns förvisso 
personer som tänkte i liknande banor som den moderna erans anarkister långt 
tidigare i historien, men dessa levererade inte den typ av systematisk kritik av 
statsapparaten som kännetecknat alla självmedvetna anarkister, från det arton-
de århundradets slutfas intill våra dagar. Anarkismens konstituerande som po-
litisk ideologi och rörelse var således intimt sammanbunden med den moder-
na statens födelse i industrialismens och kapitalismens Europa.14

En tidig tänkare som upplevde denna modernitets begynnelse, aldrig ville 
kalla sig anarkist, men ändå uppfyllde anarkismens filosofiska huvuddrag, var 
den engelske radikalen och författaren William Godwin (1756-1836). I skriften 
An Enquiry Concerning Political Justice (1793) presenterade Godwin, i kölvatt-

12 Se exempelvis Paul Avrich, The Russian Anarchists (Princeton, 1967); Marie Fleming, “Pro-
paganda by the Deed: Terrorism and Anarchist Theory in Late Nineteenth Century Eu-
rope”, i Terrorism in Europe, ed. Y. Alexander & K.A. Myers (London, 1982).

13 Woodcock, 8 f.
14 Woodcock, 195-223.
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net efter den franska revolutionen och med den engelska industrialismens ti-
diga avarter på näthinnan, sin vision om hur nätverk av frivilliga arrangemang
skulle ersätta statens exploaterande och orättfärdiga struktur. Godwin var en 
tidig representant för den 1800-talsanarkism som i så hög grad kom att baseras 
på avskyn för den moderna industristatens baksidor och antagonismen gen-
temot ett samhälle som proklamerade framsteg och materiell vinningslystnad 
men varken ville eller förmådde åtgärda egendomens ojämlika fördelning.15

Men Godwin var också i högsta grad ett barn av sin tid. Detta visade sig 
inte minst i att han trots sitt otvetydiga fördömande av alla maktinstitutioner 
och lika rakryggade tilltro till de enskildas förmåga att leva i frihet, inte trod-
de på spontana, revolutionära aktioner. Kampen fick, inskärpte Godwin, inte 
föras med våldsmedel. Som utpräglad upplysningstänkare var det för God-
win förnuftet och kunskapsalstringen som utgjorde själva grundplåten för all 
mänsklig utveckling.16

Ett intressant drag som återfinns hos Godwin, och i olika former återkom-
mer även hos senare anarkister, är dubbelheten ifråga om historisk utveckling 
och naturgiven moral. Att handlingsfrihet för individen är en grundpelare står 
bortom allt tvivel, men paradoxalt nog har också tendenser till historiedeter-
minism smugit sig in i flera anarkisters visioner om ett drägligt socialt liv. I 
Godwins fall är det en stark tro på en universell naturlag som används som 
motivation för ett uppnående av ett myndighets befriat samhälle, medan det 
hos en naturvetenskapligt utbildad anarkist som Krapotkin var evolutionis-
mens nödvändighetsaspekter som föranledde talet om naturligt samarbete.17

Man måste samtidigt göra klart för sig att kampen för frihet och avstånds-
tagandet från alla idéer om samhällsformers ”historiska nödvändighet” för 
anarkisten ofta kombineras med en tro på något naturgivet. Även om anar-
kismen rent principiellt inte vill föreställa sig något absolut, bygger ideologin 
faktiskt på föreställningen om att det finns en inneboende kraft eller moral i 
människan som gör att hon i ett fritt samhälle lever i sämja med andra. Anar-
kismen förkastar således inte all determination; den avvisar bara de konstrue-
rade maktförhållanden som antas depravera den mänskliga naturen.

15 För en inblick i alternativa engelska sätt att leva och föreställa sig samhällsutveckling vid 
denna tidpunkt, se Dennis Hardy, Alternative Communities in Nineteenth-Century England
(Longman, 1979).

16 Se John P. Clark, The Philosophical Anarchism of William Godwin (Princeton, 1977); Peter 
Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism (London, 1993), 191-219.

17 Se Pjotr Krapotkin, Mutual Aid: A Factor in Evolution (London, 1902), passim.
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***

De två följande portalfigurerna i denna summariska genomgång av anarkis-
mens historia, fransmannen Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) och tysken 
Max Stirner (1806-1856), framträdde bägge under 1840-talet. Vid en ytlig an-
blick kan de tyckas vara varandras totala motsatser: Stirner har för eftervärlden 
fått symbolisera den extrema individualismen, medan Proudhon var den för-
sta anarkist som på allvar utarbetade idéer om jämlik belöning för de arbetan-
de människornas produktiva insatser. Ändå finns en gemensam utgångspunkt 
i bägges övertygelse om egoismens stora inverkan på all mänsklig aktivitet. 

Stirner var den som drog de fulla konsekvenserna av denna utgångspunkt. 
Den fria individen, amoraliskt skördande egoismens alla frukter var idealet i 
hans åskådning, där tanken på ett frihetligt samhälle är lika avskyvärd som 
tanken på en stat, och där ingen naturgiven solidaritet tros existera. Stirner an-
knöt således till en idétradition som innefattar såväl Hobbes som Nietzsche. 
Vad det handlar om är hyllandet av kampen mellan individer om att uppnå ett 
unikum, en ”egenhet”. Stirner tror ändå inte att denna kampmodell kommer 
att leda till fler och fler konflikter: tvärtom är den uppnådda, renodlade egen-
heten en garant för att individerna kan dra sig undan från varandra.18

Om Stirner var konsekvent i sitt förnekande av allt absolut, var Proudhon 
mer motsägelsefull i sina teorier. Han var en besjälad ultraindividualist – men 
förespråkade ändå kollektivt samarbete. Han avskydde fasta tankesystem – men 
gav den första aktionsprototypen för en kollektivistisk anarkism. Centralt för 
Proudhon var idén om att ett jämviktsförhållande måste råda mellan människa 
och samhälle. För att detta skall kunna upprätthållas måste staten avskaffas och 
visst frivilligt samarbete förekomma, men av vikt är också att etablera en form av 
kontrakt som kan säkerställa utbyte med varor mellan individer och ge en erfor-
derlig och jämlik tillgång till frukterna av arbetet. På denna teori byggde Proud-
hon upp sin tanke om ett samhälle där kommuner och kooperativ skulle utgö-
ra ett alternativ till en ohämmad och skadlig individualism. Denna princip, som 
brukar benämnas mutualism, ger oss nyckeln till ännu en betydande anarkistisk 
idé: rätten till den egna produktionen kombinerad med frivillig kooperation.19

18 Två utmärkta studier av Stirners politiska tänkande är John P. Clark, Max Stirner’s Egoism
(Freedom Press, 1976) och R.K.W. Paterson, The Nihilistic Egoist: Max Stirner (Oxford, 1971).

19 Selected Writings of Pierre-Joseph Proudhon, ed. Stewart Edwards (London, 1969), passim.
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Från kollektivism till 
anarko-kommunism: anarkiströrelsen formeras

En som också utgick från denna hållning var den ökände och minst sagt myt-
omspunne ryssen Michail Bakunin (1814-1876). Bakunin, som vanligtvis men 
inte helt korrekt ihågkoms som en ideologiskt oredig våldsförespråkare, för-
fäktade överallt åsikten att en spontan massrevolution skulle förstöra och ska-
pa i en rörelse, och att det individuella ägandet skulle upphävas till förmån för 
ett tillstånd byggt på principen om att var och en får del av det han eller hon 
producerar för att överleva. Bakunin bar en kollektivistisk och federalistisk 
övertygelse. Med andra ord: frivilliga och informella nätverk av samarbets- 
och produktionsenheter skulle bilda hörnstenarna i det anarkistiska samhälls-
bygget. Det centrala inslaget i den riktning som Bakunin var en förelöpare till, 
den kommunistiska anarkismen, är just den sociala solidariteten: tanken på 
att samarbetet är ett naturligt inslag i ett harmoniskt samhälle utan myndig-
heter.20 Denna idébildning, vanligen benämnd kollektivistisk anarkism, utöva-
de stort inflytande på den tidens nymornade anarkistiska rörelse.

Bakunins tänkande måste också placeras in i det sammanhang som ut-
görs av marxismens och arbetarrörelsens framväxt. Från 1860-talet och framåt 
skjuter två tydliga förgreningar ut på arbetarrörelsens träd, där den anarkistis-
ka härstammar från de proudhonska mutualisternas organisationssträvanden, 
medan den marxistiska formerat sig i ett tidigt skede. Redan på 40-talet hade 
Marx och Proudhon delat de vänstersinnade sympatisörerna i två läger. De 
som, likt Proudhon, stödde ekonomisk aktion och tog avstånd från idén om 
en social revolution, utkristalliserades snabbt till en antiauktoritär fraktion. 
Värt att notera är att både den marxistiska och anarkistiska riktningen omfat-
tade samma socialistiska mål, men aldrig kunde enas om de erforderliga tak-
tiska och organisatoriska inslagen.

Schismen förvärrades med åren. Och när den anarkistiska sektionen höll en 
kongress i S:t Imier, i september 1872 antogs en resolution som klart avvek från 
den som Internationella Arbetarrassociationen (dominerad av Marx) antagit i 
samma veva. Något förenklat kan sägas att sönderfallet förorsakades av den oö-

20 Richard B. Saltman, The Social and Political Thought of Michael Bakunin (Westport/Lon-
don, 1983), passim.
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verstigliga meningsskiljaktigheten mellan Karl Marx och Bakunin, där den sena-
re inte kunde förlika sig med tanken på en proletariatets diktatur under ”över-
gångsperioden” och uppfattningen att det var en plikt att erövra den politiska 
makten. För anarkisterna var ju tvärtom avskaffandet av varje form av politisk 
makt, genomdrivandet av en social revolution och upprättandet av en federa-
listisk och frihetlig ordning det primära. Härefter var inte bara sprickan mellan 
marxister och anarkister fullbordad; dessutom hade en oppositionell, självständig 
och förhållandevis stark revolutionär anarkistisk rörelse nu sett dagens ljus.21

Bakunin var dock inte den som ledde denna rörelse: han dog endast fyra år 
efter Internationalens definitiva sammanbrott, och kan för övrigt knappas påstås 
vara den anarkist som presterat de mest välskrivna eller klargörande debattskrif-
terna. Tvärtom har bilden av den storväxta, bullriga och ständigt kringflackan-
de ryske adelsmannen, rastlöst och med måttlig framgång sökandes sympatisö-
rer i Europas alla hörn, kommit att dominera historieskrivningen om Bakunin.22

Bilden är förenklad, men rymmer åtminstone ett korn av sanning i så måtto att 
den teoretiska medvetenheten inte var Bakunins signum.

Den mest inflytelserike ryske anarkisten under seklets slutfas kom istället 
att bli en annan rysk adelsman, geografen Peter Krapotkin (1842-1921). Den-
ne omfamnade villigt naturforskningens ideal om exakthet och vetenskaplig
determinism, och förenade därtill lamarckism och evolutionsföreställningar 
med tron på ett frihetligt samhälle.23

Krapotkin avvek egentligen inte på något dramatiskt sätt från Bakunins 
inslagna linje, men däremot bidrog han, i egenskap av naturvetare och furste, 
till att göra anarkismen mer rumsren och spridd till bredare kretsar. Krapotkin 
drog tanken på den sociala solidariteten till sin spets. Samarbete och inbör-
des hjälp mellan individer var inte en löst töjbar moralisk potential eller käns-
lorelaterad kompromiss; det var i Krapotkins ögon en nedärvd och biologiskt 

21 En utförlig studie som behandlar denna rörelses genomslag är Caroline Cahm, Krapotkin 
and the Rise of Revolutionary Anarchism 1872-1886 (Cambridge, 1989).

22 En av Bakunins många äventyrliga resor ledde honom för övrigt till Sverige. Det var år 
1864, och under falsk identitet tog sig Bakunin med båt till Stockholm, där han försökte 
finna stöd för polska befrielsesträvanden från Ryssland, och också fick möta flera högt upp-
satta politiker, likväl som mer frisinnade tänkare. Se Silvio Furlani, ”Bakunins svenska för-
bindelser”, Historisk tidskrift 1985:1, 3-25.

23 Se Peter Krapotkin, Anarkism och modern vetenskap (1901), utvidgad uppl. på franska 1913, 
sv. övers. (Norberg, 1982)., samt densammes Inbördes hjälp (1902), sv. övers (Stockholm, 
1978), passim.
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grundad instinkt som var nödvändig för ett fruktbart utvecklande av fria sam-
hällen. Det handlade inte, som Darwin och Spencer hävdat, om en kamp för 
tillvaron; det handlade om samarbete som en progressiv kraft.24 Idéerna om fe-
deralism och förfoganderätt genom frivilliga kooperativa enheter utvecklades 
av Krapotkin, och andra anarko-kommunister (som exempelvis fransmännen 
Jean Grave och Elisée Reclus), till en än hårdare och mer genomgripande kri-
tik av den moderna kapitalistiska statens grundvalar.25

Viktiga element i denna kritik var en ambition att vilja avskaffa lönesyste-
met, och därmed fullt ut förverkliga tanken på att distribuera varor och tjän-
ster efter behov och inte efter arbetstid, samt ett än större betonande av den 
frihetliga kommunen. Privategendomen och staten är för den anarkistiske 
kommunisten den tvåhövdade fiende som till varje pris måste bekämpas för 
att kunna förverkliga drömmen om ett klasslöst samhälle med en kollektivi-
sering av produktionsmedlen och frivilligt organiserade lokala förvaltningar 
i kommunerna. Både individualistiska anarkister och anarko-kommunister 
skulle kunna enas om betydelsen av den enskildes frihet, men där de förra ser 
detta som frånvaron av andras inblandning, ser anarko-kommunisten friheten 
som en möjlighet till kooperation, någonting som uppstår först i ett av solida-
ritet präglat samfund där arbetet sker för kollektivets bästa.26

Vad var det då som skilde marxismen och den anarkistiska kommunismen 
åt i slutet av 1800-talet? Uppenbara paralleller existerar ju mellan de bägge 
åskådningarna: särskilt invändningarna mot kapitalismen utgår från snarlika 
uppfattningar om exploatering och ojämlik fördelning, samtidigt som idea-
let ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” delades. Skillnaden 
ligger dock i att anarkisten ser staten som en lika hämmande kraft som kapita-
lismen. Därför måste kapitalismen och staten utraderas samtidigt. Övergångs-
perioder, parlamentariska aktioner eller föreställningar om en proletariatets 
diktatur är i detta perspektiv åtaganden dömda att misslyckas. Ingen styrelse-
form kan accepteras, ens om det rör sig om aldrig så välmenande socialistiska 

24 Huvuddragen i denna teori dras upp i Krapotkins Inbördes hjälp. Krapotkin har blivit fö-
remål för otaliga vetenskapliga studier, och ett flertal biografier. Dock rekommenderas sär-
skilt Martin A. Miller, Krapotkin (Chicago, 1976), samt ovan noterade Caroline Cahm, Kr-
apotkin and the Rise of Revolutionary Anarchism 1872-1886.

25 Se även G.D.H. Cole, Socialist Thought: Marxism and Anarchism 1850-1890 (London, 1954), 
kapitel 6 och 8.

26 Miller, 45-49; se även Paul Thomas, Karl Marx and the Anarchists (Princeton, 1970).
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partier eller en förfinad parlamentarism. Den enskilde kan inte representeras
av andra i en maktstruktur som obönhörligen leder till förtryck och ofullstän-
dig fördelning av produktionsartefakter.27

En annan fråga gällde revolutionens karaktär. Där den marxistiska arbetarrö-
relsen koncentrerade sina krafter på en industriarbetarbas, som i mer eller min-
dre organiserad form skulle störta det kapitalistiska samhället och överta sta-
ten, betraktade anarkismen inte sällan bönderna som grunden för en spontan 
massrevolution.28 I den här frågan spelade givetvis de gällande sociala förhållan-
dena in. I de länder där urbaniseringen gått långt var sådana tankegångar min-
dre aktuella, men i det industriellt efterblivna Ryssland var tanken lockande för 
många revolutionärer. Vurmen för bondebefolkning och ett enkelt liv låg dock 
djupare än så; i kritiken mot industrialismen och dess obändiga strukturer an-
vändes böndernas självförsörjning och inbördes hjälp bortom statligt inflytande 
som exempel på att det fria samhället inte behövde vara en avlägsen utopi.

Trots dessa exempel är skillnaderna mellan individualistisk anarkism och 
anarko-kommunism större än mellan den senare riktningen och marxismen. In-
dividualisterna omhuldar idéer om individens suveränitet och den privata egen-
domen och den fria marknadens förtjänster, samtidigt som de definierar fri-
het som utebliven inblandning från utomstående; anarko-kommunisterna utgår 
från samarbetet, det gemensamma ägandet, den inbördes hjälpen och den be-
hovsprövande fördelningstanken. Enkelt uttryckt är anarko-kommunism en fri-
hetlig och långt dragen variant av socialism, medan individualanarkismen är ul-
traliberalismen per se.29 Ovanstående beskrivning aktualiserar hur vanskligt det 
kan vara att placera in anarkismen i en traditionell vänster-höger skala.

Dådets propaganda och våldet i klasskampen

Mer tvärsäkra brukar påståendena vara om anarkismens intima relation till våld 
och terror – detta trots att det endast under begränsade perioder i historien (för 
att vara mer precis: 1890-talet och 1970-talet) funnits rejält fog för en dylik klas-
sificering. Över hela Europa och i Nordamerika satte vissa individer och grup-

27 Miller, 78-93.
28 Se exempelvis i Paul Avrich, The Russian Anarchists (Priceton, 1967).
29 Miller, 59.
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peringar sin tilltro till dådet som en tändande gnista för den framtida samhälls-
omvälvningen. Det blev den mest omtvistade, spontana och för rörelsen skadliga 
trenden. Tron på att samhället skulle förändras och förbättras genom mord på re-
genter och högt uppsatta politiker, eller medelst bombsprängningar på offentliga 
platser, delades för övrigt bara av en liten klick av anarkisterna. Dessa uppfatta-
des, även inom den egna rörelsen, som extremister. Ändå kom dynamitardernas 
dåd att i det folkliga medvetandet bli ett signum för rörelsen i dess helhet. Anar-
kism och terrorism uppfattades som synonymer, och individuella attentat sågs 
som den förhärskande metoden. Det skamfilade rykte som anarkisterna ådrog 
sig under det blodiga 1890-talet visade sig mycket svårt att tvätta bort.30

Den omständigheten är att lätt att förstå. Individer i den anarkistiska rörelsens 
gravitationsfält gjorde sig under detta decennium skyldiga till några särdeles upp-
seendeväckande attentat. För att citera den amerikanska historikern Barbara W. 
Tuchman var den anarkistiska visionen ”så hänförande att sex statsöverhuvuden 
lönnmördades för dess skull under de tjugo åren före 1914”. Offren var, i tur och 
ordning, den franske presidenten Sadi Carnot (1894), den spanske regeringsche-
fen Canovas (1897), kejsarinnan Elisabet av Österrike (1898), den italienske kung-
en Umberto (1900), Förenta staternas president McKinley (1901), samt den span-
ske regeringschefen Canalejas (1912). Att inte mindre än fyra av dessa sex mord 
utfördes av italienska anarkister var ingen tillfällighet. Italien var nämligen det 
land som fostrade flest aktivister som såg en befriande kraft i våldshandlingar.31

En förgrundsfigur för detta tankesätt var Errico Malatesta, den främste för-
kämpen för den sedermera välkända parollen ”dådets propaganda”, vilken han en-
tusiastiskt lade fram vid Anarkistinternationalens sammanträde i Bern 1876. Mala-
testa talade ofta i högstämda, klart våldsromantiska ordalag om hur blodet skulle 
bereda väg för framtidens människa. Till en början satte han, likt sina ryska före-
bilder, tilltro till landsbygdens egendomslösa och desperata människor – men pro-
pagerade efterhand allt mer för individuella terroristdåd i stadsmiljö. Där fanns 
anhopningen av människor, förekomsten av officiella byggnader och styrande per-

30 Se Björn Kumm, Terrorismens historia (1997; utökad och reviderad version, Lund, 2003), 
Barbara Tuchman, Det stolta tornet. Världen före första världskriget 1890-1914, sv.övers. 
(Stockholm, 1974), 73-124.

31 Se Marie Fleming, “Propaganda by the Deed: Terrorism and Anarchist Theory in Late 
Nineteenth Century Europe”, i: Terrorism in Europe, ed. Y. Alexander & K.A. Myers (Lon-
don, 1982).
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soner, möjligheterna att sprida skräck i en bred allmänhet och – inte minst – de 
rätta förutsättningarna för att upprätta starka kontaktnät mellan anarkister.32

Innebörden i teorin om ”dådets propaganda” var aldrig entydig, men klart 
är att Malatesta och de franska anarkister som inspirerades av den föll tillbaka 
på ett arv från de ryska nihilisternas verksamhet. Beteckningen ”nihilist” hade 
myntats redan på 1820-talet av publicisten Nadjezdin, men togs upp av unga 
radikaler (ofta med studentbakgrund) under seklets andra hälft som ett sam-
lingsnamn för underjordiska aktionsgrupper som ville göra sig av med monar-
kin och godsägarväldet för gott. 

För dessa blev folket centralt, som en ursprunglig, vital naturkraft och rekry-
teringsbas för kampen mot övermakten. Och just efter det ryska ordet för folk, 
narod, uppkallade sig den mest radikala och våldsbenägna revolutionsgruppen 
”Narodnaja volja” (Folkviljan). Deras verksamhet under 1870- och 80-talen kan 
sägas vara startpunkten för den anarkistiska terrorvågen och den blodiga, sym-
boliskt laddade händelse som satte igång processen var när de söndagen den 1 
mars 1881 mördade tsar Alexander II genom att kasta in en bomb i det hästdrag-
na ekipage där han färdades. Därefter följde attentaten slag i slag och ”dådets 
propaganda” blev ett signum för våldsverkarna. Motiven skilde sig åt, men de 
flesta terroristerna enades kring förhoppningen om att mord på ledande perso-
ner skulle bevisa samhällets sårbarhet och starta en snöbollseffekt vars slutpunkt 
var den fria, anarkistiska gemenskapen. Därtill fanns en tro på attentatsmän 
som straffades eller dödades av samhället skulle bli martyrer.33

Skiljelinjerna blev raskt och tydligt uppdragna. Anarkisterna själva, även 
de som annars tog avstånd från spontana terrorattentat, anklagade regeringen, 
kyrkan och den kapitalistiska ordningen för att frammana sådana desperata 
protester mot samhällets orättvisor. Medan de flesta andra menade att anarkis-
terna själva bar ett stort ansvar för de repressioner som drabbade arbetarrörel-
sen överlag. Ur taktisk synvinkel var det dessutom obetänksamt: myndighe-
ternas snara och bestämda svar på attentat kom i form av en upprustning av 
militära och polisiära styrkor, samt en ökad bevakning av verkliga eller förmo-
dat subversiva grupper. De som hade hoppats på att bomber skulle undergrä-
va auktoriteternas ställning fick gruvligt fel.

32 Marshall, 629-638.
33 Marshall, 469-479.
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Anarkism och syndikalism

I föreliggande studie är det fortsättningsvis nästan uteslutande den kommu-
nistiska varianten av anarkism som kommer att beröras, och något bör därför 
också sägas om den kampteori som närmast kan betraktas som en utväxt av 
anarko-kommunism, nämligen syndikalismen. Syndikalismen är sett till sina 
grundbegrepp en lättbegriplig samhällsåskådning: tyngdpunkten läggs på den 
ekonomiska kampen, som har sin bas i fackföreningar, och genom deras akti-
va revolutionära verksamhet – där sabotage och strejker är förberedande inslag – 
kan en generalstrejk frammanas. Generalstrejken blir alltså revolutionens instru-
ment, medan fackföreningarna både tjänar som drivkraft i denna utveckling och 
skall utgöra grunden varpå det socialistiska samhället senare skall byggas. I det 
slutande 1800-talet hade syndikalismen växt fram som en militant kampform för 
fackföreningar, en ideologi som sammanförde dagliga strider på arbetsplatserna 
med ett klart definierat socialistiskt mål. Den franska organisationen cgt blev en 
viktig teoretisk inspiratör för den frammarsch syndikalismen under det nya se-
klets första år gjorde i ett flertal europeiska länder, däribland Sverige.34

För många anarkister blev syndikalismen ett lockande alternativ. Efter 
brytningen med Marx och hans anhängare i den Första Internationalen, och 
de för rörelsens anseende förödande terroraktionerna under 1890-talet, såg 
man chansen att bryta sin perifera position. Förhoppningen var att rent prak-
tiskt och organisatoriskt, inte bara genom visionära teorier, skapa en plattform 
för den arbetarklass som skulle genomdriva revolutionen. Även om det före-
kom mot den syndikalistiska teorins medel och mål endast, erbjöds en möj-
lighet att föra ut anarkistisk propaganda via syndikaten. Under 00-talet blev 
det allt vanligare att anarko-kommunister anslöt sig till syndikalistiska organi-
sationer, något vi får anledning att återkomma till då den svenska ungsocialis-
mens utveckling mot syndikalism skall behandlas.

Detta betyder dock inte att anarkism och syndikalism bör likställas. Visser-
ligen delar dessa två frihetliga teorier samma mål (det statslösa samhället där 
produktion och distribuering av varor bestäms och inrättas efter frihetligt so-

34 Om tidig svensk syndikalism, se Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903-1922 
(1975; Stockholm, 1993), 16-70. Om fransk syndikalism och dess sammanhang, se Kenneth 
Tucker, French Revolutionary Syndicalism and the Public Sphere (Cambridge, 1996).
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cialistiska och federalistiska principer), men syndikalismen rymmer också idé-
er som delvis strider mot anarkismen. Förlitandet på fackföreningen som bas 
för samhällets produktion, samt den totala inriktningen på ekonomisk kamp 
är två exempel på detta. En vanlig invändning från anarkisterna har varit att 
syndikalismens utpräglade strävande efter en materiell förbättring för en enda 
klass lätt kan leda till att man missar det slutliga målet – det klasslösa samhäl-
let där profiten inte betyder någonting.

Här närmar vi oss själva fundamentet i den anarkistiska revolutionsuppfatt-
ningen. Enligt denna idé skall alla styrelseformer genast upphöra, och för att 
uppnå ett sådant mål är det ohållbart att spegla den ordning som skall be-
kämpas. Det är helt enkelt inte möjligt att begagna sig av befintliga förtryck-
arstrukturer för att sedan avskaffa dem. Syndikalismen är mer svävande på 
målet: dess anhängare kan tänka sig att i vissa lägen använda parlamentaris-
ka åtgärder för egna syften. Vidare anger syndikalismen klara riktlinjer för hur 
revolutionen skall genomdrivas, även om den i bibehåller det icke-auktoritära 
draget, medan anarkismen tror på den spontana revolutionen.35

Där många anarkister förordade ”handlingens propaganda”, det vill säga indi-
viduella våldsattentat mot personer eller ting som representerar och/eller symbo-
liserar statens förtryck, rekommenderade syndikalisterna istället ”direkt aktion”. 
De ville härmed fjärma sig från de destruktiva och för rörelsens rykte förödande, 
metoder som anarkismens terrorister använt sig av. Istället borde strejker, bojkot-
ter och sabotage på arbetsplatserna vara instrumenten att nedmontera den kapi-
talistiska ordningen med. Förklaringen till syndikalismens relativa framgång står 
nog delvis att finna i att det var en rörelse som lyfte fram den konkreta fackliga 
kampen och klädde den federalistiska tanken i ord som gick att relatera till arbe-
tarnas krav på inflytande och förhöjd materiell standard. Det sistnämnda hade 
anarkismen misslyckats med i sin stundom naivt idealistiska retorik.

Liksom anarkismen kan syndikalismen ses som en töjbar sammansmält-
ning av ideologiskt disparata bitar, och följaktligen är det svårt att dela upp 
den i tydliga skolbildningar. I sin idéanalytiska bok Anarchism har emeller-
tid David Miller gjort ett i mina ögon lyckat försök till en sådan uppdelning. 
Miller utgår i huvudsak från två förgreningar: den ”rena” syndikalismen och 

35 Woodcock, 13.
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anarko-syndikalismen. Den förstnämnda ligger i praktiken ganska nära kon-
ventionell fackföreningskamp, med dess självtillräckliga inriktning på arbe-
tarklassens materiella intressen och en diffus uppfattning om den kommande 
striden mot kapitalismen. Anarko-syndikalismen, däremot, har som huvudpo-
äng den slutliga striden mot kapitalet och dess lakejer. Den är i allt väsent-
ligt korresponderande till federalismens ideal, och tar utgångspunkt i en med-
veten minoritet av militanter.36 Anarko-syndikalism kan i det avseendet sägas 
vara en mer pragmatisk variant av anarkism.

Min förhoppning är att jag nu lyckats klargöra vilka kriterier jag utgår 
ifrån då jag talar om ”anarkism” respektive ”syndikalism”. För att sammanfat-
ta: anarkismen försöker alltså överbrygga paradoxen mellan tron på individu-
ell frihet i ett samhälle utan regeringsformer och tron på en social solidaritet 
som i detta samhälle skall visa sitt rätta ansikte. Den huvudsakliga utgångs-
punkten för alla anarkister, om man undantar de extremliberala riktningarna, 
är just försöken att uppnå balans mellan kollektivets välmående och den en-
skildes okränkbarhet. Sålunda är det uppenbart att människan betraktas som 
i grunden, eller av naturen, godartad, och utrustad med instinkter att ta vara 
på sig själv samt frivilligt och fruktbart samarbeta med andra.

Vi har också kunnat konstatera att den starka tilliten till individens inne-
boende förmåga till självständighet och moraliskt ansvarstagande samsades 
med en samhällssyn som måste betecknas som revolutionär. Själva förutsätt-
ningen för att det ens skall vara betydelsefullt att söka finna en syntes mellan 
kollektiva behov och individuell frihet är, menar anarkisten, att alla konstla-
de institutioner skall vara avskaffade. Inte heller genom politiska partier el-
ler ensidig ekonomisk kamp kan den naturliga samvarons tillstånd uppnås. 
Anarkismens förklaring till varför den i grunden godartade människan utför 
så många onda handlingar i det existerande samhället går ut på att staten och 
dess institutioner med nödvändighet hindrar de solidariska instinkterna och 
kväver den mänskliga ”anden”. Allt som har inslag av toppstyrning eller repre-
sentering är förödande för den mänskliga potentialens utvecklingsförsök, och 
därmed också för samhällets harmoni.

36 Miller, 128-131.
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Annars är organisationen, om än den frivilliga och ickeformella, viktig för 
anarkismen – i synnerhet för anarko-kommunisterna. Dessa bygger rentav sin 
filosofi på den naturliga sociala organisationens nödvändighet, och tänker sig 
nätverk av kommuner som svar på frågan om hur syntesen mellan frihetlig-
het och solidaritet skall utformas. Människan är ingen isolerad atom, hon är 
en solidarisk samhällsvarelse som då hon inte utsätts för tvång är fullt benä-
gen att samarbeta med andra fria individer. Centralt för de anarkistiska kom-
munisterna, som kan sägas representera en socialism dragen till sin anti-auk-
toritära spets, är att kampen sker på två fronter - mot privategendomen och 
mot staten - och att dessa inte kan separeras från varandra om det anarkistis-
ka samhället skall kunna uppnås.

Beträffande frågeställningen om organisation är oenigheten mellan de 
skilda skolorna mest markant. Den federalistiska och kooperativa organisa-
tionsmodellen gäller alltså för anarkistiska kommunister, medan individu-
alanarkismen vill undanröja alla hinder för den enskildes frihet och möjlighet
att förkovra sig och öka sin profit på andras bekostnad. Även då det gäller sy-
nen på taktik och revolutionära metoder går skarpa skiljelinjer mellan stånd-
punkterna. Medan vissa anarkister är radikalpacifister, är andra besjälade av 
tanken på handlingens propaganda – en tanke nära förbunden med uppfatt-
ningen att revolution skall skapas genom frihetsdrift och mänsklig kamp, inte 
för att en klass eller ett parti har bestämt sig för att den skall genomdrivas.

Anarkismens höga värdering av den viljestyrda aktionen som en tändan-
de gnista för en spontant uppflammande massrevolution, nedtonades, som 
vi konstaterade tidigare, kring sekelskiftet. Härefter fick symbiosen med den 
framväxande syndikalismen ofta till resultat att anarkister lyfte fram general-
strejken som revolutionssprångbräda. På denna punkt undkom anarkismen 
bitvis en av de största luckorna i den egna teorin: genom att bitvis frångå före-
ställningen om en helt spontan massrevolution behövde man inte längre brot-
tas med den kritiska punkten; det vill säga hur en sådan revolution är möjlig 
utan ett visst minoritetsstyre.

•



43

Agitator och samhällsfiende: 
Hinke Bergegrens politiska 
tänkande 1886-1910
denna delstudie behandlar en av de mest säregna och omdebatterade per-
sonerna i den moderna svenska politiska historien: journalisten, författaren 
och agitatorn Henrik ”Hinke” Bergegren. Under en tidsperiod som sträck-
te sig över ett halvt sekel, alltifrån det tidiga 1880-talet fram till sin död 1936, 
var Bergegren en både beundrad och avskydd aktör i den politiska offentlig-
heten, detta genom sitt oförtröttliga och samhällskritiskt färgade engagemang 
i kvinno- och barnbegränsningsfrågor samt sina åtaganden i den radikala för-
greningen av arbetarrörelsen. I egenskap av redaktör, politisk skribent, upp-
hovsman till flera romaner och pjäser och – inte minst – agitator blev Hinke 
Bergegren närmast en myt under sin egen livstid; i mångas ögon själva för-
kroppsligandet av den omstörtande demagogen och samhällsfienden. 

Även inom den socialdemokratiska rörelsen (till vilken han anslutit sig vid 
mitten av 80-talet) var han en i högsta grad omstridd och kontroversiell per-
son. Från det tidiga 90-talet och fram till uteslutandet ur sap 1908, beskylldes 
han av partiledningen för att vara ledargestalten för en anarkistisk opposition 
med våldsförespråkande profil. Genom sitt samröre med den ungsocialistiska 
rörelsen under seklets början, inte minst i form av mångårigt redaktörskap för 
tidningen Brand, väckte Bergegren än starkare reaktioner. Trots att han kom 
att sluta sina dagar som politiskt aktiv i den kommunistiska rörelsen har Hin-
ke Bergegren ända in i våra dagar blivit intimt förknippad med anarkismen.
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I det följande kommer Hinke Bergegrens politiska tänkande och verksam-
het mellan åren 1886-1910 att analyseras. Jag vill här understryka att den ned-
anstående framställningen inte utgör en intellektuell biografi i konventionell 
mening; exempelvis kommer Bergegrens agerande i frågor gällande sexualmo-
ral och barnbegränsning knappt att behandlas alls. Delstudien försöker heller 
inte ge en heltäckande bild av Hinke Bergegrens ideologiska utveckling, utan 
riktar in sig på dennes inställning till anarkismen under den angivna tidsperi-
oden, då Bergegren först agerade inom den socialdemokratiska rörelsen, där-
efter inom den mer radikala ungsocialistiska rörelsen.

Som läsaren snart kommer bli varse är det dock inte fråga om att enbart 
försöka spåra upp och tematiskt sortera anarkistiska element i Hinke Ber-
gegrens tänkande. Ambitionen är snarast att studera Bergegren i ett brett po-
litiskt sammanhang och försöka relatera dennes idéer till de olika gruppering-
ar, organisationer och publikationer han verkade i. Eftersom avhandlingens 
övergripande syfte är att studera anarkistiska tankelinjer omkring sekelskiftet 
är det förstås av väsentligt intresse att försöka definiera de arenor där anarkis-
men debatterades, och det medför att föreliggande delstudie rymmer ganska 
utförliga genomgångar av organisationer och – inte minst – politiska schis-
mer. Detta sagt som en förklaring till att de idébiografiska aspekterna ibland 
får träda åt sidan till förmån för ett brett anlagt perspektiv på den kontext som 
kringvärvde Bergegrens politiska liv.

Syftet med delstudien är tvåfaldigt: dels avser jag att genomföra en idéanalys 
av Hinke Bergegrens politiska verksamhet under den aktuella tidsperioden, där 
relationen till anarkistiska tankegångar ges en särskilt framhävd plats; dels för-
söker jag studera Hinke Bergegrens position i en större samhällelig debatt om 
anarkismen. Denna inriktning motiveras för det första av det faktum att Hin-
ke Bergegren var inblandad i en rad animerade politiska gräl, ofta med Hjalmar 
Branting som motparten. För att kunna förstå motiven bakom och formerandet 
av Bergegrens politiska argumentation krävs det att dessa debatter ges tillbörlig 
plats. För det andra utgör Hinke Bergegren ett särdeles intressant exempel på hur 
en persons politiska verksamhet kan användas i ett ideologiskt syfte av menings-
motståndare. Den symboliska roll som många av dessa tilldelade Bergegren i ett 
tidigt skede, och som i korta drag gick ut på att han var en anarkist som stödde 
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våldsattentat, måste också den tas i beaktande och utsättas för kritisk granskning 
för att det ska vara möjligt att teckna Bergegrens ideologiska förändring.

Genom ett sådant studium av Bergegrens politiska gärning hoppas jag kun-
na bidra till förståelsen av debatten om anarkismen i den svenska sekelskiftes-
vänstern. Följande frågeställningar är särskilt viktiga: Vilket inflytande hade 
anarkistiska tankegångar över Hinke Bergegrens politiska verksamhet och ideo-
logiska utveckling? Vilken funktion fick anarkismen i hans strider med partiled-
ningen? Vilken syn på våldet framkommer i hans tal och texter från den aktu-
ella tidsperioden? Vilken inställning hade han i taktikfrågan? Vilka huvuddrag i 
hans politiska tänkande kan sägas vara säregna i förhållande till sap:s etablerade 
ideologi, och vad innebar detta för hans position i den radikala arbetarrörelsen? 
Vilket inflytande hade han på ungsocialismens idéutveckling under 00-talet?

Delstudien är till största del kronologiskt strukturerad, även om tematiska 
avsnitt också förekommer. En sådan uppläggning har valts för att lättare kun-
na belysa segdragna politiska tvister över tid samt öppna för en mer kontextu-
ellt baserad förståelse av Hinke Bergegrens politiska tänkande. Ytterligare ett 
tungt vägande skäl bakom dispositionens utseende är att Bergegrens verksam-
het under denna tidsperiod kan delas upp i två separata faser. Den första fasen 
sträcker sig från 1886 fram till 1892 och den andra fasen utgörs grovt sett av 00-
talet. Mellan åren 1892 och 1898 befann sig nämligen Hinke Bergegren mesta-
dels utomlands och sysselsatte sig knappast alls med politisk verksamhet. 

Något bör också sägas om innehållet. Efter en kort biografisk presentation 
behandlas Hinke Bergegrens första och ytterst intensiva år som socialdemokrat. 
Tonvikten ligger här på perioden 1890-1892, då Bergegrens politiska tänkande ra-
dikaliserades och hans kritik mot partiledningen tog sig allt fränare uttryck. Stort 
utrymme viks åt en analys av innehållet i den av Bergegren initierade tillfällighets-
publikationen Under röd flagg, som av hans motståndare beskrevs som huvudor-
ganet för den påstådda anarkistiska oppositionen i partiet. Händelseutvecklingen 
vid partikongressen i Norrköping 1891, som låg till grund för att Bergegren stämp-
lades som en attentatsyrkande anarkist, ges också en framträdande plats.

I delstudiens andra större parti är det Hinke Bergegrens verksamhet i den 
ungsocialistiska rörelsen som står i centrum för framställningen. Här belyses 
Bergegrens roll som redaktör och skribent för tidningen Brand, men också 
hans tal och övriga politiska åtaganden innefattas i kapitlet. Den bortre tids-
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gränsen har satts till 1910 – detta av två skäl. Dels utgör det en naturlig brott-
punkt; det var under detta år som den syndikalistiska organisationen sac bil-
dades, till vilken flera ungsocialister, dock inte Hinke Bergegren, anslöt sig. 
Dels är denna tidsgräns en ungefärlig riktningsangivare för Bergegrens mins-
kade inflytande över ungsocialismens idédebatt och successiva övergivande av 
anarkistiska idéer. Under 10-talets senare hälft kom Bergegren istället att röra 
sig i riktning mot kommunismen och blev också medlem i det vänstersocialis-
tiska parti som uppstod efter splittringen av sap 1917.

Hinke Bergegren: 
en kort biografisk presentation

Henrik Bernhard Bergegren föddes i Stockholm den 22 april 1861.1 Denna 
stad skulle, med vissa avbrott för bland annat utlandsvistelser, fortsättningsvis 
komma att utgöra hans hemvist och fasta punkt i tillvaron. I likhet med fle-
ra av den tidiga socialdemokratins förgrundsfigurer hade Hinke Bergegren en 
borgerlig bakgrund. Det fanns en grogrund för intellektuell förkovran och ett 
intresse för sociala frågor i familjen: fadern, Evald Bergegren, var bokhandla-
re med en liberal politisk hållning och en stark tilltro till bildning och upp-
lysning. Det var alltså i en frisinnad miljö som Hinke Bergegren växte upp. 
Tillsammans med fyra äldre och en yngre bror framlevde han sina barn- och 
ungdomsår i huvudstaden, i en mestadels trygg atmosfär.2

Under senare hälften av 70-talet väcktes den lidelse för bildkonst och sam-
hällskritisk litteratur som kom att följa Hinke Bergegren livet ut. Åren om-
kring 1880 arbetade Bergegren periodvis som informator, efter att med endast 
ett år kvar till studentexamen ha avbrutit sin utbildning på privatskolan Nya 
Elementar i Stockholm.

Några år in på 80-talet började Bergegren visa starkt intresse för två socia-
la frågor, vilka han härefter kom att ägna stor kraft: sedlighetsfrågan och arbe-

1 Avsnittets biografiska uppgifter är hämtade från Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek: En 
biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992), samt Waldemar Bernhard, Hinke Bergegren
(Stockholm, 1950).

2 Fadern dog i tyfus 1871, men familjens ekonomiska och sociala ställning tycks åtminstone 
inte ha rubbats nämnvärt.
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tarfrågan. I ett Sverige där prostitution och allehanda könssjukdomar grasserade 
var debatten om sedlighet i högsta grad aktuell. Bergegren vände sig mot dem 
som vid denna tid lyfte fram sexuell avhållsamhet som lösningen på problemet 
– han valde istället att se den sexualmoraliska problematiken i ett bredare soci-
alt och politiskt sammanhang. Påverkad av nymalthusianismen och dess mest 
kände svenske uttolkare vid denna tid, Knut Wicksell, yrkade han på att både 
kvinnans och mannens sexuella behov skulle erkännas och likställas, samtidigt 
som han i ett tidigt skede propagerade för barnbegränsning.3 Bergegrens poli-
tiska och samhälleliga grundsyn vid 80-talets mitt låg nära kulturradikalismens 
ambition att förena förnufts- och framstegstro och ett av naturvetenskapen in-
fluerat betraktelsesätt på samhället med en generell kritik mot den förhärskan-
de borgerliga inställningen till religionen, äktenskapet och sexualiteten. Dessa 
ideal, jämte den okuvliga tron på upplysning och folkbildning genom tal och 
skrift, bibehöll Bergegren i sin fortsatta politiska gärning.

Vid mitten av decenniet inleddes ett successivt närmande till den socialis-
tiska grenen av arbetarrörelsen. År 1886 anslöt sig Bergegren till Socialdemo-
kratiska föreningen i Stockholm och började skriva i Nya Samhället. Dessa 
åtaganden markerade inledningen på en nästan femtio år lång karriär som so-
cialistisk skribent och propagandist. Samma år gifte han sig med Anna Cajsa 
Gustafsdotter, ett före detta cigarrbodsbiträde. Också på ett emotionellt plan 
hade han således, för att uttrycka det hela en aning spetsfundigt, närmat sig 
den arbetande klassen. Under 80-talets slut var det emellertid genom sitt en-
gagemang i kvinnofrågan och sedlighetsdebatten han gjorde sig offentligt be-
märkt. Som föredragshållare med en radikal syn i dessa frågor började Hinke 
Bergegren grundlägga sitt rykte som talare.

Under det tidiga 90-talet återupptog och intensifierade Bergegren sitt po-
litiska engagemang. Han anställdes som redaktionssekreterare på Social-De-
mokraten 1890, men lämnade efter en kort tid tidningen. Som utgivare av den 
rejält utskällda tidningen Under röd flagg, vilken utgavs mellan mars och juni 
1891, och som medlem av Socialdemokratiska förbundet, gav han uttryck för 
en revolutionär hållning som stundom utmynnade i en stark kritik mot par-

3 Om Hinke, sedlighetsdebatten och nymalthusianismen kan läsas i Henrik Lång, ”Rätten 
till den egna kroppen: Hinke Bergegrens sexualsyn” (opublicerad c-uppsats, Institutionen 
för idéhistoria, Umeå universitet), 1995, samt Hjördis Levin, Masken uti rosen: Nymalthusi-
anism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 (Stockholm, 1994).
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tiledningen. I detta skede blev Bergegren allt oftare beskylld för att vara anar-
kist. Under och framför allt efter sap:s kongress i Norrköping i maj 1891 växte 
kritiken mot hans påstått anarkistiska och våldsförhärligande uppfattning.

Denna stämpel skulle Bergegren få dras med under resten av sin levnad. Efter 
den stormiga kongressen tackade han ja till tjänsten som redaktör för tidning-
en Proletären, för övrigt situerad just i Norrköping. Bekymren fortsatte dock: i 
samband med en gruvstrejk i Norberg åtalades han för ärekränkning och del-
aktighet i hejdande av strejkbrytare och dömdes till sex månaders fängelse. När 
fängelsetiden var över beslöt Bergegren sig för att lämna landet. Därefter följde 
en period i exil som kom att vara i nästan sju år, om än med vissa avbrott.

Vid återkomsten fick han till en början en ny chans att erbjuda sina tjänster 
åt partiet, den här gången som medarbetare på Arbetet och Social-Demokraten.
Efter storstrejken 1902 lämnade han dock dessa uppdrag för att istället söka sig 
till den nyligen grundade ungsocialistiska rörelsen. Ungsocialisterna hade från 
första början stoltserat med en kulturradikal och revolutionär profil, förespråkat 
strejken som kampmedel och tagit avstånd från moderpartiets reformsträvan-
den. År 1904 tillträdde Bergegren redaktörsposten på ungsocialisternas tidning 
Brand och deltog vid sidan av detta aktivt i utformandet av den antimilitaris-
tiska agitation som blev förbundets signum. Det var också under denna period 
han på allvar etablerade sig som en beryktad folktalare, ofta belönad med mass-
publik och alltid mån om att förena politisk agitation med folkbildning.

Vid mitten av 00-talet var emellertid ungsocialister inblandade i en rad 
olyckliga händelser, däribland ett postrån i Skåne och det beryktade attentatet 
på skeppet Amalthea. Hinke Bergegren fick än en gång vidkännas hårda an-
grepp och flera debattörer gav honom indirekt skulden för dessa dåd. sap tap-
pade slutligen tålamodet och 1908 uteslöts han ur partiet. Dessförinnan hade 
han än en gång fått avtjäna ett kortare fängelsestraff för sin agitation, nu för 
antimilitaristisk propaganda. I samma veva hade det ungsocialistiska förbun-
det ombildats till Sveriges Ungsocialistiska Parti (sup) och alltmer närmat sig 
syndikalistiska idéer. Hinke Bergegren kom dock aldrig att helhjärtat ställa sig 
bakom denna utveckling och trots att flera andra ungsocialister deltog i bil-
dandet av sac 1910 förhöll sig Bergegren passiv.

Som föredragshållare var han däremot lika intensiv och orädd som någonsin 
tidigare, vilket inte minst märktes när han höll sina legendariska föredrag i ämnet 
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barnbegränsning. Föredraget rubricerat ”Kärlek utan barn” väckte veritabla pro-
teststormar och kom att rendera honom två månaders internering, den här gång-
en för att ha sårat tukt och sedlighet. Ytterligare ett kvitto på hur känsligt ämnet 
var gavs när en lag kort senare tillkom som förbjöd upplysning om preventivme-
del. Det var genom sitt propagerande för barnbegränsning som Hinke Bergegren 
nådde den allra största uppskattningen i sin samtid och det finns också goda skäl 
att se honom som en av den svenska sexualupplysningens verkliga pionjärer.

På ålderns höst sökte sig Hinke Bergegren tillbaka till sina marxistiska röt-
ter. Revolutionsåret 1917 lämnade han sina uppdrag inom ungsocialismen i 
besvikelse över många ungsocialisters reserverade hållning till bolsjevikerna 
och anslöt sig istället först till Vänstersocialisterna, senare till Sveriges Kom-
munistiska Parti (skp). Som svuren antiparlamentariker gjorde han aldrig an-
språk på att kandidera till riksdagen, men han hade åtminstone funnit en ny 
politisk plattform där hans revolutionärt socialistiska ideal passade in. In i det 
sista upprätthöll han sitt rykte som entusiasmerande folktalare.

Ändå var den åldrade Hinke Bergegren i mångt och mycket en otidsenlig 
politisk figur. I ett svenskt samhälle som allt mer kom att präglas av social in-
genjörskonst, reformer och politisk pragmatism kan en övertygad revolutio-
när med kulturradikala rötter och en stark aversion mot toppstyrd samhälls-
planering inte ha haft det lätt att känna sig tillfreds. När Hinke Bergegren dog 
den 10 maj 1936, vid en ålder av 75 år, innebar det ett farväl till ett samhälle 
som inte förverkligat hans högt uppställda visioner.

Den oppositionelle agitatorn: 
Hinke Bergegrens idéutveckling intill 1892

Ska man försöka karaktärisera Bergegrens ideologiska position under 1880-ta-
lets första hälft kan man först och främst ta fasta på att han var en frisinnad 
kulturradikal, men samtidigt tyder mycket litet på att hans politiska hållning 
hade några uppenbart socialistiska konnotationer. Snarast var han en liberal i 
Knut Wicksells och Anton Nyströms anda, driven av förnuftstro och ett starkt 
frihetspatos.4 Denna ideologiska orientering omstöptes dock vid mitten av de-

4 Se Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek: En biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992), 
35-48.
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cenniet i riktning mot den socialdemokrati som hade började vinna mark i 
landet, med August Palm som främste pådrivare. När Palm på senvåren 1885 
lämnade Skåne för Stockholm, innebar det ett rejält uppsving inte bara för 
den Socialdemokratiska arbetareklubben i huvudstaden – som, enligt John 
Lindgren, ditintills ”levde sitt liv i aristokratisk tillbakadragenhet” – utan för 
den svenska politiska arbetarrörelsen överhuvud.5 Palm markerade i ett tidigt 
skede sin starka övertygelse om nödvändigheten av offentlig agitation, och yr-
kade på grundandet av en tidning för att locka arbetarna till det socialistiska 
lägret. Denna strategiska nyordning var inte smärtfri att genomdriva; så var 
exempelvis Hjalmar Branting, vid denna tidpunkt redaktör för tidningen Ti-
den, ovillig att förklara nämnda organ för socialistiskt.6

Även efter det att Palm, med stöd av bland andra Fredrik Sterky, börjat 
utge Social-Demokraten på hösten 1885, kvarstod spänningarna. Till partibild-
ning eller centralt administrerad organisation var steget ännu långt, och de li-
berala och socialistiska fraktionerna inom arbetarrörelsen utkämpade flera du-
ster. Palm stod för den mest radikala taktiken, och levererade i det nya organet 
kritik mot arbetarrörelsens borgerliga och liberala element.7 Läkaren och sam-
hällsdebattören Anton Nyström, som hade grundat Stockholms Arbetarein-
stitut och var en av den unge Hinke Bergegrens intellektuella förebilder, fick 
utstå de kanske hårdaste angreppen.8 Den liberale bildningsförespråkaren Ny-
ström anklagades av Palm för att ensidigt fokusera på kulturella spörsmål och 
därigenom underskatta den nödsituation som många arbetare befann sig i.9

Understödd av Fredrik Sterky, den före detta verdandisten Atterdag Wer-
melin och – inte minst – Axel Danielsson tog Palm ett allt fastare grepp om 

5 John Lindgren, Från Per Götrek till Per Albin: Några drag ur den svenska socialdemokratiens 
historia (Stockholm, 1946), 45.

6 G. Hilding Nordström, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 
1889-1894 (Stockholm, 1938), 86 f.

7 Ivar Sundvik, Branting eller Palm? (Stockholm, 1981), 64 ff.
8 Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek: En biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992), 

50. Se även August Palm, Ur en agitators liv (1905) (Stockholm, 1970), 176-179.
9 Palm, idem. Även Axel Danielsson och Hjalmar Branting engagerade sig för övrigt i frågan. 

Brantings artikel ”Positivistiska reaktionärer”, som publicerades i Social-Demokraten 1892-
09-06, är en utifrån marxistisk teoribildning skarp vidräkning med Nyström och hela den 
positivistiska troslärans politiska konnotationer. Om Danielssons insatser, se Alvar Alster-
dahl, Brandsyn i samhället: Axel Danielsson 1863-1899 (Malmö, 1964), 87-99. Om magfrå-
gan i den svenska arbetarrörelsen, se Yvonne Hirdman, Magfrågan: mat som mål och medel: 
Stockholm 1870-1920 (Stockholm, 1983).
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fackföreningsrörelsen, och vid 1886 års början hade den socialistiska falang-
en nått en maktposition inom den fackliga centralorganisationen, Fackfören-
ingarnas centralkommitté.10 Detta maktskifte konkretiserades sedan vid den 
skandinaviska fackföreningskongressen i Göteborg i augusti samma år.11

Det var i detta skede som Hinke Bergegren på allvar äntrade den politis-
ka scenen. På Café International, ett arbetarkafé i Gamla Stan, hade Bergegren 
mött socialismen på diskussionens väg, och på våren 1886 anslöt han sig till So-
cialdemokratiska föreningen. Han utmärkte sig snart som en flitig och aktiv 
mötesdeltagare och föredragshållare. Hinke Bergegren hade i samband med sitt 
tidiga engagemang i sedlighetsfrågan lärt känna Atterdag Wermelin, och det 
verkar sannolikt att kontakten med denne till Palm förtrogne och i Social-De-
mokraten verkande marxist påskyndade hans närmande till socialdemokratin.12

Hans Lagerberg är av denna mening, men ställer sig samtidigt tvekande till att 
det skulle ha varit fråga om ett plötsligt politiskt uppvaknande:

Det är troligt att Hinke ideologiskt influerades av Wermelin, men han 
såg förmodligen också den socialdemokratiska rörelsen som en logisk 
arvtagare till den kulturradikalism många av hans vänner nu börjat 
fjärma sig ifrån. Han skulle aldrig se några motsättningar mellan 80-ta-
lismen och socialismen.13

Studerar man Hinke Bergegrens yttranden från möten och föredrag med för-
eningen finns ingen anledning att ifrågasätta Lagerbergs slutsats. Åtminsto-
ne till en början var den ideologiska positionen tämligen moderat socialistisk. 
Visserligen antog Bergegren en för tiden mycket radikal ståndpunkt i synen 
på arbetarkvinnornas situation och organisationssträvanden – han vände sig 
envetet mot manssamhällets såväl ekonomiska som sexuella förtryck, yrkade 

10 En mycket läsvärd uppsats om Atterdag Wermelin är Jan-Erik Olson, ”Atterdag Wermelin 
och arbetarrörelsen – En biografi”, i Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, veten-
skap och politik, ed. Lars Vikström (Stockholm, 1983).

11 Lindgren, Från Per Götrek, 46-48.
12 Wermelin har ryktet om sig att ha varit väl förtrogen med Marx’ arbeten och i ett tidigt ske-

de bevandrad i marxistisk teoribildning. För vidare upplysningar härom, se Jan-Erik Olson, 
”Atterdag Wermelin och arbetarrörelsen – En biografi”, i Marx i Sverige: 100 år med Marx i 
svensk historia, vetenskap och politik, ed. Lars Vikström (Stockholm, 1983), 29.

13 Lagerberg, 51.
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på facklig mobilisering för arbeterskorna och uppmärksammade de skriande 
ojämlikheterna på arbetsmarknaden och inom äktenskapet – men i andra frå-
gor förmärktes en mer försiktig inställning. Det progressiva tänkandet i sexu-
almoraliska och könspolitiska angelägenheter, något som för övrigt skulle föl-
ja honom livet ut, var vid denna tid ett särdrag i hans åskådning.14

När Bergegren i april 1886 höll ett föredrag om Anton Nyström och soci-
alismen gav han prov på sin obundna hållning genom att försvara den libe-
rala debattören Nyström. Nyströms engagemang i den breda och brännande 
”sociala frågan” mötte Bergegrens uppskattning, och det var istället Palm – en 
av Nyströms mest etablerade vedersakare – som angreps. Mäster Palms kri-
tik mot Nyström och andra liberala element inom arbetarrörelsen uppfatta-
de Bergegren som överdriven. Han uppmanade istället liberaler och socialister 
att förenas i kampen för allmän rösträtt och artikulerade sin sympati för den 
liberala parollen om kontinuerlig folkupplysning. Än mer intressant i sam-
manhanget var att Hinke Bergegren tog avstånd från anarkistiska idéer. De 
anarkistiska visionerna förklarades orealistiska och präglade av ”övernaturliga 
föreställningar om friheten”.15

Uppslutningen bakom Marx’ historiematerialistiska teorier var däremot 
märkbar, och det råder inget tvivel om att den nyblivne socialdemokraten 
hade läst på sin läxa om proletariatets historiska kall och om det hägrande för-
statligandet av produktionsmedlen.16

Hinke Bergegrens reserverade hållning till den burdust argumenteran-
de August Palm och dennes närmaste meningsfränder, med Axel Danielsson 
i spetsen, var ingen tillfällig nyck. Under våren och sommaren 1886 förelåg 
inom den Socialdemokratiska föreningen starka meningsskiljaktigheter om 
hur Social-Demokraten skulle redigeras. Bergegren var en av dem som ställ-
de sig klart kritisk till Palms journalistiska metoder och demagogiska språk-
bruk. Med Fredrik Sterky som anförare, och den religiöse utopisten A.F. Åker-
berg som främste stödperson, hade det utkristalliserats en oppositionell grupp 

14 Se Henrik Lång, ”Rätten till den egna kroppen: Hinke Bergegrens sexualsyn” (opublicerad 
c-uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet), 1995, samt Hjördis Levin, Mas-
ken uti rosen: Nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 (Stockholm, 1994).

15 Social-Demokraten 1886-04-23.
16 Ibid.
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inom föreningen, till vilken Bergegren efterhand anslöt sig. När oppositions-
männen inte fick sin vilja igenom i redigeringsärendet tog de helt sonika be-
slutet att ge ut en egen tidning, Nya Samhället. Resultatet av aktionen blev 
att Socialdemokratiska föreningen uteslöt Sterky, Åkerberg, Hinke Bergegren, 
Atterdag Wermelin och Sterkys svåger, J.M. Engström. Sterky-falangen lät sig 
emellertid inte nedslås av uteslutningsbeskedet, utan bildade direkt en ny för-
ening, Socialdemokratiska samfundet.17

Härefter vidtog ett ordkrig mellan de bägge grupperingarna, som i sina res-
pektive tidningar sökte övertyga läsarna om den rätta vägen till socialismens 
samhällsmål. Under några intensiva sommarmånader rasade debatten, där 
Danielsson framträdde som Social-Demokratens mest drivna skribent med-
an Åkerberg stod i bräschen för Nya Samhällets agiterande. Danielsson vände 
sig mot det som i hans ögon var en alltför intellektualiserande och därtill li-
beralt anstruken opposition. Klasskampen var, hävdade han med ordalag som 
kunde ha varit Palms, inte betjänt av ”intelligensare” som premierade upplys-
ning och bildning framför den nödvändiga och hårda striden mot kapitalis-
mens krafter. För att visa att det låg allvar bakom orden förstörde han rentav 
sitt studentbetyg.18 Åkerberg förhöll sig mer balanserat till frågan, och fram-
hävde vikten av fördjupade kunskaper hos arbetarna och en moraliskt rättfär-
dig kamp för jämlikhet och mänsklig förbrödring.

Schismen gällde emellertid mer än bara taktiska göromål och former för so-
cialistisk argumentation. Även synen på den fackliga verksamheten tycks ha varit 
en springande punkt. Medan Nya Samhället företrädde en fackföreningstillvänd 
linje, där även samarbete med liberalerna lyftes fram som ett tänkbart alternativ, 
betonade Social-Demokratens skribenter, särskilt Palm och Danielsson, att det 
viktigaste steget skulle utgöras av ett partibildande, vilket i sin tur skulle påskyn-
da skolandet av arbetarna till den förestående sociala revolutionen.19

Här bör dock förtydligas att motsättningarna inte enbart var av principi-
ell art. Det vore att göra det allt för lätt för sig att beskriva schismen som en 

17 För en utförlig redogörelse över schismen, se Ivar Sundvik, Branting eller Palm?: Ledarstri-
den 1885-1887 (Stockholm, 1981), 85-106

18 Palm, 204.
19 Yngve Palmgren, ”Trojkan”, i Bilden av Branting, ed. Jan Lindhagen (Stockholm, 1975), 77 

f.; Sundvik, 97-102. Se även Ingrid Millbourn, ”Rätt till maklighet”: Om den svenska social-
demokratins lärprocess 1885-1902 (Stockholm, 1990), 84-105.



drömmen om det ouppnåeliga

54

konfrontation mellan en revolutionär och en liberal falang inom den svenska 
socialdemokratin. Förvisso återfanns pragmatikern Hjalmar Branting på Nya 
Samhällets sida, men denne höll, åtminstone till en början, en ganska låg pro-
fil under grälet och kom först senare att ta klar ställning mot Palms framto-
ning och maktanspråk.20 Att det inte var fråga om något djupt åsiktsgap mel-
lan två motstridiga grupperingar understryks även av det faktum att Palm och 
Danielsson inte hade några allvarligare synpunkter på frondören Sterkys fö-
rehavanden. Inte heller Atterdag Wermelin höll hårt på lojaliteterna: efter en-
dast en kort tid fann han det för gott att dra sig ur det nybildade samfundet, 
och istället åter ge Palm sitt stöd.21 Den senare har i sina memoarer gett en be-
skrivning av denna tvärvändning:

Det dröjde emellertid inte länge förrän Wermelin kom tillbaka till oss 
med den förklaringen att han trivdes bäst bland arbetarne samt att för-
eningen fattat ett förb-t klokt beslut, när den sopat bort alla med stu-
dentbetyg på fickan.22

Klart är åtminstone att Palm och Danielsson fick sin vilja igenom i den kortva-
riga fejden. Vid ett möte på sensommaren 1886 enades kombattanterna om att 
föreningen och samfundet skulle uppgå i en ny organisation, med namnet So-
cialdemokratiska förbundet. Vidare beslöts att utgivningen av Nya Samhället 
skulle upphöra och att Social-Demokraten hädanefter skulle fungera som dags-
tidning. Det var först i det här skedet som Hjalmar Branting på riktigt allvar 
gjorde sin stämma hörd i den interna debatten om hur den socialdemokratiska 
rörelsen skulle organiseras och förankras i landet. Brantings inställning var en-
tydig: ett partibildande var fullkomligt nödvändigt. På hösten 1886 höll han ett 

20 Här bör dock påpekas att äldre historieskrivning något förbisett det faktum att Branting 
ställde sig på Sterky-falangens sida tämligen tidigt, även om han nu inte tillhörde de mest 
tongivande frondörerna. Som Ivar Sundvik visat hade Branting bland annat föreslagit att 
utgivarens namn skulle stå på första sidan på Nya Samhället, och själv utlovat att lämna bi-
drag till tidningen. Se Sundvik, 94.

21 Olsson, 30.
22 Palm, 205.
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par anföranden vilka underströk detta budskap och samtidigt markerade ett av-
ståndstagande till Palms ovilja att inleda samarbete med liberalerna.23

Även från Palms sida kunde misstro skönjas. Brantings låga profil under 
grälet hindrade inte den äldre partikamraten från att se honom som den hu-
vudsakliga anstiftaren. I slutändan blev det ändå Branting som fick det största 
inflytandet; när planerna på en daglig utgivning av Social-Demokraten kom på 
skam, och tidningen fortsatte att ges ut veckovis, var det med Danielsson och 
Branting som redaktörer. Palms tid som förgrundsfigur för den svenska soci-
aldemokratin var därmed i praktiken över.

Hinke Bergegrens insatser under denna turbulenta period var av det blyg-
samma slaget. I Nya Samhällets spalter var bidrag från hans penna ytterligt 
sällsynta – endast en signerad artikel publicerades – och när valet till Social-
Demokratens redaktion skedde i oktober 1886 hade han lämnat huvudstaden 
för Södertälje, och åter riktat in sin uppmärksamhet på sedlighetsfrågan.24 Det 
kom att dröja ytterligare några år innan han på allvar gjorde sig ett namn i den 
socialdemokratiska rörelsen, men när detta väl skedde var det med besked.

Socialdemokratiska förbundet
Under år 1890 kan Hinke Bergegrens politiska radikalisering sägas ha påbörjats. 
Den tidigare relativt försiktiga dragningen till socialistiska idéer kom alltmer att 
förbytas mot hårdföra argument för generalstrejk och utbredd klasskamp. Det 
var nu som Hinke Bergegrens rykte som oppositionell, våldspropagerande agi-
tator grundlades, alltmedan förhållandet till partiledningen blev synnerligen in-
fekterat. Till en början rådde dock samförstånd. När Social-Demokraten blev 
dagstidning i april 1890 anställdes Bergegren som redaktionssekreterare, stödd 
av Brantings vitsord. Ännu tydde mycket litet på att han skulle kritisera tenden-
ser inom det egna partiet.25 Under våren och sommaren höll Bergegren anföran-
den med personligt hållen, om än inte särdeles kontroversiell stil, bland annat 
om vikten av att integrera kvinnofrågan i rösträttssträvandena. Det sedvanliga 
patoset för upplysning och bildning visade sig när han tillsammans med C.N. 

23 Nordström, 87.
24 Lagerberg, 55-57. Se även Lång, Rätten till den egna kroppen, 46.
25 Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige 1: Den svenska arbetarrörelsens uppkomst och fören-

ing med socialismen (1958; Stockholm, 1971), 202 f.
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Carleson, vilken anställts i redaktionen samtidigt som Bergegren, organiserade 
en offentlig föreläsningsserie för arbetare i Stockholm.

Det dröjde till hösten 1890 innan de första tecknen på en skarpare kritik 
mot partiets inställning i taktikfrågan framträdde. Efter att Branting och Da-
nielsson förgäves försökt bli invalda i riksdagen fördes diskussioner inom par-
tiet hur agerandet i valfrågan skulle ske fortsättningsvis, och under ett av dessa 
möten vände sig Bergegren mot partiets inställning till valdeltagande. Det var, 
hävdade han, en illusion att tro på en arbetarklassens resning genom tålmo-
digt riksdagsarbete. Som varande en institution i den politiska och ekonomis-
ka maktens tjänst skulle riksdagen bara ”stadfästa arbetarklassens slaveri”.

Vidare låg det en fara i att vika alltför mycket kraft och entusiasm åt valrö-
relser och idogt kandiderande. Hinke Bergegrens uppfattning var att det verk-
lig samhällsförändring enbart kunde ske genom en generalstrejk, varigenom 
en revolution skulle komma till stånd, ”vilken ensam kan sopa bort den rå-
dande uselheten”.26 Branting, som också var närvarande vid mötet, försvara-
de sin position i frågan med att samarbete med närstående politiska krafter, 
i praktiken med liberaler, och att riksdagsarbete inte alls med nödvändighet 
skulle försvaga klasskampen.27

Det var nu uppenbart att en åsiktsförändring ägt rum hos Hinke Bergegren, 
och fram trädde en antiparlamentariker, med stark tro på generalstrejken som re-
volutionärt medel. Hans position som redaktionssekreterare på Social-Demokra-
ten blev i takt med denna fortlöpande radikalisering alltmer ifrågasatt av Bran-
ting. Denne hade på plats beskådat det tyska broderpartiets uppgörelse med 
medlemmar som förordade våld och därefter skärpte han tonen mot sina me-
ningsmotståndare. Inför kontrahentförsamlingen uttryckte Branting oro över 
de stridande viljor han urskilde på tidningens redaktion, och försvarade den tak-
tiska grundsyn han företrädde, mot antiparlamentarikerna.28

Även i religions- och sedlighetsfrågorna kritiserades Bergegren, dels för sitt 
grova språkbruk i Social-Demokraten, dels för en ensidig fokusering på dessa 
ämnen. I denna verbala och taktiska tvekamp kan Branting ha sägas ha avgått 

26 Social-Demokraten 1890-09-01.
27 Ibid.
28 Nordström, 297 f.
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med segern, eftersom kontrahentförsamlingen biföll hans önskan om att ett 
mer städat uttryckssätt i tidningen var att föredra.

Endast några dagar efter mötet meddelade Hinke Bergegren att han inte ställ-
de upp som kandidat i omvalet av redaktionssekreterare. Detta beslut behöver i 
och för sig inte ha haft något direkt samband med åsiktsskillnaderna mellan ho-
nom och Branting. Det skulle exempelvis kunna ha varit ännu ett steg i riktning 
mot en autonomare position inom socialdemokratin, varifrån en ökad möjlighet 
till intensivare antiparlamentarisk agitation skulle finnas. Klart är åtminstone att 
Bergegren kort därefter tog sig an denna fråga med förnyade krafter. 

Även andra ämnen var angelägna: den 9 november 1890 inbjöd Socialde-
mokratiska förbundet till debatt på temat fritänkarrörelsen, med särskilt av-
seende på Utilistiska samfundets relation till socialdemokratin. Upprinnel-
sen till debatten var att flera ledande socialdemokrater, däribland Branting, 
som tidigare visat sympati för fritänkarrörelsen och dess centralgestalt Viktor 
Lennstrand, nu blivit allt mer kritiskt inställda till en integration av klasskamp 
och religionskritik, detta trots att Utilistiska samfundet lockade till sig många 
partisympatisörer.29 Det propagerades för att religionen skulle vara en privat-
sak, och inte ges för stort utrymme på den mer materialistiskt baserade sociala 
omvälvningsprocessens bekostnad. Lennstrand, själv socialdemokrat, förvåna-
des över detta faktum och försökte blidka sina meningsmotståndare.30

Under det nämnda mötet fick dock Lennstrand hårt motstånd av en bred 
majoritet av socialdemokrater. Denna majoritet ställde sig bakom Brantings 
uppfattning att religionen inte skulle lyftas fram som en central fråga av parti-
et, eftersom den sociala och ekonomiska kampen bedömdes kunna ta stor ska-
da av en sådan omprioritering. Sociala reformer och vetenskaplig upplysning 
skulle ändå i sinom tid utmanövrera den skadliga religionen, hävdade Bran-
ting, och fick igenom sin resolution.31 Hinke Bergegren, som redan vid grun-
dandet av Utilistiska samfundet 1888 hade varit engagerad i fritänkarrörelsens 
upplysningsplaner, var dock en av dem som till viss del slöt upp bakom Lenn-
strand. Bergegren menade att religionsfrågan visserligen skulle underordnas 

29 Ture Nerman, Hjalmar Branting – fritänkaren (Stockholm, 1960), 96-100; Inga Sanner, Att äls-
ka sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stockholm, 1995), 248 ff.

30 Referat av mötet i Social-Demokraten 1890-11-10.
31 Social-Demokraten 1890-11-10.
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de ekonomiska frågorna, men att det vore att gå för långt att låta religionen 
blott vara en privatsak.32 Vid ett tal i Nyköping några veckor senare förnyade 
han denna kritik mot Brantings resolution.33 Bergegrens försvar av Lennstrand 
var på sätt och vis passande: bägge löpte en omedelbar risk att bli marginalise-
rade inom den socialdemokratiska rörelsen.

Meningsskiljaktigheterna mellan Hinke Bergegren och Hjalmar Branting 
var, som läsaren kunnat notera, vid denna tid märkbara på flera plan, men föll i 
grunden tillbaka på en olikartad syn på vilken taktik partiet skulle anamma. Ber-
gegren började även inom det Socialdemokratiska förbundet ge luft åt sina mot-
sträviga åsikter. Under december 1890 och under januari nästföljande år hade det 
inom förbundet diskuterats kring privategendomens avskaffande och framför 
allt om hur denna process skulle genomdrivas i ett socialistiskt uppbyggt samhäl-
le. Hinke Bergegren deltog inte vid det första tillfället när denna fråga var uppe 
för debatt, men det var heller inga klara besked som de närvarande förenings-
medlemmarna kunde ge. Det fördes en spretig diskussion om olika politiska ide-
ologiers inbördes förhållande, där anarkismen förvisso nämndes (jämte socia-
lism, kommunism och liberalism) men långt ifrån utgjorde en huvudsak.34

Det dominerande intrycket är att beläsenheten om de olika politiska ideo-
logiernas teoribildning var mycket blygsam. Att det var av största vikt att av-
skaffa privategendomen höll alla med om. Däremot rådde delade mening-
ar om hur det socialistiska samhället skulle organiseras och vilken roll staten 
skulle ha. Vid ett andra möte i januari 1891 deltog Hinke Bergegren, samt även 
August Palm, i diskussionsgruppen. Den senare gjorde klart att han ansåg dis-
kussionen vara både överflödig och förvirrad, och avvisade helt tanken på att 
man skulle kunna detaljplanera fram ett socialistiskt samhälle, även om han 
samtidigt lät meddela att staten borde överta produktionsmedlen i skedet ef-
ter privategendomens avskaffande.

Palms skepsis är inte svår att förstå. Den bild som mötesprotokollen ger av 
förbundets interna diskussioner vid denna tid är knappast smickrande; inte 
sällan lyser den ideologiska stringensen med sin frånvaro. Liberalism, anar-
kism och kommunism omnämns ömsom som besläktade, ömsom som mot 

32 Nerman, 113.
33 Social-Demokraten 1890-12-02. Se även Nerman, 116.
34 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1890-12-08.
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varandra stridande. Samtidigt får man göra klart för sig att eklekticismen och 
det fria tyckandet var viktiga komponenter i Socialdemokratiska förbundets 
mötesverksamhet. När Palm yppade sina tvivelsmål försvarade Bergegren ock-
så diskussionen om privategendomens avskaffande i det socialistiska samhället 
just med hänvisning till åsiktsfrihetens och den öppna debattens egenvärde.35

Bergegrens egen ståndpunkt i diskussionen är däremot svårare att få grepp 
om. I själva sakfrågan yttrade han sig inte, och han höll överhuvudtaget en gan-
ska låg profil i debatten. Av detta skäl är det klokt att vara synnerligen försiktig 
med utsagorna om Bergegrens ideologiska inriktning i detta skede. Att han var 
en övertygad antiparlamentariker tyder det mesta på, men alla spekulationer om 
förhållningssättet till anarkismen får stanna vid just spekulationer.36

Det var dock i ett annat sammanhang, under ett offentligt föredrag den 1 
februari 1891, som Hinke Bergegren en gång för alla markerade sin antipar-
lamentariska ståndpunkt. Under detta föredrag uttryckte han sin förvåning 
över att taktikfrågan inte diskuterades i Sverige i samma omfattning som i fle-
ra andra europeiska länder och underströk faran i att gå borgerlighetens väg 
i rösträttsfrågan. Den svenska arbetarklassen skulle inte ”beblanda sig med 
den parlamentariska skökan”, för parlamentarismen var inte en väg bort från, 
utan endast ett understödjande av, det kapitalistiska samhället. ”Och enligt 
min mening komma vi ingen vart, innan vi struntat i allt vad parlament he-
ter”, fortsatte Bergegren och motiverade påståendet med att parlamentaris-
men: ”leder från målet, alstrar valfeber, kandidathunger och förorsakar utlägg 
av pengar, som kunde användas på att upplysa och förbereda folket”.37

35 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1891-01-26.
36 Även på denna punkt har emellertid, vilket Lennart Steen övertygande visat, den socialde-

mokratiska historieskrivningen på svaga empiriska grunder dragit alltför långtgående slut-
satser om Bergegrens politiska aktiviteter och tänkande. Såväl John Lindgren som Hilding 
Nordström har exempelvis hävdat att Hinke Bergegren inom Socialdemokratiska förbun-
det agerade som ledare för en till partiledningen oppositionell grupp, inriktad på en anti-
parlamentarisk, bitvis även anarkistisk och våldsförespråkande propaganda. I en not talar 
rentav Nordström om ”den bergegrenska gruppen”. Ingen av författarna ger dock några 
övertygande bevis för detta påstående, och jag är beredd att ge Steen rätt i sitt krassa påstå-
ende att någon oppositionell grupp inom Socialdemokratiska föreningen med Bergegren 
som ledare inte existerade överhuvudtaget. Se Steen, 18-20, Nordström, 299, John Lind-
gren, Socialdemokratiska föreningen 1884-1934 (Stockholm, 1934), 66.

37 Referat i Social-Demokraten 1891-02-02.
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Vad skulle då folket förberedas på? Ja, här gav Bergegren inga klara be-
sked, men att det var någon form av social revolution som åsyftades är högst 
troligt. Hans grundinställning var att social rättvisa och frihet för alla med-
borgare inte kunde åstadkommas av en riksdag, utan endast genom produk-
tionsmedlens församhälleligande – kort sagt genom upphävandet av det kapi-
talistiska klassamhället.

Med denna argumentation befann sig Hinke Bergegren på solid revolutio-
närt marxistisk grund, med den kritiska skärpan riktad mot den lassalleanska 
och reformtillvända ideologin som Branting och Danielsson i allt högre grad 
börjat anamma. Bergegrens skepsis mot reformistiska strategier och mot partiets 
starka fokusering på det som allmänt kom att benämnas ”nutidsprogrammet” 
(till vilket hörde krav på åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt), började nu 
anta allt större proportioner. Men det fanns även vissa drag av anarkistiska idéer 
i Bergegrens tal. Under föredraget stödde han sig rentav på den tyske anarkisten 
Johann Most. I likhet med Most yrkade han på en taktik inriktad på utompar-
lamentariska aktioner, vars syfte var att skapa en generellt utbredd strejk.

Därtill lyfte Bergegren, på sant anarkistiskt manér, fram spontaniteten och 
den moraliska kraften i trasproletariatet och de utslagna grupperna i sam-
hället, samtidigt som han varnade åhörarna för att lyssna alltför noga på vis-
sa krafter inom de egna leden.38 Däremot tyder ingenting på att han skul-
le ha ställt sig helhjärtat bakom de vålds- och attentatsbefrämjande inslagen 
hos Most. Under föredraget konstaterade han försiktigt att en någorlunda öp-
pen och sansad kamp utan våld var att föredra, åtminstone så länge situatio-
nen inte blev alltför utsatt för den arbetande klassen. Detta hindrade honom 
emellertid inte från att uttrycka en viss förståelse för att utomparlamentariska 
aktivister besvarade häftiga repressioner från statsmakten med våld. I ett utsatt 
läge, när fredliga strävanden bemöttes med brutalitet från de styrande, kunde 
därför ”beväpning, upplopp, attentat” vara det enda, om än beklagliga, mot-
draget från arbetarna.39 Här, som så ofta i Hinke Bergegrens politiska tal och 
skrifter, märks en ambivalens i synen på våldet.

Våldet var dock inget stort ämne i föredraget – den absoluta huvudfrågan 
var uppgörelsen med parlamentarismen och dess tillskyndare. Den allmänna 
strejken var som sagt det medel som Hinke Bergegren nu föreslog i den sociala 

38 Referat i Social-Demokraten 1891-02-02.
39 Referat i Social-Demokraten 1891-02-02, 1891-02-03.
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omvälvningsprocess han hoppades partiet skulle bidra till. Bergegrens oenig-
het med partiledningen i taktikfrågan hade återigen visat sig. Reaktionerna på 
föredraget uteblev heller inte. August Palm förhöll sig tvekande till Bergegrens 
budskap, eftersom han ansåg att den oupplysta massan knappast skulle kunna 
förverkliga en social revolution. Palm menade istället att rösträttsagitationen 
var det främsta vägvalet i taktikfrågan.40

Även Hjalmar Branting var skeptisk till föredraget. I en inledning till So-
cial-Demokratens referat av Bergegrens föredrag tog Branting avstånd från det 
han menade var ett osammanhängande och av anarkistiska vanföreställning-
ar präglat tal. Branting var särskilt oroad och stött över Bergegrens kategoriska 
motstånd mot den allmänna rösträtten, normalarbetsdagen och andra närlig-
gande pragmatiska mål för den socialdemokratiska rörelsen.41 Axel Danielsson 
gav ett par dagar senare sitt bifall till kritiken. I den egna tidningen Arbetet
förklarade Danielsson att Bergegren var en person som han alltid befarat vara 
”partiets ’enfant terrible’, /…/ som vi måste skämmas åt”,42 och beklagade sig 
dagen därefter över faran som låg i den ”anarkistiska frasen”.43

Andra i den åhörande församlingen delade Palms, Danielssons och Bran-
tings uppfattning, men det är också värt att notera att ett flertal röster ställde sig 
bakom antiparlamentarismen. En av dessa röster tillhörde målaren A. Luthman, 
ett namn som brukar anföras när tidig svensk anarkism diskuteras. Knut Bäck-
ström vill rentav hävda att Luthman var en av de ”slugare och erfarnare rådgi-
vare i förbundet” som bidrog till att stärka Hinke Bergegrens revolutionära håll-
ning, men detta får nog snarast ses som en spekulation från Bäckströms sida, 
vars sanningshalt svårligen kan avgöras.44 Otvetydigt är dock att Luthman vid 
det aktuella tillfället visade antiparlamentariska sympatier. Luthman förordade 
en ekonomisk kamp vilken skulle utgöra en motvikt till det elitistiska rävspel 
som det parlamentariska systemet enligt honom ofrånkomligen ledde till.45

40 Referat i Social-Demokraten 1891-02-03.
41 Referat i Social-Demokraten 1891-02-02.
42 Arbetet 1891-02-04.
43 Arbetet 1891-02-05.
44 Knut Bäckström, 204. Se även Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909 (Bor-

ås, 1964), 57. Luthman emigrerade dock till Amerika sommaren 1891, varför hans tid som 
radikal politisk provokatör blev kort.

45 Referat i Social-Demokraten 1891-02-03.
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Ett slags mellanposition i debatten antog Fredrik Sterky, som kritisera-
de tanken att man borde framhålla en, och endast en, taktik som den rikti-
ga. Sterky framhöll visserligen att i valdeltagandet fanns stora agitatoriska po-
äng att plocka hem, men han vände sig samtidigt mot den onyanserat skarpa 
ton som allt oftare börjat användas mot sådana i partiet som hyste en annan 
uppfattning. Sterky betonade istället, på den sanne pragmatikerns vis, att det 
endast var till skada för partiet om dess ledare utan vidare avfärdade antipar-
lamentariker inom de egna leden genom att stämpla dem som anarkister och 
avfällingar. Den interna debatten borde vara mer städad än så, menade Sterky 
med klar hänsyftning på Danielsson och Branting.46

Sterky åskådliggjorde onekligen ett intressant förhållande inom den soci-
aldemokratiska rörelsen vid denna tid, nämligen att debatten i taktikfrågan 
hade en svag teoretisk grund och ofta var burdus. Ordkrigen som fördes mel-
lan Hinke Bergegren och partiledningen (och då främst Branting) skulle se-
nare komma att bli än mer dominerade av personangrepp, men redan i det-
ta skede var tonen frän.

Att påstå att det skulle ha funnits två stridande falanger inom partiet i tak-
tikfrågan, med Bergegren som den antiparlamentariska falangens ledande tales-
man, vore dock att göra sig skyldig till en alltför schematiserad beskrivning av 
skeendet. Det förelåg definitivt skilda meningar i taktikfrågan, men de som i lik-
het med Hinke Bergegren var hårdnackade antiparlamentariker var förhållan-
devis få till antalet och som tidigare påpekats knappast heller enade i en själv-
medveten opposition. Inte ens det Socialdemokratiska förbundet, det erkänt 
radikala fästet, kunde uppvisa några starkare tendenser i denna riktning.

Branting, som ju annars inte drog sig för hårda angrepp på antiparlamenta-
riker, tycks heller inte ha uppfattat de oppositionella som en homogen grupp. I 
en artikel berörande taktikfrågan, införd i Social-Demokraten den 9 mars 1891, 
avfärdade Branting den anarkistiska taktikens förespråkare som varande en liten 
och rätt harmlös skara. Taktikfrågan var, inskärpte Branting, ingen intern soci-
aldemokratisk fråga överhuvudtaget: det centrala för den socialistiska arbetar-
rörelsen borde istället vara uppslutningen bakom företeelser som allmän röst-
rätt och en strategi för att genomdriva kravet på åtta timmars normalarbetsdag.

46 Social-Demokraten 1891-02-16.
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Avfällingarna behövde man därför inte ta någon vidare notis om – och rörel-
sen tjänade för övrigt föga på ”en eller ett par personers löst framkastade, osam-
manhängande hugskott”.47 Brantings artikel innehöll inte någon utvecklad teo-
retisk diskussion, utan tycks i första hand ha varit riktad mot det begränsade 
antalet personer, med Hinke Bergegren i spetsen, som tagit avstånd från partiets 
taktiska huvudlinje. Branting antog den förmanande rollen när han gjorde upp 
med dem han ansåg hade skadat partiet med anarkistiska irrläror:

Ehuru de småmöten, där den anarkistiska taktiken debatterats, blivit 
allt mindre besökta, sedan den första nyfikenheten stillats, är det dock 
redan alldeles för mycket, att den anarkistiska frasröran över huvud 
vinner någon anklang bland arbetare, som hittills stått på socialdemo-
kratins fasta grund. Och än skadligare äro verkningarna, när det gång 
på gång visar sig, att det icke så mycket gäller teori mot teori, utan ett 
systematiskt nedsättande och nedsvärtande av hela vårt partis hittillsva-
rande verksamhet och – framförallt – de personer, som i denna spelat 
en mer eller mindre framskjuten roll.48

Branting var, som framgår av citatet, inte särskilt konkret vad gäller inringan-
det av de i hans ögon tveksamma elementen i arbetarrörelsen. När han talade 
om ”småmöten” syftade han säkerligen delvis på Socialdemokratiska förbundets 
mötesverksamhet, och att Hinke Bergegren ingår i den ”anarkistiska frasrörans” 
förespråkare är ingen vågad gissning. Vi bör vidare hålla i minnet att Brantings 
sätt att etikettera meningsmotståndare som anarkister också var ett effektivt re-
toriskt grepp: att få en sådan stämpel på sig eftersträvade knappast någon soci-
aldemokrat; därtill var den negativa klangen i ordet alltför stark. När Bergegren 
gick i svaromål på artikeln i ett flygblad underströk han att han varken önska-
de bryta sig ur partiet eller medvetet förödmjuka dess ledande personer.49 Det-
ta förtydligande kunde emellertid inte överskugga det faktum att ett betydande 
åsiktsgap uppkommit mellan honom och partiledningen i taktikfrågan. 

47 Social-Demokraten 1891-03-09.
48 Ibid.
49 Lagerberg, 83 f.
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Under röd flagg
Ett företag som definitivt förvärrade de redan ansträngda relationerna till par-
tiets ledande män och som gav ytterligare bevis på Hinke Bergegrens kompro-
misslöshet, var utgivandet av den radikala veckorevyn Under röd flagg. Tid-
ningen fanns mellan mars och juni 1891, och under denna tid gavs nio till 
omfånget magra men sett till innehållet provocerande nummer ut. Publikatio-
nen kom att väcka en stor och i det närmaste undantagslöst negativ uppmärk-
samhet. Eftersom nästan samtliga bidrag i denna tillfällighetstidning tryck-
tes under pseudonym är det vanskligt att dra alltför vittgående slutsatser om 
Hinke Bergegrens eget förhållningssätt till artiklar, dikter och prosastycken. 
Dessutom är det viktigt att i sammanhanget betona den eklektiska och odog-
matiska strävan som färgar tidningens innehåll; dess nio nummer erbjöd en 
bred och inte särskilt fokuserad provkarta på revolutionära utspel i gränslan-
det mellan marxism och anarko-kommunism.

Vad som emellertid inte behöver betvivlas är att Under röd flagg i allt vä-
sentligt renodlade och i flera fall radikaliserade den marxistiska teoribildning 
som den svenska socialdemokratin byggde sin ideologi på vid denna tid. I för-
sta numrets inledande artikel markerades den radikala hållningen med stor 
slagkraft och i ohöljda ordalag. Under rubriken ”Förbannelsens treenighet” 
fördömde Hinke Bergegren det kapitalistiska samhällets understödjande kraf-
ter, vilka enligt honom, i tur och ordning, utgjordes av den privata äganderät-
ten, religionen och äktenskapet. I artikeln förenades en av åttitalsradikalism 
genklingande kritik mot kristendomen och det borgerliga samhällets normer 
med en hårdför marxistisk analys av det kapitalistiska systemets utarmning 
och alienering av lönearbetarna. Ett för sin tid långt ifrån unikt, men ändå på-
fallande fränt språkbruk bar upp framställningen:

Öfverallt jäser det ibland proletärerna, de egendomslösa, som, trälan-
de, slita som hundar och som hundar jäktas. Hungerpiskans snärtar 
drifva dem in i slafveriets tvångströja. På ena sidan står nöden på lur, på 
den andra arbetets förbannelse. Ty arbetet är för stora flertalet en för-
bannelse i storkapitalismens samhälle. [- - - ] Häri kan ingen ändring 
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ske förr än det lyckats de egendomslösa att afskaffa, förgöra lönesyste-
met, den privata eganderätten.50

Den privata äganderätten är, fastslogs vidare, den grund varpå det institutio-
naliserade förtrycket av de egendomslösa baseras. Även kyrkan beskylldes för 
att aktivt understödja kapitalismens utsugande mekanismer och med sin kon-
servativa värderingsgrund hindra alla politiska och intellektuella frigörelsepro-
cesser. Denna analys väckte irritation hos både Branting och Danielsson, vil-
ka främst vände sig mot den uppskruvade revolutionära jargongen, men även 
det kategoriska fördömandet av kyrkan och ogiltigförklarandet av äktenskapet 
som samhällelig institution möttes med ogillande från deras sida.

Branting påpekade i en sarkastiskt anlagd artikel att Hinke Bergegren inte 
förstått den religiösa och äktenskapliga situationens historiska betydelse. Därtill 
visade Bergegren prov på en sällsynt naiv hållning, när han tolkade partiets ma-
joritetsbeslut att se valdeltagande som en av flera fruktbara agitationsmetoder 
som liktydigt med en inskränkning av det interna meningsutbytet.51

Hinke Bergegrens version av socialism var därför ingenting annat än en 
klumpig karikatyr, liknande den som socialismens mest trångsynta motstån-
dare brukade måla. Revolutionsromantik och förenklat hat mot borgerliga in-
stitutioner gjorde sig inte rörelsen betjänt av, menade Branting, och betrakta-
de det som obestridligt att Hinke Bergegren:

själv så tydligt tagit avstånd från socialdemokratin och från hela parti-
et, att icke ens den plumpaste okunnighet lärer kunna skriva hans ra-
domonter på vårt konto. Den enda tidning han polemiserar emot är 
Soc.-D.; de enda han nämnvärt angriper äro det socialdemokratiska 
partiets förtroendemän. Det bör klara ställningen betydligt och åter-
föra till besinning de allra flesta bland de få, som på god tro låtit lura 
sig att det ändå låg kanske något av värde i det förment ’nya’, som fått 
sin målsman i hr Hinke Bergegren.52

50 Under röd flagg 1891:1.
51 Social-Demokraten 1891-03-17.
52 Ibid.
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Axel Danielsson, som endast ett drygt år tidigare hade uttryckt antiparlamen-
tariska och närmast anarko-kommunistiska idéer,53 var nu direkt oförsonligt 
inställd till Hinkes publikation. Samma dag som Brantings missnöje fanns att 
beskåda i tryck, den 17 mars 1891, tog Danielsson tillfället i akt att såga det 
första numret av Under röd flagg med orden: ”utstyrseln är elegant, innehållet 
tarvligt, tonen närgången, utsikterna skrala”. Han lät sig dock inte nöjas där-
med, utan ställde även frågan om Hinke Bergegren är ”en slyngel eller är han 
en så plakat dummerjöns eller är han en sällsynt blandning av båda?”54

Det är uppenbart att Danielssons och Brantings ilska i hög grad riktades 
mot något de tolkade som ett försök att skapa en kritisk vänsteropposition 
inom partiet. De befarade att Bergegrens inställning till taktikfrågan och hans 
aggressiva förhållningssätt till religionen och det borgerliga samhällets värde-
ringar var till skada för partiets strävanden. Brantings och Danielssons värde-
ring av situationen har senare anammats av flera socialdemokratiska historie-
skrivare, inte sällan på ett okritiskt sätt.

Hilding Nordström, vars digra verk om tidig svensk socialdemokrati får 
tjäna som exempel, kallar den ovan refererade artikeln i Under röd flaggs för-
sta nummer för en ”programmatiskt hållen vinjett”, som manifesterade ”den 
anarkistiska sekterismens program”.55 Anmärkningsvärt nog gör dock Nord-
ström inga seriösa försök att belägga detta påstående, utan nöjer sig med att 
konstatera att ”Hinke Bergegrens väg ledde alltmera bort från socialdemo-
kratin och mot anarkismen”.56 En snarlik slutsats presenteras i första delen av 
Knut Bäckströms fylliga översikt över den tidiga svenska arbetarrörelsen, där 
det talas om ”de svenska anarkisternas ledare Hinke Bergegren”.57

Oenigheten i taktikfrågan mellan Hinke Bergegren och partiets ledarskikt 
var förvisso påtaglig, men att låta Under röd flagg stå som ett bevis för att han 
var en anarkistisk avvikare i en annars väl sammanhållen socialdemokratisk 
rörelse är högst tveksamt. Hans antiparlamentarism var tydlig, omhuldandet 
av den allmänna och spontant uppflammande strejken som revolutionär driv-

53 Alsterdahl, 210 ff.; Per-Olov Zennström, Lucifer: En bok om Axel Danielsson (Stockholm, 
1967), 130 ff.

54 Arbetet 1891-03-17.
55 Nordström, 301.
56 Ibid.
57 Bäckström, 202.
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kraft likaså, men några klara ställningstaganden för anarkism är svåra att fin-
na. Troligt är dessutom att pragmatiska skäl låg bakom det kraftiga fördöman-
det av publikationen och dess påstått anarkistiske utgivare. I ett skede när sap
började ställa in siktet på parlamentariskt inflytande var Bergegrens kamp-
uppfordrande tidning säkerligen lika oväntad som oönskad. 

Genmälet lät heller inte vänta på sig. Under rubriken ”Socialdemokratens 
senaste irrbloss” fick Branting ett snabbt mothugg från en av Under röd flaggs
skribenter, vilken för ändamålet använde signaturen ”Lyktgubben i träsket” 
– detta som en bitsk markering mot avslutningen i Brantings kritiska artikel 
mot tidningen, där denne stolt proklamerat att socialdemokratins mål och 
medel stod klara och att man därför inte behövde ”fråga efter om i träsken vid 
sidan av den fasta vägen en orolig lyktgubbe far av och an, icke ens om han 
viftar med en ’Röd flagg’”.58

Som motdrag till Brantings påhopp anförde skribenten bakom den märk-
liga pseudonymen att den förre endast var en ”borgerlig demokrat”, för vilken 
frågan om den privata äganderättens avskaffande inte vägde tungt nog. Det 
var, menade ”Lyktgubben i träsket” syrligt, uppenbarligen en socialismens ka-
rikatyr att nedgöra det kapitalistiska samhällets fundament, men ”den äkta 
är däremot: småklistringar och lappningar på det bestående klassamhällets 
grundval, dess mål väl först och sist att stilla de riksdagskandidatsjukes hung-
er”.59 Att det var Hinke Bergegren själv som stod bakom den besynnerliga 
pseudonymen är en inte alltför långsökt gissning. Åtminstone bär stilen och 
det skarpa nedgörandet av Hjalmar Brantings agerande hans signum.

Denna rigida antiparlamentarism var, som tidigare påpekats, ett av särdragen 
för den kortlivade veckorevyn. I övrigt tjänade tidningen i första hand som ett 
fritt och ideologiskt brett forum för mer obundna element i den dåtida vänstern 
– bland andra bidrog den till sap mycket kritiskt inställde Gustaf Henriksson-
Holmberg och den radikale socialdemokraten C.N. Carleson med artiklar.60

***

58 Social-Demokraten 1891-03-17.
59 Under röd flagg 1891:4.
60 Enligt Hinke Bergegren själv hörde C.N. Carleson till de fränaste skribenterna i tidningen. 

Om detta förhållande, se Brand 1909:28.
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Att anarkistiska idéer gavs ett visst utrymme i Under röd flagg råder det dock 
inget tvivel om. Redan i det första numret återfanns den första av fyra delar 
i en artikelserie benämnd just ”Anarkismen”, författad av pseudonymen Mi-
chael. Artikelserien gav en historik över anarkismens politiska förgreningar 
såväl som en utredning av dess grundsatser, och uppenbart är att ett av hu-
vudsyftena var att tvätta bort det skamfilade rykte som var förknippat med 
ideologin ifråga, ”denna modärna strömning, hvarom man i allmänhet vet 
jämt upp lika mycket som inbillningen är stor”.61

Tydligt framgår också att skribenten sökte förena teoretiska och praktiska 
spörsmål i sin framställning, där det på den praktiska nivån gällde att sätta in 
den lidelsefulle och av samhälleliga orättvisor pressande anarkistens handlan-
de i sitt sammanhang: ”Anarkisten själf måste mången gång förfara så till sä-
gandes anarkistiskt och det mot sin vilja, därför att han under sin brinnande 
kärlek till millionerna af förtrampade och förtryckta icke har rätt att andas, att 
ropa ut till massorna deras gräsliga på konstlad väg framkallade nöd och lidan-
de.”62 Att vissa av aktivisterna förföll till brutalitet borde därför inte tas som 
inteckning för att anarkismen var en våldsideologi; fanatiker fanns, fick läsar-
na veta, i lika hög utsträckning i alla politiska läger.

På den teoretiska nivån konstaterades att anarkismen först och främst borde 
ses som en politisk åskådning, sammanhållen av uppfattningen att individuell 
och kollektiv utveckling befrämjas först när stat, regering och övriga auktoritets-
former avskaffas till förmån för frivilliga sammanslutningar. Inom denna rörelse 
urskildes tre fraktioner: individualistiska anarkister, proudhonister och kommu-
nistiska anarkister. Det var till de senare som artikelförfattaren satte sitt hopp, 
detta eftersom deras ekonomiska utgångspunkter vilade på socialistisk teori och 
benägenheten för politisk organisering bedömdes vara tämligen stor.63 När det 
talades om ett anarkistiskt samhälle var det helt följdriktigt de politiska kommu-
nerna och den federalistiska principen som framhölls.64

Likheterna med den marxistiska idétraditionen framhävdes på följande sätt: 
”På det ekonomiska området är anarkisten lika berättigad att kallas socialist som 
vilken marxist som hälst”, konstaterades krasst i en av artiklarna.65 Den avgöran-

61 Under röd flagg 1891:1.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Under röd flagg 1891:2.
65 Under röd flagg 1891:3.
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de brytpunkten gick enligt artikelförfattaren vid synen på fördelning av produk-
tion och konsumtion, där anarkisten förordar behovsstyrd konsumtion och fritt 
utbyte av produkter mellan olika obundna associationer.66

Värt att notera i artikelserien är även den tidstypiska fascinationen inför upp-
giften att förena egoism och altruism, individuell och kollektiv moral.67 Det har-
moniska överbryggandet mellan dessa poler var, underströks det, ett kännemär-
ke för anarkisten. För denne ”finnes ingen skillnad mellan enskild och offentlig 
moral; för honom existerar blott en enda moral, som utväcklas under umgäng-
et människor emellan”.68 Även vad beträffar historiesynen låg artikelserien nära 
tidens radikala svenska kulturdebatts hjärtefrågor; i frimodig ton påstods exem-
pelvis att ”anarkisten räknar sig såsom anhängare af den vår tid tillhörande evo-
lutions-(utväcklings)teorin, som väl sprider icke mindre ljus öfver det historiska 
förloppet än öfver människonaturens gradvisa förädling”.69

På det hela taget gav artikelserien en egensinnig och något spretande bild av 
anarkistisk tankebildning. Denna tolkning stämde å andra sidan väl överens med 
det svärmeri inför naturvetenskaplig forskning och den religionskritik som kän-
netecknat åttitalsradikalismen, till vars utlöpare Hinke Bergegren otvivelaktigt 
hörde. I den tredje delen av artikelserien konstaterades exempelvis att anarkisten 
är ”materialistisk ateist; han förnekar odödlighets- och pärsonliga gudsbegreppet 
– alla religioners kärna, historiskt sett – ty han är genomträngd af värkningarne 
af naturforskningen och dess historiska förlopp, af hvad den förmått och kom-
mer att förmå”. Här anknöts även till biologiskt utvecklingstänkande, och det ta-
lades om att människan skulle ”inrätta sitt lif och sin tillvaro i enlighet med natu-
ren, som, hvarest hon sundt och kraftigt får drifva sitt spel, alltmer skall aflägsna 
människan från hennes ursprungliga djuriska ståndpunkt”.70

Kopplingen mellan anarkism och biologiskt förankrade samhällsteorier 
förkroppsligades vid denna tid av Peter Krapotkin, och i Under röd flagg ges,
inte helt oväntat, denne säregna ryska geograf och anarkistiska teoretiker ge-
neröst med utrymme. Dennes kampuppfordrande och sedelärande upprop 

66 Under röd flagg 1891:4.
67 Se Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet

(Stockholm, 1995), 141-161.
68 Under röd flagg 1891:1.
69 Under röd flagg 1891:3.
70 Under röd flagg 1891:4.
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”Till de unga proletärerna” infördes som följetong i två delar. Därutöver kun-
de den noggranne läsaren ta del av ett kort yttrande om Pariserkommunen 
1871 samt en appell mot kvinnoförtrycket.71

Till avdelningen kända anarkisters texter hörde även Èlisée Reclus’ ”Det 
första villkoret för likställighet”, en argumentation för sambandet mellan av-
skaffandet av privategendomen och framväxandet av en sund offentlig mo-
ral.72 I övrigt är det tankeväckande att notera den vikt som läggs vid frågor 
som rör friheten i olika former, inte minst då yttrandefriheten. Ett stående in-
slag i Under röd flagg var spalten ”Fria ord”, där läsarna fritt kunde diskutera 
olika aspekter av den socialistiska ideologin.

Dessutom återgav tidningen vid ett flertal tillfällen välkända samhällstän-
kares syn på frihet: exempelvis präntades ord av John Stuart Mill om yttrande-
friheten vid ett par tillfällen,73 och den franske radikalen D.F. Duhamels notis 
”Hvad är frihet?” tangerade anarkistiska propåer om motstånd mot konstla-
de styrelseformer:

Styrelsen är källan till all makt och myndighet. Hvad den än har för 
form är dess väsende monarkiskt. Styrelse och monarki äro två liktydi-
ga begrepp. För att kunna grundlägga republiken och lefva i frihet måste 
vi då förstöra styrelsen.74

Det trycktes även en kortare, osignerad artikel som talade om ”vi anarkister”. 
Anmärkningsvärt är att denna artikel, betitlad ”Kan det komma godt af ondt?”, 
så osminkat ställde sig bakom en revolutionär grundsyn och gjorde en åtskill-
nad mellan socialdemokrati och anarkism. Den eller de som skrev texten an-
vände sig på ett effektivt sätt av en liknelse mellan en våldtäkt och de övergrepp 
som arbetarklassen fick utstå från de maktägande klasserna. ”När en man lagt 
dig under sig, bundit dina händer, satt knät på ditt bröst, är det då en dålig 
(ond) handling, om du samlar all din kraft, sliter bandet, kastar mannen af dig 
och reser dig? I fall det är synd, så är det i det hela synd att lefva”, fastslogs det 

71 ”Till de unga proletärerna” trycktes i nummer 5-6, yttrandet om Pariserkommunen åter-
finns i nummer 4, och texten om kvinnoförtrycket i nummer 5.

72 Under röd flagg 1891:7.
73 Under röd flagg 1891:2, 3.
74 Under röd flagg 1891:3.

•



Agitator och samhällsfiende: Hinke Bergegrens politiska tänkande 1886-1910

71

– och på samma sätt skulle det förhålla sig med de ekonomiskt och socialt un-
dertryckta.75 De måste ta sig sin rätt, kasta av sig kapitalismens ok och göra re-
volution. Domen över det socialdemokratiska partiets reformistiska krafter är, 
här som på ett flertal andra ställen i publikationen, synnerligen hård:

Här komma så socialdemokraterna och säga: vi vilja ta vår rätt på lag-
lig väg. Vi anarkister svara: Vägen kan icke vara laglig eller olaglig. Den 
kan endast vara praktisk eller opraktisk, möjlig eller omöjlig. [- - -] 
Vi tro på revolutionen. Öfvergången måste komma med revolution. I 
vanliga ögonblick äro folk för slappa. Men då vilja de ha kraft och mod 
att göra det som de le åt i dag och som de hålla för utopi. Revolutio-
nen är som ett hostande. Det är samhällets krampansträngningar att bli 
slemmet, bli bördan kvitt.76

Det är i det här sammanhanget svårt att avgöra huruvida beteckningen ”anar-
kist” användes främst som en utstuderad provokativ utsmyckning, för att mar-
kera att hållningen låg till vänster om partiledningen, eller om den återspeg-
lade en djupare anarkistisk övertygelse. Det första alternativet förefaller dock 
mer troligt. Tron på revolutionen som en ofrånkomlighet i ett samhälle fyllt av 
klassmotsättningar stöddes inte av några resonemang om omedelbart avskaf-
fande av staten, och ingenting förutom användandet av epitetet ”vi anarkister” 
utgjorde egentligen en avvikelse från marxistisk ideologi. Den hårdföra revo-
lutionära linje som genomströmmade Under röd flagg är anmärkningsvärd, 
men det är likväl knappast berättigat att kalla veckorevyn anarkistisk.

Uppslutningen bakom generalstrejken och den antiparlamentariska stånd-
punkten var däremot, som tidigare nämnts, samfälld bland tidningens skri-
benter. Det tredje numrets första bidrag, en kortare satirisk berättelse betitlad 
”En ´lustresa´”, gav en sedelärande bild av den reformistiska strategin, en bild 
som gick ut på att en förmodat bekväm genväg mycket väl kan visa sig vara 
en senväg. Lustresan som berättelsens titel anger leds av en viss pappa Petrus 
(det är troligt att detta namn valdes för att anspela på den bibliske gestalten) 
och målet en är ”underskön oas, belägen långt inne i den ekonomiska öknen”. 

75 Under röd flagg 1891:5.
76 Ibid.
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Men i rädsla för den farliga stora landsvägen där utsugare och kapitalister 
härskar och hårdhänt stoppar de modigaste lustresenärerna, slår pappa Petrus 
och hans förväntansfulla barn in på en genväg, ”Reformvägen”.

Snart nog inser dock det muntra sällskapet att kapitaliströvarna är totalt ovil-
liga att bidra med stöd och föda, och den tänkta genvägen blir allt plågsammare 
att vandra. Förväntan förbyts till förtvivlan och talrika dödsfall, och efter att ha 
irrat runt utan att ha hittat fram till sin hägrande oas ser den krympande skaran 
några bröder under en röd fana, som visserligen endast långsamt tar sig framåt 
längs landsvägen, men i gengäld gör det med mod, kraft och enhälliga rop.77

Sensmoralen är enkel att utläsa. Den modiga förtruppen under den röda 
fanan är revolutionärerna, som har valt den farliga landsvägen men gjort det 
i enad kamp och med målet fast i sikte. Pappa Petrus däremot, representerar 
den velige reformisten som lägger käppar i hjulen för försöken att skapa ett 
socialistiskt samhälle. Det är med en påfallande grad av tvärsäkerhet som den 
anonyme skribenten gycklar de reformvänliga.

Som ett alternativ till försöken att vinna parlamentariskt inflytande lansera-
de alltså Under röd flagg generalstrejken. I det femte numret konstaterades helt 
krasst att det ”mäktigaste vapen, arbetarklassen har till sitt förfogande – om den 
icke vill genast gripa till det ’råa våldet’ – är allmän strejk”. Det var med hjälp av 
denna det kapitalistiska samhället tänktes slås sönder. Men, hävdades det fort-
sättningsvis, detta mäktiga vapen har inte utnyttjats på rätt sätt, utan enbart 
som ett led i den övergripande strategin att införa allmän rösträtt, något som 
skulle vara ”statssocialisternas stora trumf” och i grunden en ”struntsak”.78

Och återigen tillgreps den revolutionära tolkningsmodellen i tidningen: den 
politiska friheten sades vara ytterst lite värd om den inte beledsagas och under-
byggs av en ekonomisk likställighet. Privategendomen, som ju redan i det allra 
första numret i tidningen utpekats som en av de tre stora förbannelserna i det 
kapitalistiska samhället, måste därför till varje pris avskaffas, löd slutsatsen. Det-
ta mål ansågs allt för viktigt för att förfuskas genom en rad reformer.79

Denna syn på reformivrare är ett av de främsta kännemärkena för Under röd 
flagg. I den mån man kan uppfatta tidningen som ett forum för en kritisk opi-
nion inom socialdemokratin, så är det nog just den otåliga, revolutionärt sin-

77 Under röd flagg 1891:3.
78 Under röd flagg 1891:5.
79 Ibid.
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nade karaktären man ska ta fasta på. Dock bör det än en gång betonas att den 
revolutionära linje som tidningen drev inte i sak skilde sig på något uppseende-
väckande sätt från den officiella partilinjen: sap var alltjämt ett huvudsakligen 
revolutionärt arbetarparti, där stor enighet rådde om att strejken var ett av flera 
betydelsefulla medel i klasskampen.

Det som väckte Brantings och Danielssons förbittring var nog snarare det 
oborstade språket, den välvilliga presentationen av anarkismen och – framför 
allt – uppfattningen i taktikfrågan. Det är trots allt en klar gradskillnad mellan 
att, som Branting och Danielsson, se generalstrejken som ett användbart medel 
för att successivt skaffa sig politiskt inflytande och att, som Bergegren och andra 
skribenter i Under röd flagg, se den som den starkt framemotsedda sociala revo-
lutionens förstadium. Utgivandet av tidningen kan därför åtminstone delvis be-
traktas som en fortsatt inlaga i den hätska debatt om partiets taktik som sedan 
en tid pågått mellan Hinke Bergegren och i första hand Hjalmar Branting.

***

Stridsfrågorna fördes även på ett personligt plan – åtminstone att döma av de 
mycket fräna påhopp som Axel Danielsson och Hjalmar Branting utsattes för. 
Danielsson angreps särskilt hårt av tidningens skribenter. Ett av huvudskälen 
till detta var den schism som uppstått i Malmös socialdemokratiska förening 
på hösten 1890. Schismen hade skapats ur de åsiktsskillnader som fanns mel-
lan parlamentarikern Danielsson och en mindre grupp av mer revolutionärt 
inriktade, bestående av Nils Wessel (som senare kom att redigera Brand åren 
1898-1902), dansken Ludvig Christian Nielsen (verksam i Malmö åren 1887-
1900) samt N.O. Wester. De två förstnämnda arbetade vid det aktuella tillfäl-
let som typografer på Danielssons tidning Arbetet, och var även verksamma 
som skönlitterära författare i samma tidning – Nielsen under pseudonymen 
Ludvig Hammer, Wessel under pseudonymen Sven Ulf.

Det var Nielsen som gick längst, och några av dennes propagandistiska al-
ster från året 1889 fick Axel Danielsson att protestera från sin fängelsecell inför 
den då ställföreträdande redaktören Wessel. Danielsson ansåg att Nielsen upp-
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manat till såväl stöld som självmord.80 Enligt Axel Uhlén, författare till en his-
torik över Arbetet samt en avhandling om den tidiga arbetardiktningen i Sve-
rige, var Ludvig Christian Nielsen en viktig kontaktman mellan Köpenhamns 
och Malmös revolutionära grupper, och tillsammans med Wessel och Wester 
en av Malmös anarkistiska propagandister. Denna sistnämnda beteckning bör 
dock tas med en nypa salt: Uhlén ger inga konkreta belägg för att denna trio 
skulle ha varit någonting annat än revolutionära socialister i opposition mot 
en reformistisk strategi, utan tycks nöja sig med att använda det epitet som de-
ras meningsmotståndare nyttjade sig av i argumentationen.81

Anarkister eller inte: åsiktsklyftan mellan Axel Danielsson och de tre radi-
kalerna Wessel, Wester och Nielsen växte sig så stor med tiden att brytning-
en var oundviklig. Under sommaren och hösten 1890 publicerade Danielsson 
några artiklar som gjorde upp med det han betraktade som ”anarkistgruppen” 
i föreningen, och situationen blev allt mer infekterad. Det underlättades inte 
av att Danielsson anklagade de tre herrarna för oredlighet i redaktionsarbetet. 
Resultatet av schismen blev slutligen att Wessel ställde sin plats i Arbetets re-
daktion till förfogande, samt att Nielsen, Wessel och Wester lämnade styrel-
sen. En slutpunkt nåddes när samtliga dessa tre uteslöts ur föreningen i mars 
1891 – alltså samma månad som Under röd flagg utkom med sitt första num-
mer, vilket som bekant nedgjordes av Danielsson.82

Sett mot denna bakgrund är det alls inte förvånande att Axel Danielsson blev 
den främsta måltavlan för de radikala socialistiska skribenter som medverkade i 
Under röd flagg. I det fjärde numret återfinns det första exemplet i raden av an-
grepp mot Danielsson. Rubriceringen ”Kotteripolitisk förföljelse” sätter tonen 
för en överlag bitsk och sarkastisk artikel. Danielsson benämns som den ”makt-
fullkomlige, men annars ju högt ’relative’ chefen för socialdemokratiska parti-
ets södra distrikt”. Vidare liknas Danielssons agerande i rösträttsfrågan vid ”tsa-
ristisk absolutism” och den anonyme skribenten (sannolikt redaktör Bergegren 
själv) påstår att Danielsson ena året med bestämdhet förkunnar antiparlamen-

80 Uhlén, 44 f.
81 Här, liksom på många andra håll i tidig socialdemokratisk historieskrivning, förmärks en 

svaghet i ideologianalytiskt hänseende, som visar sig i det okritiska användandet av beteck-
ningen ”anarkist” på personer som av en eller annan anledning befann sig på kollisionskurs 
med partiledningen.

82 Uhlén, 50-51; Nordström, 296-297.

•



Agitator och samhällsfiende: Hinke Bergegrens politiska tänkande 1886-1910

75

tarism, för att nästa år vara en ivrig rösträttsförespråkare – och i bägge fallen 
uppträder fullkomligt oförstående till dem som yttrar avvikande uppfattning-
ar. Uteslutningen av Wessel, Wester och Nielsen beskrivs vara en ”kotteripoli-
tisk förföljelse”, en skamlig åtgärd initierad av Danielsson och genomdriven av 
hans förtrogna i Malmös socialdemokratiska föreningen.83

Att det var fråga om en aggressiv, polemisk journalistik står bortom allt tvi-
vel. När Hjalmar Branting eftertryckligen protesterade mot personpåhoppet 
mot Danielsson kontrade Under röd flagg med att detta var en indikation på att 
partiet var på väg att förvandlas till en sekt, där de maktbesuttna höll på varan-
dra i vått och torrt. Samtidigt ställde man den ledande frågan om arbetarna före-
drog att Danielssons ”smutsiga tilltag” verkligen skulle tystas ned, och avrunda-
de med orden: ”Skall arbetarpartiet segla med ett lik i lasten? Det är frågan.”84

Hinke Bergegren skrev i det därpå följande numret ett öppet brev till Hjal-
mar Branting, i vilket han beklagade sig över att denne tycktes ha satt lik-
hetstecken mellan antiparlamentarism och ett avfall från socialdemokratins 
principer och dessutom inte kunde tåla kritik mot sitt och Danielssons ”öf-
versitteri och diktatorsmanövrar”.85 Även om han noga betonade att tidningen 
var precis lika socialistisk som Social-Demokraten kan det inte ha undgått nå-
gon läsare att oenigheten i taktikfrågan och frustrationen över partiledningens 
attityd mot oliktänkande i den egna rörelsen hade blivit större. En konfronta-
tion låg i luften inför den nära förestående partikongressen.

Norrköpingskongressen
När det drog ihop sig till partikongress i Norrköping i maj 1891 var förhållandet 
mellan Hinke Bergegren och partiledningen minst sagt pressat. Inom det Soci-
aldemokratiska förbundet hade dock Bergegren alltjämt en god ställning. Han 
hade utsetts till förbundets ordförande och med odiskutabel marginal valdes 
han även till ombud på den stundande kongressen. I samband därmed presen-
terade han tre motioner, som utan vidare kan klassificeras som kontroversiella. 
Den första av dessa frågade följande: ”Äro stölder och andra handlingar, stridan-
de mot klassamhällets lagar, moraliskt riktiga, då nöd eller andra sociala orsaker 

83 Under röd flagg 1891:4.
84 Under röd flagg 1891:5.
85 Under röd flagg 1891:6.
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driva därtill?” Den andra motionen proklamerade att kongressen borde: ”upp-
mana alla partiet hörande föreningar att taga under allvarligt övervägande, vil-
ka medel arbetsklassen måste använda för att nå de mål partiet såsom socialis-
tiskt satt upp. Om den allmänna meningen härvid skulle visa sig omfatta den 
s.k. handlingens propaganda, det må i föreningarna diskuteras, vilka våldsamma 
medel som borde anses såsom de mest praktiska, på samma gång som fullt möj-
liga.” Den tredje motionen, slutligen, ställde frågan om partiet borde ”arbeta på 
organiserandet av den allmänna strejken, utan några särskilda reformkrav”.86

Hinke Bergegrens starka intresse för generalstrejken, ja överhuvud fokuse-
ringen på förhållandet mellan medel och mål i arbetarrörelsen, var ingen nyhet. 
Och trots att Bergegren inte gjorde något klart ställningstagande för den välkän-
da anarkistiska våldsparollen ”handlingens propaganda”, var blott det faktum 
att denna paroll nämndes tillräckligt provocerande. Hade hans antiparlamenta-
riska ståndpunkt nu införlivats med en dragning mot anarkismens tankegångar 
om direkta aktioner? Fanns en önskan att lyfta fram våldet som kampmedel?

Motionerna är inte utformade på ett sådant sätt att det enbart på grund-
val av dessa går att besvara frågorna jakande. På sätt och vis är det talande 
för Hinke Bergegrens ideologiska mångtydighet. Det är överhuvudtaget ing-
en lätt uppgift att ur hans politiska gärning dra några säkra slutsatser om sy-
nen på våld i klasskampen respektive anarkism. Det går att hitta visst stöd för 
dessa företeelser i Bergegrens tal och skrifter, men de yttranden som motsäger 
denna bild dominerar likafullt.

Vad beträffar det aktuella fallet är en försiktig tolkning att Hinke Ber-
gegren åtminstone inte stod främmande för att vissa, nödfyllda situationer 
kunde kräva att våldsinslag kompletterade den annars fredliga omvälvnings-
processen. Ändå bör Bergegren ha varit fullt på det klara med att de tre mo-
tionerna skulle verka ytterst stötande för dem som med emfas företrätt en par-
lamentarisk strategi. Antagonisten Branting var som bekant en av dessa och 
han var snabb med att kritisera både det faktum att Bergegren valts som om-
bud till kongressen och de frågeställningar denne valt att lansera. Branting le-
vererade sin kritik i en artikel med rubriken ”Politisk slyngelaktighet”, i vil-
ken han kallade Hinke Bergegren för en ”anarkismens apostel”, en fiende till 

86 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1891-04-13.
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partiet som aldrig borde ha valts till kongressombud. Bergegrens frågor gick, 
menade Branting, stick i stäv med partiets principer och skulle endast vara till 
skada för rörelsen om de på allvar diskuterades vid kongressen.87

Brantings utspel föranledde förbundet att anordna ett extra möte, vid vilket 
det framkom att Hinke Bergegrens frågor rört upp känslor även inom den sam-
manslutning som valt honom till kongressombud. Sju talare ställde sig bakom 
de tre motionerna, medan lika många visade sina antipatier. De som stödde Ber-
gegren utgjorde emellertid ingen homogen grupp och det framgår av mötespro-
tokollet att även pragmatiska skäl styrt sympatisörernas ställningstaganden. Det 
handlade om att visa Branting att förbundet inte tillät vilka påhopp som helst 
och i det läget kunde också personer som endast till dels slöt upp bakom Ber-
gegrens motioner svälja stoltheten och ge denne sitt stöd.88

Hinke Bergegren passade även på att själv ta till orda vid extramötet. Han ut-
tryckte uppfattningen att Branting visat överdriven respekt för de högre klasser-
na, försäkrade att han själv minsann inte var anarkist, utan socialist, och att han 
alls inte avsåg att skapa en splittring i rörelsen – men förklarade sig samtidigt stå 
närmare anarkismen än socialdemokratin!89 Bergegren var, här som så ofta, mot-
sägelsefull och dunkel i sina ideologiska resonemang – men likafullt är det nota-
belt att han så öppet uttryckte sin sympati för anarkismen och sina avoga håll-
ning till den socialdemokratiska rörelse han trots allt tillhörde.

Det är ingen lätt sak att på ett rättvisande sätt tolka Bergegrens uttalan-
de. Studerar man det mot bakgrund av den redan etablerade schismen mellan 
Bergegren och Branting finns ingen anledning att betvivla att den förstnämn-
de tagit allt starkare intryck av anarkistiska idéer. Bergegren var uppenbart 
otålig och besviken över det han såg som partiets undfallenhet i taktikfrågan, 
vilket kan ha påskyndat en sådan radikalisering. Påståendet att han stod när-
mare anarkismen än socialdemokratin bör också ses i detta ljus: det var kanske 
rentav så att Bergegren i sin frustration överbetonade sin dragning till anarkis-
men. Källmaterialet ger inga klara besked på denna punkt.

Vad som ändå kan sägas, enligt mitt förmenande, är att det inte finns till-
räckligt empiriskt stöd för att benämna Hinke Bergegren anarkist vid denna tid. 

87 Social-Demokraten 1891-04-15.
88 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1891-04-16.
89 Ibid.
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Trots allt ställde han upp som Socialdemokratiska förbundets ledamot på den 
stundande partikongressen i Norrköping – och bedyrandet att han var socialist 
och inte anarkist kan med detta i åtanke svårligen avfärdas som enbart retorisk 
fernissa. Bergegren var intellektuellt inspirerad av anarkismen och den frihetligt 
socialistiska tankeskolan överhuvud, men hans ideologiska position var förden-
skull inte oförenlig med den revolutionära grenen av socialdemokratin.

Att det rådde stor oklarhet inom de egna leden om var Hinke Bergegren 
egentligen stod politiskt är däremot tydligt. Brantings och Danielssons tvär-
säkra och upprepade påståenden om hans anarkistiska övertygelse kan visser-
ligen delvis betraktas som ett effektivt retoriskt grepp i den interna debatten, 
men även andra samtida socialdemokrater tycks ha svävat betydligt på målet 
när diskussioner om Bergegrens ideologiska position fördes. Vid förbundets 
extra möte menade exempelvis en talare, Levin, att Hinke Bergegren var anar-
kist, medan en annan vid namn Lundberg istället benämnde honom socia-
list.90 Oenigheten är talande och högst begriplig.

Hur kunde då den omstridde och ideologiskt svårplacerade Hinke Bergegren 
trots detta nå ett sådant politiskt inflytande? Även denna fråga är komplex. Soci-
aldemokratiska förbundet var till att börja med en liten sammanslutning, med 
endast omkring 80 medlemmar vid tidpunkten för Norrköpingskongressen. 
Hinke Bergegrens framgång i denna huvudstadsbaserade gruppering kan därför 
inte jämställas med ett större inflytande i den socialdemokratiska rörelsen i sin 
helhet. Särskilt många nära förtrogna tycks han heller inte ha haft: Gustaf Hen-
riksson-Holmberg och C.N. Carleson har tidigare nämnts, målaren A. Luth-
man likaså, men i övrigt är det svårt att peka ut enskilda sympatisörer.91

En del av förklaringen ligger nog i den osäkerhet som många kände inför 
sap:s framtida inställning i taktikfrågan. Såväl från fackföreningshåll som från 
partiets antiparlamentariska schatteringar kan den raka, revolutionära grundsyn 
som Hinke Bergegren stod för ha förefallit lockande. I ett läge när det visades 
ett svalt intresse från partiledningens sida för ingående teoretiska diskussioner 
erbjöd Bergegren och hans fåtaliga men envetna stödpersoner trots allt en pro-
vokativ motkraft, om än en ideologiskt heterogen sådan. Antiparlamentariker, 

90 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1891-04-16.
91 Lagerberg, 89 f.
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medlemmar med åsikter till vänster om partiledningen, i något fall kanske rent-
av anarkistvänliga personer, hörde till denna mångfasetterad opposition.

En korrespondens mellan C.N. Carlesson och Gustaf Henriksson-Holm-
berg visar att förhoppningar på en allt starkare intern politisk motkraft var i 
svang inför kongressen. I ett brev, daterat tre dagar före kongressen, skrev Car-
lesson att oppositionen i Stockholm ”växer synbarligen och på auktoritets-
sidan blir man blindare för hvarje dag” och förutspådde rentav att en parti-
splittring kunde ske: ”Skapas ingen modus vivendi på kongressen, så bryta sig 
anarkisterna ut och bilda om möjligt eget parti med flaggen till organ, den vä-
gen går det också, är min tro.”92

Här är det oklart vilka personer, förutom Bergegren själv, som Carlesson 
räknade till ”anarkisterna”, men oaktat detta är det inte tu tal om att han upp-
fattade sprickan mellan oppositionen och partiledningen som mycket stor. 
Även från partiledarhåll fanns en stark beredskap för uppslitande diskussioner. 
Förtroendemännen skrev i sin rapport att i både Stockholm och Malmö hade 
några personer ”sökt åstadkomma splittring inom våra leder under mer eller 
mindre öppet syfte att i anarkistiskt intresse uppriva vårt parti.”93 Att det var 
kretsen kring Hinke Bergegren i Stockholm samt de av Axel Danielsson ut-
manövrerade malmöiterna Wessel, Wester och Nielsen som i första hand åsyf-
tades gick inte att ta miste på.

En av huvudfrågorna under kongressen blev också socialdemokratins rela-
tion till den anarkistiska ideologin. Det låg även en internationell idépolitisk 
dimension bakom detta ämnesval: i flera andra europeiska länder, inte minst 
i Tyskland, hade socialdemokrater tagit kraftigt avstånd från anarkistiska ten-
denser inom och utanför den egna rörelsen. sap följde beredvilligt efter på den 
inslagna vägen under partikongressen. Diskussionen initierades främst av Axel 
Danielsson som, helt efter ritningarna, gjorde en skarp åtskillnad mellan anar-
kism och socialdemokrati. Danielsson menade att anarkisterna i all sin frihets-
dyrkan grovt underskattade det faktum att beslutsprocesser i större och kom-
plicerade samhällen krävde någon form av representation. Han underströk 

92 arab, Gustaf Henriksson-Holmbergs samling: C.N. Carlesson till Gustaf Henriksson-Holm-
berg 1891-05-14.

93 Andra socialdemokratiska partikongressen, Norrköping 17-20 maj 1891: Beslut och viktigare om-
röstningar (Malmö, 1896), 5.
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även att anarkismens småskalighetsideal inte var förenligt med socialdemokra-
tins yrkande på att produktionsmedlen skulle övertas av staten och ge arbetar-
na en högre materiell levnadsstandard.

Branting slöt helhjärtat upp bakom dessa argument, vilket även en bred 
majoritet av kongressen gjorde: med 28 röster mot 11 (och 12 neutrala) antogs 
partiledningens resolution, som klargjorde att anarkismen inte var förenlig 
med socialdemokratin.94 Motförslaget hade formulerats av den till anarkismen 
erkänt välvilligt inställde A. Luthman och gick ut på att alla som kämpade för 
att avskaffa klassamhället och lönesystemet ”bör anses som goda medhjälpare, 
vare sig de kallas anarkister eller något annat”.95

Att den anarkistvänliga falangen inte fick igenom sin resolution var väntat. 
Partiledningen med Danielsson i spetsen kunde på ett skickligt sätt ställa upp 
socialdemokrati och anarkism som två mot varandra stark motstridande åskåd-
ningar och även om Hinke Bergegren gjorde ett envetet försök att istället tona 
ned tänkbara motsättningar och fortsatte att förneka att han själv var anarkist 
fanns ingen större grogrund för att Luthmans vagt författade resolution skulle 
vinna kongressens gillande.96 Oppositionen var därtill varken tillräckligt stor el-
ler tillräckligt ideologiskt stringent. Den negativa klangen i själva ordet ”anar-
kism” kan heller inte ha gjort saken lättare.

Ett annat stort diskussionsämne under kongressen var om den parlamenta-
riska vägen var att föredra framför våldshandlingar i den sociala kampen mellan 
klasserna. Än en gång formulerade Axel Danielsson den resolution som antogs 
av kongressen (med hela 38 röster mot 10) och i vilken det fastställdes att våldet 
förvisso kunde bli ”proletariatets slutliga förlossare”, men att partiet i första hand 
ändå borde använda sig av rösträttens fridsamma väg. Dessutom tog resolutionen 
avstånd från allt agiterande för våldshandlingar mot enskilda.97 Ett förtydligan-
de gjordes även med avseende på hur eventuella röstframgångar skulle hanteras: 
resolutionen underströk att om sap skulle ställa upp i ett riksdagsval så skulle det 
inte kunna bli tal om några kompromisser med borgerliga politiska krafter.98

94 Andra socialdemokratiska partikongressen, Norrköping 17-20 maj 1891: Beslut och viktigare om-
röstningar (Malmö, 1896), 6 f.

95 Ibid., 8.
96 Ibid., 6-8. För ett referat av Hinke Bergegrens yttranden under kongressen, se Social-Demo-

kraten 1891-05-26.
97 Andra socialdemokratiska partikongressen, Norrköping 17-20 maj 1891: Beslut och viktigare om-

röstningar (Malmö, 1896), 8.
98 Ibid., 8 f.
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Även denna frågas motförslag hade Luthman författat och än en gång var 
formuleringen vag; motivationen bakom den antiparlamentariska ståndpunk-
ten i förslaget var att rösträttens strategi var alltför långsam och inte överensstäm-
mande med folkets vilja till snabb samhällsomvälvning.99

I diskussionen om vilken syn partiet skulle ha på våldet fick partiledningen 
återigen igenom sin resolution, den här gången med Branting som författare. Där 
klargjordes att socialdemokratin i sina politiska kampmetoder inte skulle gå utö-
ver de gränser som utstakats i enlighet med ”folkets naturliga rättsmedvetande”.100

Resolutionen gjorde förbehållet att en våldsam revolution i ett särskilt utsatt läge 
kunde vara nödd och tvungen, fast i så fall närmast som uttryck för en ”förtviv-
lans självhjälp”.101 Hinke Bergegren stod för det förlorande förslaget, vilket upp-
manade partiets föreningar att diskutera vilka medel som är effektiva i klasskam-
pen, samt även, om dessa diskussioner skulle leda till att våldet skulle förordas, 
söka finna konsensus kring vilka våldsmedel som vore de mest lämpade.102

Denna bergegrenska resolution fick nog inte särskilt många att höja på 
ögonbrynen; i allt väsentligt byggde dess idéinnehåll och formuleringar vida-
re på en av de tre frågorna han presenterat för Socialdemokratiska förbundet 
och som nämnts ovan. Kongressens mest kontroversiella yttrande skedde is-
tället under Bergegrens tal inför de församlade ombuden. I detta tal framhär-
dade han i sin uppfattning att den allmänna rösträtten och liknande refor-
mer inte var tillräckliga medel för att kunna skapa beredskap för en stor strejk. 
Men han gick längre än så: vad som krävdes var, sa Bergegren enligt referatet 
i Social-Demokraten, en revolution vars genomdrivande med all säkerhet skul-
le kräva vissa våldsinslag. Arbetarna kunde därför lika gärna lära sig ”tillverka 
och nyttja både dynamit och dolk”.103

Och i nästa andetag ska Bergegren – fortfarande enligt samma referat – ha 
kläckt ur sig ett par meningar som kom att vändas mot honom i ett otal poli-
tiska sammanhang under en lång tid framåt: ”För min del anser jag småmord 
vara alldeles utmärkta och sådana attentat sätta skräck i de härskande i sam-

99 Andra socialdemokratiska partikongressen, Norrköping 17-20 maj 1891: Beslut och viktigare om-
röstningar (Malmö, 1896), 9.

100 Ibid., 10 f.
101 Ibid., 11.
102 Ibid., 11.
103 Social-Demokraten 1891-05-26.
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hället. Vi skola ingjuta det gift, som heter hat, så att vi bli mogna för vilket 
våld som helst.”104 Dessa rent våldsromantiska formuleringar kunde politiska 
motståndare inom arbetarrörelsen likväl som borgerliga debattörer hädanefter 
använda för att ge än större tyngd bakom sina försök att stämpla honom som 
anarkist och uppviglare.

Hade då alltså Hinke Bergegren fullt ut börjat förespråka attentat? I den-
na fråga är det svårt att nå någon klarhet. Kongressprotokollen ger för det 
första inget empiriskt stöd på den här punkten, utan det är referatet i Soci-
al-Demokraten som kan ge information från denna diskussion. DN var visserli-
gen snarlik i sitt referat från kongressen och även där stod följaktligen att läsa 
att Bergegren förordat ”småmord”, men anmärkningsvärt nog nämnde varken 
Proletären (den socialdemokratiska tidningen i arrangörsstaden Norrköping) 
eller Arbetet att ett sådant uttalande förekom.105 Hinke Bergegren själv förneka-
de också att orden fallit på det sätt som tidningsreferaten angav – detta skedde 
såväl inför styrelsen i Socialdemokratiska förbundet som i Under röd flagg.106

Det finns visst fog för att sätta tilltro till denna försäkran. Studerar man 
Bergegrens övriga tal och skrifter finns få, om ens några, tendenser till att för-
svara våldshandlingar mot enskilda. Snarast företrädde han uppfattningen att 
det under den revolutionära processen kunde uppkomma tillfällen när det 
inte fanns någon annan utväg än att tillgripa våld, men i så fall skulle det inte 
vara fråga om några individuella attentat.107

Ett år efter kongressen, när Hinke Bergegren satt fängslad på Långhol-
men för påstådd delaktighet i hejdandet av en strejkbrytare, förklarade han i 
ett brev till Gustaf Steffen (då bosatt i London) sin syn på attentatstaktik och 
anarkism. Brevet kretsar kring de bombattentat som under våren 1892 satt 
skräck i Paris och som hämtat sin ideologiska näring i anarkismens föreställ-
ning om handlingens propaganda, med andra ord just den taktik som Ber-

104 Social-Demokraten 1891-05-26.
105 Dagens Nyheter, 1891-05-20
106 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll, odaterat styrelseprotokoll. Under röd flagg 1891:9.
107 Lennart Steen ställer sig mycket tveksam till uppgiften om att Hinke Bergegren skulle ha 

yttrat sig på det sätt som referaten anger, främst av det skälet att Bergegrens övriga tal om 
våldstaktiken går stick i stäv med ett sådant pläderande för individuella attentat. Bergegrens 
biograf, Hans Lagerberg, anser det inte som otroligt att orden kan ha fallit på det sättet, 
men tycks mena att det i så fall snarast skulle ha varit ett utslag av provokationslusta eller 
ett manierat försök att spela oförrättad revolutionär. Se Steen, 25-28; Lagerberg, 93 f.
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gegren enligt kongressreferaten i Social-Demokraten och Dagens Nyheter ställt 
sig bakom. I brevet förkastade dock Bergegren individuella våldshandlingar 
och dementerade än en gång att han skulle ha uppmanat till mord, samtidigt 
som han visade sin höga värdering av anarkismen:

Det är otäckt att tänka, det att en så vacker lära som anarkismen skall 
så smutsdragas av myndigheter eller av vilseledda fantaster. Om du en 
gång vill veta hur jag blivit här i vår press beljugen, just vis-a-vis mord, 
skall jag gärna lämna dig en liten skildring.108

Kan det då inte ha varit så att Bergegrens nekanden var ett sätt för honom att 
försöka undkomma den begripliga reaktion som följde på ett mindre välbe-
tänkt yttrande i stridens hetta? En efterhandskonstruktion för att släta över 
en begången dumhet? Ja, det är naturligtvis fullt möjligt att referaten var helt 
rättvisande för det som sades under den aktuella diskussionen. Men även om 
det nu förhöll sig på det sättet är det värt att betona att ett yttrande som re-
kommenderade mord och attentat inte var representativt för den syn på våldet 
som Hinke Bergegren manifesterade i en rad andra sammanhang.

Som visats tidigare var hans inställning i taktikfrågan i första hand beting-
ad av en tilltro till generalstrejken som det mest praktiskt lämpade medel som 
arbetarklassen hade till sitt förfogande. Vad gäller våldsaktioner var Bergegren 
rätt vag och tycks oftast ha rekommenderat en beredskap bland arbetarna för 
att våld skulle kunna komma att bli nödvändigt. Däremot var det inte tal om 
att försvara, än mindre förorda individuella terrorhandlingar.109

Vad som egentligen sades under denna famösa kongress kan vi kort sagt 
inte nå förvissning om, men detta är nu heller inte den mest intressanta fråge-
ställningen i sammanhanget. Mer tankeväckande är att beakta hur detta ytt-
rande av Bergegren, fabricerat eller ej, skickligt och systematiskt utnyttjades 
av hans motståndare för att cementera bilden av honom som en person med 
anarkistisk övertygelse som bedrev oförblommerad våldspropaganda. Hinke 

108 gub, Hinke Bergegren till Gustaf Steffen (odaterat). Citerat ur Steen, 27.
109 En övertygande, empiriskt välunderbyggd argumentation för denna tolkning återfinns 

även i Steen, 25-28.
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Bergegren blev med ens en symbolisk figur, representerande en anarkistisk op-
position inom partiet, vilken det var angeläget att med kraft mota bort.

Denna polariserade beskrivning av den interna debatten i sap har fått utgö-
ra normen även i historieskrivningen och Norrköpingskongressen har utmålats 
som ett viktigt vägskäl i partiets historia, då en anarkistisk opinion på ett rättrå-
digt och nödvändigt sätt utmanövrerades av mer pragmatiska krafter.110 En sådan 
beskrivning av händelseförloppet måste dock betraktas som rätt schematiserad. 
Förhoppningsvis har det i det föregående framgått att den opposition som fanns 
var mycket heterogen och på något undantag när inte heller anarkistvänlig.

Att ledande socialdemokrater både under och efter kongressen i så hög 
grad kom att framställa debatten som en strid mellan en fredligt sinnad, par-
lamentariskt inriktad falang och en anarkistisk och antiparlamentarisk dito, 
får snarast tillskrivas taktiska skäl. Särskilt Danielsson vinklade på ett skick-
ligt sätt bort diskussionen från de ämnen som Hinke Bergegren och den övri-
ga oppositionen stipulerat: istället för en förbehållslös debatt om generalstrejk 
och eventuellt användande av våld i klasskampen tvistades det om förhållan-
det mellan anarkism och socialdemokrati; mellan laglydig och våldsbetonad 
klasskamp. Här tog partiledningen onekligen tillvara på chansen att genom en 
medveten användning av det för många så skräckinjagande ordet ”anarkism” 
bygga en egen starkare politisk identitet. Blotta omnämnandet av en anarkis-
tisk opinion, som i realiteten knappast existerade, kom därmed att bli ett stra-
tegiskt framgångsrikt sätt att befästa den egna ideologiska positionen och lug-
na den inre striden om partiets framtida taktiska profil.

Hinke Bergegren själv blev kongressen store förlorare. Inte nog med att 
samtliga hans förslag röstades ned; stämplad som anarkist och presumtiv parti-
splittrare hade han dessutom förflyttats närmare den socialdemokratiska rörel-
sens periferi. Till dels var nog detta även ett kvitto på hans oförmåga att kunna 
förankra sina politiska visioner i en övertygande argumentation, en egenskap 
som i den moderna politiska historien ofta varit en hämsko för eklektiska och 
sökande revolutionärer av Bergegrens typ. Både genom egna missbedömning-

110 Gerhard Magnusson, Socialdemokratien i Sverige II (Stockholm, 1921), 178; G. Hilding 
Nordström, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894
(Stockholm, 1938), 328 ff.; Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II
(1941; Stockholm, 1967), 30, 53 f.
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ar och andras medvetna strategier höll han nu definitivt på att utmanövreras 
från alla tänkbara inflytandepositioner i partiet.

Än hade dock Bergegren ett visst förtroendekapital kvar, åtminstone inom 
Socialdemokratiska förbundet. När förbundet sammanträdde en knapp månad 
efter kongressen reste Hjalmar Branting och Fredrik Sterky krav på att Bergegren 
skulle avsättas som ordförande eftersom de ansåg att han avlägsnat sig från soci-
aldemokratins grundläggande idéer. Detta yrkande bifölls emellertid inte, vilket 
resulterade i att inte mindre än elva medlemmar lämnade förbundet med ome-
delbar verkan, däribland Sterky och Branting.111 Detta gav två signaler: dels att 
förbundets radikala framtoning behölls och att ett visst stöd för Bergegren fort-
farande fanns, dels att partiledningen ville bedriva räfst och rättarting även mot 
denna församling. En kort tid efter avhoppen hotades rentav förbundet att ute-
slutas ur partiets gemenskap. Ambitionen att göra upp med den interna opposi-
tionen var fortfarande en prioriterad punkt på partiledningens agenda.112

Hinke Bergegren undvek dock, åtminstone för en tid, vidare konflikter, 
avsade sig de politiska uppdragen i Stockholm och begav sig istället än en gång 
till Norrköping. Hans ärende den här gången var att tillträda tjänsten som re-
daktör för den socialdemokratiska tidningen Proletären, som led av en bräck-
lig ekonomi och en blygsam upplaga. Men Bergegren visade inga tecken på 
att själv inta en blygsam roll: som skribent och redaktör fortsatte han att med 
sin revolutionärt socialistiska argumentation söka ge nytt mod och påskynda 
samarbetsviljan mellan stadens annars disparata arbetargrupperingar. I den-
na nya, fria position tog han även chansen att ge plats i tidningen åt sin andra 
hjärtefråga, den sexualmoraliska.

Än var dock inte oroligheternas tid förbi: när en strejk utbröt i Norbergs-
gruvan skred Bergegren raskt till de strejkandes försvar genom ett kampupp-
fordrande tal, vilket fick den ödesdigra följden att han dömdes till sex måna-
ders fängelse, dels för ärekränkning av gruvdisponenten, dels för uppmanande 
till hejdande av strejkbrytare.113 Efter fängelsetidens slut vid mitten av år 1892 
lämnade han landet och beträdde därmed inledningsfasen på en frivillig exil 
som med kortare avbrott (ett sådant avbrott skedde 1895 när Bergegren avtjä-

111 arab, Socialdemokratiska förbundets protokoll 1891-06-08.
112 John Lindgren, Socialdemokratiska föreningen 1884-1934 (Stockholm, 1934), 71 f.
113 Lagerberg, 105-107.
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nade den sista hälften av sex månader långa straff han dömts till tre år tidiga-
re) kom att sträcka sig sex-sju år och av naturliga skäl innebar en lång frånva-
ro även från politiken.

***

Efter denna analys av Hinke Bergegrens tidiga och ytterst händelserika år i den 
politiska offentligheten, kan det vara på sin plats att samla de iakttagelser som 
hittills gjorts till en kortfattad karaktäristisk av dennes ideologiska position un-
der det tidiga 1890-talet. Ett allom genomströmmande och bärande drag i Hin-
ke Bergegrens politiska tänkande vid denna tid var den antiparlamentariska håll-
ningen, vilken kan sägas ha grundlagts i skiftet mellan 80- och 90-tal. Därefter 
följde argumenterandet för denna ståndpunkt ungefärligen samma mönster, 
oavsett om det rörde sig om offentliga tal, diskussioner vid möten med Socialde-
mokratiska förbundet eller propagerande i vänsterpressen. Misstron mot gradvi-
sa reformer inom det existerande kapitalistiska samhällets ramar föll tillbaka på 
Bergegrens starka övertygelse om att kapitalismens själva fundament, främst re-
presenterad av den privata äganderätten, måste angripas och raseras.

Det parlamentariska systemet var enligt hans förmenande endast en bor-
gerlig kompromiss, som visserligen på kort sikt kunde ge vissa arbetare större 
ekonomisk och politisk makt, men i förlängningen inte skulle kunna omkasta 
det hierarkiska kapitalistiska samhället. Härvidlag var han närmast en marx-
istisk traditionalist som befarade att partiledningen skulle slå in på en mer re-
formbetonad och pragmatisk väg. På ett annat plan var han emellertid en ty-
pisk eklektiker, med en stark fascination för anarkismen och en obruten tilltro 
till kulturradikalismens ideal.

För Hinke Bergegren tycks det, kort sagt, aldrig ha framstått som särskilt 
angeläget att söka skiljelinjer mellan radikala politiska åskådningar. Historie-
materialistisk kritik mot det borgerliga samhället kunde i samma artikel el-
ler föredrag samsas med en klassiskt humanistisk grundsyn och en hög värde-
ring av individuell frihetstörst. Att klassificera Hinke Bergegren som anarkist 
vid den här tiden vore därför troligen inte bara felaktigt; det vore också att 
konstruera en motsättning mellan socialism och anarkism som, utifrån Ber-
gegrens egen ideologiska position, inte existerade.
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Skulle det då inte ha kunnat varit så att Bergegren, fullt medveten om att 
beteckningen anarkist hade en negativ klang, dolde sina verkliga sympatier för 
att inte förstöra sina chanser till fortsatt politiskt inflytande? Det är en möj-
lighet som inte utan vidare kan avfärdas, men som ändå inte verkar vara den 
mest sannolika. För om nu Bergegren verkligen var en anarkist som med vett 
och vilja undvek att bekänna färg, varför skulle han då vid Socialdemokratis-
ka förbundets extramöte, med Branting närvarande, förklara att han först och 
främst var socialist, men stod närmare anarkismen än socialdemokratin?

Den i mitt tycke rimligaste tolkningen är att Hinke Bergegren verkligen 
var uppriktig i sin ideologiska självkarakteristik vid detta möte. I grunden var 
han en anhängare av den revolutionärt socialistiska traditionen. Han var där-
till övertygad om att den allmänt utbredda strejken var ett mycket slagkrafti-
gare medel än den allmänna rösträtten, om proletariatet på allvar ville åstad-
komma en reell samhällsförändring. Det var kanske just denna inställning i 
taktikfrågan som föranledde honom att se sig stående närmare anarkismen än 
socialdemokratin: kritiken mot parlamentet och den starka fokuseringen på 
generalstrejken var ståndpunkter som åtminstone delvis sammanföll med den 
kommunistiska grenen av den internationella anarkismen. Men detta är långt 
ifrån samma sak som att påstå att han var anarkist. 

Hinke Bergegren och ungsocialismen

Den Hinke Bergegren som efter flera år huvudsakligen fördrivna utomlands 
återvände till Sverige sommaren 1898 kan till en början knappast ha haft det lätt 
att finna en självklar politisk grund att stå på. Under exilperioden hade han en-
dast i ringa grad kunnat, eller velat, ägna den svenska arbetarrörelsens strävanden 
något större intresse. Hans rykte som frondör, anarkistisk agitator och presum-
tiv partisplittrare gjorde knappast saken enklare. Försök att vinna framgångar ut-
omlands som socialt engagerad skönlitterär författare hade inte heller slagit väl 
ut, och när han i julnumret av den nyligen grundade tidningen Brand resone-
rade kring den samtida inhemska litteraturen var det med ett så indignerat och 
hätskt tonfall att det nästan tycks som om besvikelsen tas ut på de författande 
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landsmännen. Sveriges skönlitterära parnass dömdes helt sonika ut som en sam-
ling schablonartade och socialt oengagerade dysterkvistar. Hinke Bergegren, så 
starkt formad av åttitalismens radikala tonfall och samhällsförhoppningar, oroa-
des synbarligen över den brist på radikalitet han fann i sekelskiftets Sverige.114

Denna tematik återkom, lämpligt nog, i ett tal inför ett samfund som de-
finitivt var ett barn av åttitalsradikalismen: Fritänkareförbundet. Föremålet 
för föredraget var ingen mindre än Strindberg (som nyligen fyllt femtio), men 
inte ens denne i socialistiska kretsar så uppburne författare och självpåtagne 
samhällsfiende fann nåd inför Bergegren. Strindberg var, menade denne, en 
skugga av sitt forna jag: i stället för politiskt engagemang och obändig kritik 
av makten hade han förirrat sig in i andliga grubblerier.115

Överhuvudtaget var det en stämning av intellektuell desorientering och po-
litiskt främlingskap som Hinke Bergegren gav uttryck för i sina tidigaste tal och 
skrifter efter hemkomsten. Detta var nu för all del inte särskilt märkligt om man 
betänker de omfattande förändringar som skett under hans bortovaro, inte bara 
inom arbetarrörelsen utan i landets ekonomiska och politiska liv överhuvud. 
Som historiker bör man akta sig väldigt noga för att applicera den utslitna kly-
schan ”brytningstid” på ett bestämt tidsskede, men frågan är om inte 1890-talet 
i Sverige ändå förtjänar att kallas för just detta. Under åren strax före sekelskif-
tet var produktionstakten frapperande, högkonjunkturen saknade tidigare mot-
stycke – och den industriella sektorns utbredande på jordbrukets bekostnad tog 
ordentlig fart. Samtidigt uppblåste allt fler oroshärdar på arbetsmarknaden.116

Arbetarrörelsen antog, som en anpassning till denna strukturella föränd-
ringsprocess, nya former och strategier. Till att börja med var den en klart star-
kare maktfaktor än bara några år tidigare; när Hinke Bergegren lämnade Sve-
rige var antalet organiserade arbetare inte ens 10 000 – när han återvände hade 
siffran stigit en stadig bit över 40 000. sap, som tidigare främst varit ett hant-
verkarparti, höll samtidigt på att förbytas till en av industriarbetare uppburen 
organisation. Även vad gäller konkret politiskt inflytande hade en del hänt: 
Hjalmar Branting hade valts in i riksdagen 1896 och partiet hade markant 
ökat sitt medlemstal. Den förändrade realpolitiska situationen medförde att 

114 Brands julnummer 1898.
115 Lagerberg, 123.
116 Haste, 84-88. 
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det dagliga riksdagsarbetet började få större vikt alltmedan försöken att synte-
tisera fackföreningsrörelsens ekonomiska kamp och partiets politiska strävan-
den tog sig konkretare former i kölvattnet av lo:s bildande 1898.117

Att Hinke Bergegren, den svurne antiparlamentarikern och inbitne mot-
ståndaren till partibyråkrati och centralism, reagerade med tveksamhet på den 
svenska socialdemokratins inriktning var inte förvånande. Å ena sidan kunde 
han notera hur den reformistiska strategin vann allt fler anhängare i partiet, å 
andra sidan märkte han klara tendenser till att konflikterna mellan arbetsgivare 
och fackligt anslutna arbetare på många håll intensifierades. Diskussionen om 
kollektivanslutning av fackligt organiserade arbetare skapade dessutom kontro-
verser inom det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen i stort.

Hinke Bergegren var knappast ensam om att sammankoppla dessa tenden-
ser: det var utifrån ett revolutionärt socialistiskt perspektiv möjligt att hävda 
att en partiledning som kompromissade med borgerligheten och samtidigt 
sökte kontrollera fackföreningarna indirekt bidrog till att jämna marken för 
repressiva åtgärder mot strejkande arbetare. Här kan visserligen inflikas att det 
verkligen inte var fråga om något hastigt anammande av reformism från parti-
ets sida; i själva verket bör nog förändringen av den taktiska inriktningen från 
revolutionär till reformistisk socialism ses som ett skeende som sträcker sig 
över nästan hela 00-talet. Ändå var utomparlamentariskt agerande och pläde-
rande för storstrejk företeelser som sakta men säkert höll på att tonas ned.118

Även i sin roll som agitator borde Bergegren ha anat visst oråd. Histori-
kern Lars Björlin har påpekat att det i första hand var agitatorer och strejkle-
dare som arbetsgivarna och borgerligheten utpekade som de största hoten mot 
fortsatt ekonomisk expansion. Ett juridiskt stöd för denna hållning gav instif-
tandet av den så kallade Åkarpslagen 1899, vars innebörd var att den som sök-
te hindra strejkbrytare att återgå till arbetet skulle kunna bestraffas med upp 
till två års fängelse.119 Denna lag försvårade definitivt för de som, likt Hinke 
Bergegren, propagerade för utomparlamentarisk kamp och såg den allmänna 

117 Haste, 84-88.
118 Se exempelvis Seppo Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom 

SAP före 1914 (Forssa, 1979), 127 ff., 155 ff.
119 Lars Björlin, ”Lagen och agitatorerna”, i Agitatorerna, red. Kurt Johannesson (Stockholm, 

1996), 149-150.
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strejken som ett eftersträvansvärt medel för att uppnå samhällelig förändring. 
Hinke Bergegrens reella politiska inflytande var vid hemkomsten måttligt och 
hans åsikter låg inte i linje med partiledningens.

Ändå hade han uppenbarligen kvar ett visst förtroendekapital hos Hjalmar 
Branting, för strax efter det att Axel Danielsson och Fredrik Sterky bägge ryckts 
bort i förtid vid årsskiftet 1899-1900 gavs Bergegren ånyo en plats som skribent 
i partiorganet Social-Demokraten. Det var dock inte om några dagsaktuella poli-
tiska frågor han fick skriva under detta det nya seklets första år. Istället skickade 
Branting honom till Paris för att bevaka den stora världsutställningen, ett upp-
drag som sträckte sig över större delen av året. Medarbetarskapet tycks överlag 
ha haft sina klara och rätt snäva ramar. Branting var definitivt inte villig att låta 
Bergegren rapportera i för arbetarrörelsen centrala angelägenheter, för trots att 
Internationalen samlades i Paris under tiden för hans vistelse där betroddes Ber-
gegren inte uppdraget att referera den viktiga sammankomsten.120

Det var knappast heller Hinke Bergegrens ambition och förhoppning att 
träda in i partiets inre krets; det var som fri skribent och föredragshållare han 
fortsättningsvis kom att agera i offentlighetens ljus. Redan innan resan till Pa-
ris hade han för övrigt visat intresse för en ny socialistisk gruppering, till vil-
ken han snart skulle ansluta sig: partiets ungdomsrörelse, populärt kallad ung-
socialismen. Genom sina åtaganden inom denna rörelse under 00-talet väckte 
den ständigt omstridde Hinke Bergegren återigen starka reaktioner hos all-
mänheten, alltmedan hans position i partiet blev allt mer ifrågasatt.

Förutom att, med smärre avbrott, verka som redaktör för ungsocialismens 
publicistiska huvudorgan, den ständigt kontroversiella tidningen Brand under 
tidsperioden 1904-1916, bidrog han med sina inte sällan partikritiska föredrag 
och artiklar till att ungsocialismen fick en stor, om än huvudsakligen negativ 
medial, uppmärksamhet. Bilden av den farlige agitatorn och anarkistiske ledar-
gestalten Hinke etablerades samtidigt i såväl socialistisk som borgerlig press och 
föreställningen om de förvildade ”unghinkarna”, vilket blev en vanlig benäm-
ning på ungsocialister under 00-talet, blev likaledes allmänt spridd.

I det följande kommer Hinke Bergegrens politiska tänkande intill 1910 att 
analyseras, och av lätt förståeliga skäl sätts hans verksamhet i den ungsocialis-
tiska rörelsen i fokus. Några teman kommer att framhävas extra mycket: det 

120 Lagerberg, 123-126.
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rör sig om den antimilitaristiska propagandan, inställningen till parlamentarism 
respektive storstrejk, synen på våldet i klasskampen samt förhållandet till syndi-
kalism och anarkism. Den fond mot vilken dessa teman kommer att projiceras 
utgörs av den anarkistiska ideologin. Det betyder att en återkommande fråge-
ställning är om och i så fall hur Hinke Bergegrens synsätt på de nämnda ämnes-
områdena kan förknippas med anarkism. Baserade han sina ställningstaganden 
i frågorna om strejken, parlamentarismen, våldet, syndikalismen och militaris-
men på en anarkistisk ideologi? Och vilket var Hinke Bergegrens generella för-
hållande till anarkismen under den berörda tidsperioden?

Innan dessa frågor kan ges ett tillfredsställande svar är det emellertid påkal-
lat med en inledande redogörelse för Bergegrens inträde och tidiga förehavan-
den i den ungsocialistiska kretsen.

Ungsocialismens ideologi tar form
Hinke Bergegrens första betydelsefulla kontakt med ungsocialismen skedde så 
tidigt som under pingstdagarna 1899. Då höll nämligen Svenska Socialistiska 
Ungdomsförbundet (suf), som grundats två år tidigare, sin första kongress i 
Norrköping – alltså den stad som varit centrum även för den tumultartade parti-
kongressen 1891. Den här gången behövde dock inte Bergegren uppleva några 
sådana scener. Kongressen tycks tvärtom ha varit odramatisk och i högre grad 
inriktad på organisatoriska aspekter än på ideologisk debatt. Visserligen fördes 
vissa diskussioner om för ungsocialismen centrala frågor som antimilitarism, 
nykterhet (ett stort antal av medlemskåren var absolutister) och agiterande för 
storstrejk, men någon klar politisk hållning hade ännu inte formulerats.121

Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen bestod i detta skede av några en-
staka klubbar i de större städerna, vilka främst hade karaktären av diskussionsför-
eningar och som ursprungligen under det tidiga 90-talet vuxit fram som ett slags 
sekulariserad, socialistisk motsvarighet till de kristna söndagsskolorna.122 Visser-
ligen fanns från första början kulturaristokratiska inslag samt mindre grupper av 
ungsocialister med ett intresse för anarkismen, men som Tage Lindbom under-

121 Hinke Bergegren, Ungsocialismen (Stockholm, 1917), 50-53. Se även Tage Lindbom, Den so-
cialdemokratiska ungdomsrörelsens i Sverige (Stockholm, 1945), 20-23.

122 År 1892 bildades de första föreningarna i Stockholm; därefteruppkom liknande samman-
slutningar i Göteborg (1894), Malmö, Västerås och Eskilstuna (1895).
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stryker i sitt verk om den svenska socialdemokratiska ungdomsrörelsen var det 
sällan några utarbetade samhällsteorier formulerades i klubbarna. Därför kun-
de anarkistisk jargong på ett relativt odramatiskt sätt införlivas med marxistiska 
teorier; det var den öppna diskussionen och upprorslusten som var det centrala 
under de första åren, inte uppslutningen bakom något färdigt program.123

Ett genomgående drag i ungsocialismens propaganda var dock det hög-
stämda talet om en framtida revolution, påskyndad av den radikala och oräd-
da intelligentsia som många av medlemmarna ville se sig själva som en del av. 
Ungsocialismen strävade kort sagt efter att bli den mest kompromisslösa och 
kampinriktade gruppen i den socialistiska grenen av arbetarrörelsen. Vid bil-
dandet av suf förklarades rentav att en av de mest grannlaga uppgifterna var 
att ”gent emot alla radikalt-borgerliga kompromisser från den svenska social-
demokratins sida framhäva socialismens verkliga revolutionära teorier”.124

Just detta framhävande av att ungsocialisterna, till skillnad från de mer re-
formistiskt inriktade partikamraterna, utgjorde en intellektuell och revolutio-
när minoritet som inte böjde sig för maktens krav på lydnad eller det parla-
mentariska systemets tröghet, genomströmmade ungsocialismens propaganda 
under seklets första decennium. Att Peter Krapotkins kampuppfordrande 
”Till de unga proletärerna” var den första i raden av agitationsbroschyrer som 
ungsocialismen gav ut, vilket skedde 1895, var högst passande i sammanhang-
et. Där fanns just den blandning av revolutionär anda och bejakande av ung-
domlig kraft som kom att bli ett av förbundets kännemärken.

Historikern Henrik Berggren hävdar i sin avhandling Seklets ungdom: Re-
torik, politik och modernitet 1900-1939 att ungsocialisterna utvecklade en dub-
belsidig klass- och ungdomsidentitet, centrerad kring föreställningen om att 
de tillhörde en ”arbetarrörelsens ungdomliga elit”.125 Denna elitgrupp av re-
volutionärt sinnade ungdomar skulle, var tanken, beledsaga andra unga arbe-
tare till intellektuell förkovran och ekonomisk frigörelse. Med denna självpå-
tagna avantgarderoll riktades den kritiska udden inte bara mot det borgerliga 
samhället och dess utväxter religionen, kapitalismen och försvarsmakten, utan 

123 Lindbom, 17 f.
124 Citerat ur Fernström, 35.
125 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 

1995), 82.
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även mot etablerade krafter i det egna partiet. Åtminstone på ett retoriskt 
plan ställdes unga orädda socialister mot äldre, i ungsocialisternas ögon alltför 
kompromissvilliga, partiarbetare.126 Det bör emellertid påpekas att retorik och 
praktik inte alltid stämde överens. När det kom till kritan kunde ungsocialis-
ter och äldre partikamrater oftast bedriva ett konstruktivt arbete, åtminstone 
under den socialistiska ungdomsrörelsens allra tidigaste skede.127 Det var först 
några år in på 00-talet som en någorlunda samlad partikritisk opinion växte 
fram, vilket vi får anledning att återkomma till.

Hur passade då Hinke Bergegren in i detta mönster? Med tanke på ungso-
cialisternas starka betoning på den ungdomliga kampviljan kan det i förstone 
synas märkligt att en agitator i fyrtioårsåldern drogs till rörelsen. Vid en när-
mare granskning är det hela dock inte så långsökt som det kan tyckas. Ung-
socialismens radikala grupper omfattade ett flertal av de politiska ideal som 
Hinke Bergegren förfäktat sedan länge: i första hand gällde det antimilitaris-
men och pläderandet för generalstrejken som revolutionärt medel, men även 
de renodlat antiparlamentariska ståndpunkter som fanns hos vissa medlem-
mar tangerade Bergegrens egen övertygelse.

Att han i sammanhanget var överårig utgjorde inte nödvändigtvis något 
hinder, för det var inte enbart generationstillhörigheten som var viktig för for-
merandet av ungsocialismens politiska identitet. Denna identitet kan snarast 
sägas ha skapats utifrån försöken att skapa en alternativ politisk kultur, där 
skönlitteratur, konst och – framför allt – revolutionära idéer sammangjöts. 
Här kunde eklektikern Hinke Bergegren finna sig väl tillrätta. Också i re-
toriskt avseende passade Bergegren in i den ungsocialistiska kretsen. Den-
nes ofta rätt fyrkantiga politiska retorik och polemiska stil var kongenial med 
det argumentationssätt som utvecklades i de socialistiska ungdomsklubbarna. 
Där uppställdes givna fiender att i ord och handling bekämpa, där förenades 
tanken på utvaldhet med förhoppningen på en snar social omvälvning.128

Under perioden mellan 1899 och 1901 var dock Bergegrens samröre med 
ungsocialismen mycket blygsamt. Det skulle dröja till 1902 innan han på allvar 
engagerade sig i förbundets verksamhetsområden, och det var från och med det-

126 Berggren, 85-86.
127 Lindbom, 53.
128 Berggren, 112.
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ta år han på en mer regelbunden basis gjorde sig bemärkt i Brands spalter med 
kåserier och artiklar och offentligt talade i egenskap av ungsocialist. Men redan 
året innan hade Bergegren markerat att han var beredd att försvara anarkismen 
som världsåskådning, en hållning som även en del ungsocialister skulle ha slutit 
upp bakom. Detta försvar skedde i tidskriften Varia som med anledning av det 
av en anarkist (en ung polack vid namn Leon Czolgosz) utförda mordet på den 
amerikanske presidenten McKinley ställde frågan om och i så fall hur anarkis-
men kunde hejdas. Hinke Bergegrens svar på frågan var nog för många anmärk-
ningsvärt: han påstod nämligen att anarkismen var en idé som hörde framtiden 
till och som därför var ohejdbar. Vidare hävdade han att det var ett stort misstag 
att sammankoppla anarkism och våldsamma attentat, för anarkismen var i själ-
va verket en fredlig filosofi. Bergegren tycktes mena att våldsyttringar endast var 
barnsjukdomar som alla nya idéströmningar ovillkorligen råkar ut för.129

Debatten om anarkismens destruktiva inslag låg verkligen i tiden. Under 
1890-talet hade anarkismens mer militanta sidor framträtt i tydlig dager, och 
bilden av anarkisten som en bombkastande och fanatisk attentatsman var in-
ternationellt etablerad vid sekelskiftet. Framför allt i Frankrike hade terroris-
men visat sitt skrämmande ansikte: mellan 1892 och 1894 utfördes inte min-
dre än elva bombattentat bara i Paris och det mest kända av dessa var det 
som bragte president Carnot om livet.130 Av förklarliga skäl fanns därför, ock-
så i Sverige, en utbredd rädsla för fortsatta politiska våldsdåd med anarkistisk 
prägel, detta långt innan mordet på McKinley. Det är med denna bakgrund 
i åtanke högst intressant att notera att flera svenska radikaler, däribland Hin-
ke Bergegren men även mer salongsfähiga samhällstänkare som Gustaf Steffen 
och Johan Saxon-Lindström, trots allt valde att framhäva anarkismen som en 
fredlighetens och altruismens ideologi.

Också Hjalmar Branting avvisade brutal förbudspolitik mot anarkister. Hans 
argument till detta var att de som kallades för anarkister ofta utgjordes av vilse-
ledda socialister som uttryckte sin förtvivlan över det kapitalistiska samhället på 
ett okontrollerat sätt, varför de istället borde fostras in i den fridsammare social-
demokratiska rörelsen. Branting var troligen, i likhet med Bergegren, orolig för 
att talet om ett anarkistiskt hot skulle kunna användas av myndigheterna för att 

129 Varia 1901:12, 751 ff.
130 Se Roderick Kedward, The Anarchists: The Men Who Shocked an Era (London, 1971), 35-50. 
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utöva repressiva åtgärder mot arbetarrörelsen i sin helhet, och förordade därför 
tolerans från statens sida.131 Vid sidan av denna pragmatiska reservation var det 
likväl uppenbart att Brantings och Bergegrens syn på anarkismen skilde sig åt. 
Där den förre trots allt fann tilltro till ett utvidgat parlamentariskt system och 
en statsövervakad och reformbaserad integrering av arbetarklassen var och för-
blev Hinke Bergegren något av den äldre skolans revolutionära socialist, driven 
av en obändig misstro mot alla borgerliga institutioner.

***

Med sin revolutionära hållning hade Hinke Bergegren verkligen hittat rätt 
forum, när han 1902 anslöt sig till Stockholms Norra socialistiska ungdoms-
klubb, allmänt kallad Norra klubben. Denna ungsocialistiska klubb hade allt-
sedan starten 1892 utgjort en mötespunkt för bildningslystna bohemer som 
drogs till allehanda radikala idéströmningar – förutom socialism och anarkism 
fanns inslag av individualistisk filosofi i Max Stirners eller Friedrich Nietz-
sches tappning i vissa av medlemmarnas litterära och politiska yttranden.132

Genom hektograferade tillfällighetstidningar som Anarkus och Den unge so-
cialisten hade tidiga förgrundsgestalter i klubben som Olof Kronow och Ed-
ward W. Lundholm redan vid mitten av 1890-talet profilerat sig som radikaler 
stående till vänster om de flesta i partiet.

Anarkus porträtterade exempelvis den välkände holländske anarkisten Do-
mela Nieuwenhuis och slog an en ton av upproriskhet inte bara mot det bor-
gerliga samhället utan även i viss mån mot det egna partiet.133 Närmast anarkis-
tiska åsikter företräddes vid samma tid av två andra klubbister, Karl Börjesson 
och Anton Andersson.134

De ideologiska diskussionerna var dock sällan särskilt seriösa och ingående 
under 1890-talet. Själva praktiken att ständigt debattera politiska och sociala frå-
gor och i litterär form ge uttryck för den egna kampviljan tycks ha varit viktiga-
re än att söka nå enighet. Det är därför svårt att dra några vittgående slutsatser 

131 Varia 1901:12, 751 f
132 Om individualanarkismen i klubbarna, se Fernström, 285 f.
133 Fernström, 24-26.
134 Lindbom, 9 f.
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om den interna idédebattens inriktning; att skilja mellan vad som var medvetna 
provokationer och genomtänkta utspel var knappast lätt ens för de som deltog 
i klubbmötena. Axel Uhlén är en av de forskare som har noterat att den ungso-
cialistiska kamplyriken ofta bars upp av en provokativ stil med många drastis-
ka metaforer och anspelningar på hat, våld och plötslig omvälvning. Exemplen 
på dylik propaganda i litterär form är otaliga, men ett sådant från de tidiga åren 
i Norra klubben kan ändå anföras. Författaren är Fritjof Lidén, en bokhandels-
anställd som senare blev August Palms måg, och stycket är hämtat ur en kamp-
sång i tillfällighetstidningen Loke, utgiven sent om året 1895:

Kunde jag, skulle jag döpa i blod
framtidens rike. I röda strömmar
skulle jag dränka all sorg och nöd.
Trasmän med rättens eldiga mod,
skulle förverkliga jämlikhetsdrömmar,
bära till seger en fana röd.135

Lidéns dikt är alls inte apart i sammanhanget – liknande svulstiga, symboltyng-
da poem finns det gott om i den ungsocialistiska litteraturskörden från 90- och 
00-talet. En viss försiktighet är emellertid på sin plats när man studerar den 
skönlitterära verksamheten i klubbarna: den stundom brutalrevolutionära re-
toriken återspeglade inte nödvändigtvis skribenternas ideologiska orientering. 
Kamplyrikens fräna språk, spända stil och våldsamma budskap bör, vilket Uhl-
éns nämnda studie visar, sällan tolkas bokstavligt. Visst fanns exempel på förvil-
dade radikaler i klubben, men det är än en gång värt att understryka att de vålds-
förhärligande inslagen i ungsocialismen på intet sätt var dominerande.

Däremot finns det goda skäl att påstå att Norra klubben åtminstone till en 
början var en illa skött förening med många ideologiskt ombytliga ungdomar 
som ägnade mer tid åt diskussioner än åt tålmodigt föreningsarbete. Till följd av 
ständiga ekonomiska bekymmer och alltför många urspårade debatter lade klub-
ben rentav ned verksamheten en kort period 1900, men kunde dock återupp-
väckas igen året därpå.136 Det var kort sagt en liten men stormig klubb som fick 

135 Citerat ur Uhlén, 219.
136 Ibid., 212-214.
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Hinke Bergegren som anförvant. Bergegrens intåg i Norra klubben (och därmed 
i ungdomsförbundet) sammanföll med ett intressant skede i dess korta historia. 
Efter de första ideologiskt tvehågsna och organisatoriskt stapplande åren hade 
förbundet så sakteliga närmat sig något som liknade en klar politisk profil.

Det var dock ännu en knagglig väg dithän. Kongressen i Södertälje 1900 
hade inneburit ett ideologiskt och administrativt bakslag för ungsocialisterna, 
och har av Hinke Bergegren beskrivits i följande korthuggna ordalag: ”Omdö-
met om förbundets andra kongress kan ej bli annat än att den var matt. Debat-
terna ganska torra och släpande. Entusiasmen lågade ej med samma glöd.”137

Centralkommittén, som tidigare legat i Stockholm, hade flyttats till Landskro-
na, men det var inte detta som väckte oro. Det stora problemet var att ett på-
tagligt ekonomiskt underskott förelåg. Detta var i sin tur en av anledningarna 
till att förbundsorganet Brand endast kunde utkomma med tre nummer under 
året. Det kom att dröja till våren 1901 innan utgivningen kunde återupptas.138

Detta år, 1901, inträffade dock en för förbundet central händelse, vilken gav 
bränsle till en mer fokuserad ideologisk debatt och ett konkret program att sluta 
upp bakom. Det var framläggandet av det nya härordningsförslaget, som ersatte 
det föråldrade militära indelningssystemet med allmän värnplikt. Innebörden av 
förslaget blev även att utbildningstiden förlängdes. Detta väckte partiets och ung-
domsrörelsens starka indignation. Raskt mobiliserades en proteströrelse och anti-
militarismen utvecklades till den allra viktigaste frågan för ungsocialismen.139

Militarismen och dess roll i samhället var, tillsammans med rösträtten, den 
dominerande frågan i sekelskiftets svenska politiska debatt och att ungsocia-
listerna visade den ett allt större intresse var närmast ofrånkomligt. Redan ti-
digare hade det förts debatter i ämnet inom förbundet, men då hade det sna-
rast gällt frågan om folkbeväpningens vara eller inte vara. Det nya förslaget 
ändrade emellertid förutsättningarna på ett radikalt sätt. Det scenario som 
nu förestod var ett där unga män från arbetarklassen skulle tvingas spende-
ra åtminstone åtta månader i vapenmaktens tjänst, utan reella möjligheter till 
kompensation för förlorad arbetsinkomst.

137 Bergegren, Ungsocialismen, 55.
138 Fernström, 60-62.
139 Se exempelvis Brand 1901:1, 1901:5, 1902:4, 1902:10.
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Ungsocialisterna vände sig mot denna utveckling, vilken man hävdade ut-
gjorde ett allvarligt hot mot en brett förankrad klasskamp. Förutom den uppen-
bara ekonomiska olägenhet som många manliga arbetarungdomar riskerade att 
hamna i som en följd av förslaget, hävdades från ungsocialistiskt håll att den nya 
härordningen skulle ge det borgerliga samhället större möjligheter att med våld 
och hot kväsa samlade socialistiska aktioner i framtiden. Därtill kom en stark 
oro för att det nedslående kasernlivet och den strikta militära disciplinen suc-
cessivt skulle nöta ned de inkallades frihetstörst och kampvilja. Ungsocialismens 
starka betoning på moralisk fostran, bildning och frihetsdyrkan var också i detta 
sammanhang ett viktigt argument för en antimilitaristisk hållning.

Även på ett principiellt plan avvisades tanken på ett nationellt försvar. I 
egenskap av internationalistisk vänsterorganisation i uttalad opposition mot 
institutionaliserat våld markerade ungsocialismen sin avsky mot den pågåen-
de upprustningen i samhället. Den antimilitaristiska hållningen föll alltså till-
baka på en blandning av ekonomiska, politiska och etiska argument.

Det fanns dessutom mer intrikata strategiska skäl till varför den antimili-
taristiska propagandan gavs en så framhävd roll i ungsocialismens verksamhet. 
En grundtanke var att förbundet genom manifestationer, demonstrationer, 
spridande av flygblad och en agitation som skulle sprida sig ända in på kasern-
gårdarna skulle bygga upp en solidaritet mellan soldater och arbetare, vilken 
i sin tur skulle underlätta en avrustning. I tidningen Revelj, utgiven av klub-
barna i Göteborg, fördes sådana resonemang redan på hösten 1900. Troligt är 
att denna hållning påskyndades av den internationella socialistkongressen i 
Paris samma år, vilken just tagit upp motståndet mot försvarsmakten som en 
grannlaga uppgift för arbetarrörelsen. När ungdomsförbundets kongress så 
hölls i Göteborg under pingsthelgen 1901 blev antimilitarismen den centrala 
diskussionspunkten. Ungdomsförbundet antog även en resolution som gick 
ut på att den antimilitaristiska agitationen skulle användas för att försöka på-
verka såväl officerare som värnpliktiga. I ett skede av intensivare konflikter på 
arbetsmarknaden, fanns det skäl för arbetarrörelsen att söka minska risken för 
av militären understödda repressioner från statsmakten.140

Det var vid en händelserik tidpunkt som Hinke Bergegren upptogs i den 
ungsocialistiska gemenskapen. I februari 1902 höll han ett tal på uppdrag av den 
nyligen återuppväckta Norra klubben, till vilken han inom kort skulle ansluta 

140 Lindbom, 28-29.
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sig formellt. I detta tal låg hans uppfattning helt i linje med den antimilitaris-
tiska position som förbundet antagit.141 Ungsocialismen var nu, efter ett par be-
kymmersamma år, slutligen på god väg att hitta en politisk plattform och skapa 
stabilitet vad gällde administration och publicistik.

Brand, som legat nere nästan ett år, började ges ut igen på regelbunden må-
natlig basis från och med våren 1901, och fick nu en mer sammanhållen poli-
tisk framtoning. Tidningen hade tidigare i hög grad fyllts med presentationer 
av internationellt välkända socialister, anarkister och samhällskritiska författa-
re och medvetet sökt förena det litterära med det politiska: porträtt av Ibsen, 
Krapotkin, Louise Michel och Strindberg blandades med egna litterära bidrag 
och uppmaningar till revolt mot samhället.142 Dessa inslag bibehölls fortsätt-
ningsvis, men i takt med den antimilitaristiska inställningens ökade betydelse 
fick Brand också en stabilare ideologisk grund att stå på.

Under den intensiva perioden 1902-1905, då patriotisk retorik, militär upp-
rustning och en infekterad unionsstrid färgade den svenska politiska scenen in-
tensifierade ungdomsförbundet sin antimilitaristiska propaganda. Det var också 
under denna period som ungsocialisterna stämplades som våldsbenägna anar-
kister. Och återigen hamnade Hinke Bergegren mitt i händelsernas centrum. 
Politiska motståndare både inom och utom partiet tillskrev honom rollen som 
ledargestalt för en uttalad och politiskt förvirrad opposition. Ungsocialister bör-
jade samtidigt allmänt benämnas ”unghinkar” i den borgerliga pressen, och 
Hinke Bergegren själv avbildades i otaliga satirteckningar som en infernaliskt le-
ende fanatiker och potentiell attentatsman.143

Det uppskruvade och hätska tonläget i debatten var visserligen Hinke Ber-
gegren medskyldig till (hans benägenhet att syssla med personlig smutskast-
ning i offentliga debatter avklingade inte med åren), men det är inte desto 
mindre intressant att notera hur Bergegren och ungsocialismen konsekvent 
klassificerades som samhällsfaror och/eller anarkister i dåtidens press. Genom 
att hänvisa till Bergegrens tidigare konflikter med partiledningen gick det ut-
märkt att skapa en dramaturgi som gick ut på att den opålitlige Hinke åter-
vänt för att än en gång försöka skapa en anarkistisk opinion. Till frågan hu-
ruvida det fanns en grad av sanning i dessa påståenden (och i så fall hur stor) 

141 Lagerberg, 129.
142 Se exempelvis Brand 1898:1, 1898:4, 1899:1.
143 Se exempelvis Söndags-Nisse 1902-08-10, 1902-07-12.
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kommer vi att återkomma mer utförligt längre fram i texten, men redan här 
kan sägas att debatten mellan ungsocialister och deras vedersakare sällan var 
särskilt nyanserad. Även i förhållande till partikamrater med avvikande upp-
fattning var debattnivån emellanåt låg.

Vad gäller Hinke Bergegren ligger det nära till hands att tänka sig att rent 
personliga tvister påskyndade den successiva marginaliseringen inom partiet. 
Bergegren var en person som väckte både entusiasm och motvilja med sitt sätt 
att argumentera. Den hårda, polemiska stil Bergegren använde i tal och skrift 
bidrog till att han skaffade sig ovänner, också inom de egna leden.

Relationen till den gamla trätobrodern Hjalmar Branting hade dock varit 
balanserad ett tag – efter hemkomsten hade ju Hinke Bergegren rentav ställt 
upp som foglig skribent i partiets huvudorgan. Lugnet varade emellertid inte 
särskilt länge. Under sommaren 1902 blossade ett nytt gräl upp, den här gången 
med strejken som tvisteämne. Upprinnelsen till det hela kan spåras tillbaka till 
den politiska storstrejk som avhållits under tre dagar i mitten av maj samma år. 
Strejken var i första hand en protest mot det förslag i rösträttsfrågan som reger-
ingen tidigare lagt fram – ett förslag som inte tog någon hänsyn till arbetarnas, 
allra minst arbetarkvinnornas, krav på demokratisk delaktighet. Själva storstrej-
ken gav också ett gott resultat: under tre dagar lade omkring 70 000 arbetare 
ned arbetet och regeringens förslag föll. Det var en seger inte bara för de ombud 
som i mer än tio års tid yrkat på en politisk storstrejk; det var likväl en seger för 
den gruppering inom partiet som var revolutionärt socialistisk.

Men segervittringen förbyttes snart i frustration. Vid ab Separator i Stock-
holm, där smidesarbetarna gått i strejk, förvärrades förhållandet mellan parter-
na och 825 arbetare som trotsat företagsledningens order förlorade sina jobb. 
Ett stort antal av de fackligt organiserade och partianslutna arbetarna blev på 
detta sätt utmanövrerade ur Separators verksamhet. Partiledningen, med sin 
uttalade inriktning på politiska strategier, undvek att gripa in i konflikten, ef-
tersom den ansågs vara av rent facklig karaktär.144

Denna brist på agerande från partiledningen mötte en hel del kritik. Inte 
oväntat stod Hinke Bergegren för de kanske skarpaste angreppen. Helt i lin-

144 John Lindgren, Svenska metallindustriarbetareförbundets historia (Stockholm, 1938), 521 ff. 
Se även Ingrid Millbourn, ”Strejken kan väl inte i alla himlars namn börja i Trosa!: Om so-
cialdemokrater och 1902 års strejker”, i Ingemar Norrlid et al., Över gränser: Festskrift till 
Birgitta Odén (Lund, 1987).
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je med sin uppfattning om storstrejken som ett fruktbart medel för att kunna 
uppnå revolution ställde han Branting och hela verkställande utskottet mot 
väggen och gav dem skulden för att chansen till samhällsomvälvning inte ta-
gits tillvara. Under ett flertal välbesökta möten i Folkets Hus under senvåren 
och sommaren 1902 fortsatte han att göra upp med partiledningens taktik, 
som han såg som ett noga kalkylerat svek mot arbetarna.

Kontentan i Bergegrens resonemang var att utskottets medlemmar inte vil-
le försämra sina chanser att bli invalda i riksdagen och av det skälet vänt de 
strejkande ryggen.145 Brantings returnerade med bestämdhet: i en artikel i So-
cial-Demokraten dömde han ut Hinke Bergegren på ett sätt som påminde om 
de infekterade grälen i samband med Norrköpingskongressen 1891. Bergegren 
anklagades för att ”beljuga dem, som leda ett stort och svårt företag” och kall-
lades ”en parasit på arbetarrörelsen”. Vidare uttryckte Branting en förhopp-
ning om att Stockholms arbetare ”skola upphöra med det dem ovärdiga spek-
taklet att låta hetsa sig av en halvt otillräknelig person”. Implikationen var 
klar, arbetet inför det förestående riksdagsvalet fick inte störas:

Redan lär väl vad som har hänt ha sänkt utsikten att till höstvalen få 
in några arbetare på Stockholmsbänken – går det så, har ju herr Ber-
gegrens riksdagsföraktande uppfattning fått det som den velat. Vad ar-
betarna vinna därpå, det återstår att visa.146

Debatten fortsatte i Folkets hus den 4 augusti 1902. Branting och Bergegren 
naglade sig fast vid sina ståndpunkter, där den senare alltjämt framhärdade i 
sin uppfattning att partiledningen agerat alltför ängsligt, och inte ens försökt 
förena facklig och strejkbaserad strid. Branting å sin sida underströk att en 
fortsatt upptrappning av striderna sannolikt hade slagit tillbaka på arbetarna 
själva och inte heller kunnat vara partiet till gagn.147 Positionerna var låsta och 
sannolikt var det fler än Branting som befarade att rörelsen skulle skadas om 
dylika konflikter fortsatte att blossa upp.

145 Lindgren, 521-527.
146 Social-Demokraten 1902-07-30.
147 Dagens Nyheter 1902-08-05.
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Utan tvivel stod hela arbetarrörelsen inför ett vägskäl. Det var inte bara en 
fråga om revolutionär taktik kontra reformism, utan i lika hög grad var stor-
strejken och den fackliga politikens möjligheter under diskussion. De revolu-
tionära fraktionerna i rörelsen, varav den mest radikala utgjordes av ungsocia-
listerna, kunde utan vidare ge Bergegren och andra besjälade storstrejksivrare 
sitt stöd. Vad partiledningen beträffar var de grundläggande principerna fast 
utstakade: partiet skulle leda den klasskamp vars ultimata mål var erövrandet 
av politisk makt, medan fackföreningarna hade till uppgift att förbättra ar-
betarnas livssituation samt söka åstadkomma drägligare förhållanden på sina 
medlemmars arbetsplatser.148

Noterbart är att flera forskare sett just 1902 som en viktig vändpunkt för 
den svenska socialdemokratins politiska strategi och ideologiska inriktning. Sam-
manfogandet av parlamentarisk och utomparlamentarisk kamp hade som tidi-
gare nämnts stått i centrum för partiet före 1900, och det uttalade målet i parti-
programmet 1897 var allmän och lika rösträtt. Under året 1902 märktes dock allt 
starkare reformistiska inslag i partiets politiska orientering. Seppo Hentilä häv-
dar att sap härefter successivt avlägsnade sig från den revolutionära taktiken, små-
ningom började driva en antistrejklinje och successivt (trots att processen på intet 
sätt var linjär) närmade sig reformism och revisionism. Centralt för Hentilä är att 
en arbetararistokrati påskyndade och i viss mån ledde denna utveckling.149 Birger 
Simonson har daterat partiets utveckling mot reformism till ungefär samma tid, 
även om inte arbetararistokratins tillmäts någon större vikt i hans analys.150

Det fanns dock fortfarande oklarheter i partiets syn på taktiken. I det ideo-
logiska bagaget fanns fortfarande kautskyismens syn på lagbunden utveckling. 
Denna åskådnings position skulle snart försvagas – Branting hade redan år 1900 
gett klara signaler om att han önskade en övergång till revisionismen – men det 
skulle dröja ett par år innan den svenska socialdemokratins syn på den politiska 
makten och statens framtida roll konsoliderades i reformism.151

148 Millbourn, Rätt till maklighet, 36; Hentilä, 159 ff.
149 Hentilä, 156-167.
150 Birger Simonson, Socialdemokratin och maktövertagandet : SAP:s politiska strategi 1889-1911

(Göteborg, 1985), 69 f., 73 f.
151 I ett tal till den radikala studentföreningen d.y.g. i Lund, i november 1900 tydliggjorde 

Branting sitt förhållningssätt till den Bernsteinska revisionismen, kautskyismen och andra 
riktningar inom sekelskiftets tyska socialdemokrati. Se Hjalmar Branting, Tal och skrifter I
(Stockholm, 1929), 251-265.
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Obestridligt var att partiets dragning mot reformism inte stod i samklang 
med Hinke Bergegrens och de flesta ungsocialisternas politiska övertygelse. 
De revolutionära ungsocialisterna förfasade sig över att betydelsen av stor-
strejken började tonas ned. Överhuvudtaget hade den fackliga kampen stött 
på svåra hinder – symptomatiskt var att saf (Svenska Arbetsgivareföreningen) 
bildades just detta år. Härefter fick de revolutionära och storstrejkspläderande 
fraktionerna inom den svenska socialdemokratin allt svårare att få gehör för 
sina ståndpunkter hos partiledningen. Det var också i detta skede som en stör-
re spricka mellan dessa två läger började framträda.

Det hade visserligen funnits tendenser åt det hållet tidigare, men under 
00-talet befästes dessa slitningar mellan ”revolutionärer” och ”reformister”. 
Som vi kommer att se i det följande blev de ideologiska skiljelinjerna ännu 
mer framträdande i och med syndikalismens allt större påverkan på partiets 
vänsterfalang under decenniets senare hälft.

Ännu hade dock varken Hinke Bergegren eller någon av hans tillskyndare 
rört sig i denna riktning. Vad som däremot hade hänt var att Bergegren efter 
grälet med Branting samlat sig till fortsatt politiskt engagemang med viss op-
positionell prägel. Samtidigt som Separator-konflikten pågick hade Bergegren 
nämligen beslutat sig för att söka sig till de betydligt yngre revolutionärerna 
i det ungsocialistiska förbundet. Hans inträde i förbundet var av det försik-
tigare slaget. Till en början återfanns hans signatur ganska sällan i Brand. År 
1902 bidrog Bergegren med en ynka artikel; en levnadsteckning över den rys-
ke konstnären Vassili Vereschagin, vars verk Bergegren stiftat bekantskap med 
i Berlin tio år tidigare.

Detta bidrag blev dock till något mer än bara en vanlig konstnärsbiografi. 
Vereschagin var nämligen en krigsmålare med ett stort patos mot kriget, och 
Bergegren tog därför tillfället i akt att förena konstanalys med antimilitaris-
tiska paroller. Såtillvida är artikeln intressant att läsa både som ett prov på det 
han livnärde sig på under exilåren (konstkritik) och som en indikation på ung-
socialisternas hjärtefråga framför andra under 00-talets första hälft, antimilita-
rismen. Det senare draget överväger i Bergegrens text: det är kriget, ”detta bar-
bariets vanhedrande arf ”, som angrips.152

152 Brand 1902: 4-5.
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Artikeln passade väl in i tidningens allmänna tendens vid denna tid. Bara 
under 1902 återfanns i Brand 15 bidrag som hade en direkt koppling till för-
svarsfrågan; alltifrån utdrag ur Leo Tolstojs antimilitaristiska soldathandbok 
till klarlägganden om det egna förbundets ståndpunkt i frågan och kritik mot 
partiledningens dito.153 Ett flertal artiklar rörde det upprop som centralkom-
mittén hade skickat ut i flygbladsform på våren 1902, ”Du unge militär!”. Det 
fick både borgerliga tidningar och den socialdemokratiska partiledningen att 
förfasas. Det var ett upprop som tydligt vände sig till de unga arbetarrekryter-
na och som förenade klassanalys med pacifism. Argumentationen var den ty-
piska: här varnades för att militärmakten främst är ett effektivt redskap för de 
besuttna att upprätthålla sin makt med, eller för den delen slå ned strejker och 
arbetaruppror. Av ren klassolidaritet borde därför arbetarrekryterna lägga ned 
sina vapen. ”Du är med i ledet. Kan du mörda dina bröder med kallt blod?” 
löd den skarpa fråga som ställdes.154

Skarpt blev även svaret från myndigheterna: uppropet beslagtogs och åta-
lades och dess författare, Wilhelm Jensen – bror till Albert Jensen, också han 
ungsocialist och sedermera en av den svenska syndikalismens märkesmän – 
dömdes till åtta månaders fängelse. Straffet avtjänades dock aldrig, eftersom 
Wilhelm Jensen redan hade emigrerat till usa. Domen blev ändå historisk, ef-
tersom det var första gången en ungsocialist fälldes i rätten för antimilitaristisk 
agitation.155 Hinke Bergegren var inte sen att agera i frågan. När förhandling-
arna hölls i rättssalen var han en av dem som stod upp till försvar för yttrande-
friheten och innehållet i det aktuella uppropet. Albert Jensen, som under som-
maren 1902 skulle komma att ta över redaktörsposten från Nils Wessel, visade 
brevledes sin tacksamhetsskuld å broderns vägnar.

Även på ett personligt plan hade Albert Jensen och Bergegren kommit var-
andra närmare. Jensen använde fram till juli 1902 ”Herr Hinke Bergegren” i 
sina brev, men den 26 augusti inleder han med ”Bäste vän!”156 Det var heller 
inget tvivel om var Bergegrens lojalitet nu fanns: i föredrag, artiklar och andra 
offentliga sammanhang var det i rollen som ungsocialist han framträdde. Och 
det var därför helt naturligt att han fortsatte att inrikta sig på den allt över-
skuggande frågan i detta skede: antimilitarismen.

153 Brand 1902:4, 6, 8, 9, 10.
154 Uppropet finns återgivet i Brand 1902:4.
155 Fernström, 77.
156 arab, Hinke Bergegrens samling: Albert Jensen till Hinke Bergegren 1902-08-06.
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Hinke och militärfrågan
På ungsocialistiska förbundets kongress 1903, som öppnades 21 februari i Stock-
holm, var Hinke Bergegren en av de ivrigaste pådrivarna i militärfrågan. Till-
sammans med det andra närvarande ombudet från huvudstaden, A.R. Ställ-
berg, yrkade Bergegren på en rent försvarsnihilistisk strategi. Detta gick stick i 
stäv med den officiella partilinjen, vilken klargjorde att folkbeväpning kunde 
tjäna en framtida funktion för proletariatet.157 På denna punkt fick han kon-
gressens stöd. En majoritet lade sina röster på en resolution som klargjorde att 
förbundet skulle ”bekämpa krigseländet i vilken form som helst: militarismen 
eller folkbeväpning”.158 Det lilla spelrum som tidigare getts för olika former av 
demokratiska miliser uppbyggda av arbetare kvarstod inte längre; alla former 
av militärt försvar förkastades. Med kongressbeslutet hade också stödet för va-
penvägran fästs på pränt och blivit en viktig – och för många djupt provoce-
rande – programpunkt för ungsocialismen. En osignerad artikel i Brand, be-
titlad ”Militärens egentliga uppgift” fastslog var förbundet stod i frågan:

militärismen är den största förbannelse som vidlåter våra nutida sam-
hällen; att fäderneslandet är liktydigt med öfverklassens lif och egen-
dom; att det nuvarande samhället anser sig i sin fulla rätt att af under-
klassen kräfva full lydnad äfven då det gäller nedskjutandet af egna 
fäder och bröder, och att militarismen är sig lik öfver allt, vare sig den 
består af värnplikts- eller milisarmé, vare sig den är tillfinnandes i en 
s.k. fri republik eller i en despotiskt styrd stat.159

Denna strikt antimilitaristiska position bidrog till fortsatta och allt kraftigare 
rättsliga ingrepp från samhällets sida, något som möjliggjordes av att straffen för 
försvarsnihilistisk propaganda skärptes vid denna tid.160 Det var emellertid inte 
bara det borgerliga samhällets institutioner och politiska företrädare som slog 

157 Hjalmar Branting var tydligt inne på en kompromissartad linje, som gick ut på att allmän 
värnplikt kunde godtas om det underlättade försöken att genomdriva allmän rösträtt. Sitt stöd 
för skytterörelsen och folkbeväpningen gav han uttryck för i Social-Demokraten 1903-10-05.

158 Stadgar för Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet (Landskrona, 1903), 2. 
159 Brand 1903:2-3.
160 Lars Björlin, ”Lagen och agitatorerna”, i Agitatorerna, red. Kurt Johannesson (Stockholm, 

1996), 152-158. Ett frapperande exempel på hur känsligt det ansågs med försvarsnihilism var 
det faktum att ungsocialister fängslades när de försökte propagera och sprida Tolstojs pa-
cifistiska idéer.
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bakut. Ovan påtalades att den socialdemokratiska partiledningen ställde sig bak-
om tanken på folkbeväpning, men även vissa grupper inom ungdomsförbundet 
hade svårt att förlika sig med den radikala resolution som kongressen antog.

Det var framför allt en del klubbister från Malmö, med Fabian Månsson 
och Herman Österdahl som starkaste talesmän, som hävdade att det nationel-
la försvaret inte helt kunde överges. Ståndpunkten motiverades dels med att 
det militära hotet från Ryssland måste tas på allvar, dels med tanken på att den 
nationella kulturen hade ett egenvärde, men i botten låg också föreställning-
en att det existerande försvaret kunde omorganiseras som folkbeväpning.161

Det nederlag som denna fraktion fick tillräkna sig på kongressen föranledde 
Malmöklubben att lämna förbundet. Kort därefter bildades så ett något mer 
pragmatiskt sinnat och partilojalt utbrytarförbund, Socialdemokratiska Ung-
domsförbundet (sdu). I vardagligt tal blev dessa snart kända som ”ungdemo-
krater”, och på kort tid lyckades de bli det mest medlemsstarka och inflytelse-
rika socialistiska ungdomsförbundet i landet.162

Men trots denna splittringskongress finns det, vilket både Karl Fernström 
och Hans Lagerberg understrukit, inte mycket som tyder på att ungdemokra-
ter och ungsocialister hade några problem att samarbeta i militärfrågan under 
de kommande åren. Tvärtom samordnade ofta förbunden sin antimilitaristiska 
agitation. Under unionskrisens år 1905 gjorde ungdemokrater och ungsocialis-
ter i många stycken gemensam sak för att bevara freden och motverka upprust-
ningsivern. Och året därpå fanns rentav långt gångna planer i bägge lägren att 
slå sig samman till ett enda, gemensamt ungdomsförbund.163

Även i andra frågor var skiljaktigheterna tämligen marginella.164 Det är över-
huvud taget vanskligt att på grundval av förbundsledningens kompromisslösa 
ideologi dra några allmänna slutsatser om de övriga ungdomsklubbisternas in-
ställning. Ett inte alltför långsökt antagande är att många av de anslutna arbetar-

161 Lindbom, 54 ff.
162 Vid denna tidpunkt, 1903, fanns det för övrigt inte fler än cirka 1500 ungdomsklubbister i 

hela rörelsen. Vidare blev klubbmedlemmar inte med automatik anslutna till moderpartiet 
sap. Talet om en ungdomlig minoritet återspeglade med andra ord också en numerärt svag 
position. Se Lindblom, 64.

163 Redogörelse för förhandlingarna mellan Sv. Soc. Ungdomsförbundets Centralkomité och Svens-
ka Socialdem. Ungdomsförbundets Centralstyrelse angående de både förbundens sammanslag-
ning (Landskrona, 1906)

164 Fernström, 95, Lagerberg, 137.
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ungdomarna var mindre radikala än exempelvis Bergegren och Jensen i sin syn 
på religion, militärt försvar och parlamentarismens avigsidor.165

Det vore därför vilseledande, för att inte säga felaktigt, att se de två förbun-
den som uppbyggda av oppositionella revolutionärer respektive partilojala refor-
mister. Inte heller i förhållandet till partiledningen kan det sägas ha funnits något 
entydigt konfliktförhållande. Förvisso framfördes det ofta kritiska synpunkter 
på sap:s taktik utifrån ett revolutionärt socialistiskt perspektiv, och det var heller 
inte ovanligt att enstaka personer i partitoppen fick utstå hårda angrepp.

Men detta var definitivt inte liktydigt med att ungsocialismen, eller för den 
delen Hinke Bergegren personligen, bedrev en systematisk strid mot det egna 
partiet. Man hade inget emot att bli kallade vänsteroppositionella, men för-
denskull fanns under seklets första år knappast någon seriös ambition att för-
söka bryta sig ur partiet eller på annat sätt skapa en splittring i rörelsen.166 Vad 
som gång på gång återkom i ungsocialisternas tal, skrifter och möten var istäl-
let rätten att på ett fritt och eklektiskt sätt framföra sina åsikter, och i slutän-
dan försöka återupprätta och stärka socialdemokratins revolutionära inslag.

Däremot kan konstateras att ungsocialisterna under kongressen 1903 på 
viktiga punkter markerade sin självständighet gentemot moderpartiet. Förut-
om den radikala inställningen i försvarsfrågan beslöt kongressen också för att 
bekämpa religionen – stick i stäv med partiprogrammet, som betonade att re-
ligionen var en privatsak. I rösträttsfrågan märktes en viss otålighet från kon-
gressens sida; visserligen fanns fortfarande ett stöd för att denna fråga var an-
gelägen att lösa, men det framgick också att förbundets ledarskikt inte såg 
rösträtten som ett primärt medel för arbetarklassens befrielse.167

Hinke Bergegren värnade, här som i andra sammanhang, förbundets rätt 
att avvika från partiprogrammet när så ansågs nödvändigt. Under kongres-
sen var han också den som fick äran att hålla huvudtalet i samband med av-
slutningen. Bergegren deklarerade ännu en gång sin antiparlamentariska och 
revolutionära grundideologi, samtidigt som han kritiserade byråkratiska och 
toppstyrda tendenser inom partiet.168 Det var förmodligen just den typ av tal 

165 Tage Lindbom är också inne på denna tankegång. Se Lindbom, 62.
166 Steen, 45.
167 Lindbom, 58-62.
168 Ibid., 57.
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som de flesta förväntade sig av Bergegren, och det var varken första eller sista 
gången han offentligt gav uttryck för dessa tankar. Mer märkvärdig, och där-
för motiverad att i det följande belysa på ett ingående sätt, var hans starkt för-
svarsnihilistiska övertygelse. Utifrån vilka grundvärderingar och taktiska hän-
syn utformade egentligen Hinke Bergegren sin försvarsnihilism? Och fanns 
det anarkistiska överväganden bakom denna?

Det som direkt kan sägas är att det försvarsnihilistiska uttalande som Ber-
gegren bidrog till att formulera under kongressen verkligen inte var en en-
gångsföreteelse. I både tal och skrift betonade han gång efter annan att mi-
litären utgjorde ett hinder för arbetarrörelsens strävanden, varför det var av 
största vikt att stödja vapenvägrare och bedriva antimilitaristisk propaganda. 
Det handlade emellertid inte enbart om att utifrån klasskampstaktiska hänsyn 
försöka vinna över värnpliktiga till arbetarrörelsen. Det fanns också ett huma-
nitärt patos bakom Bergegrens försvarsnihilistiska ståndpunkt. Värnpliktsväg-
ran betraktades av honom som ett tecken på mod, mänsklig värdighet och – 
inte minst – förnuftighet.

När Bergegren skrev om den förste ungsocialistiske värnpliktsvägraren, 
järnarbetaren Josef E. Andersson, tog han fasta på nyss nämnda egenskaper. 
Det faktum att Anderssons vapenvägran inte grundade sig på religiös överty-
gelse (eller som Bergegren uttryckte det: ”vidskepelse eller slikt nonsens”) utan 
föll tillbaka på politiska överväganden, berömdes särskilt. I artikeln samman-
fogades ateism, förnuftshyllande och försvarsnihilism, på ett för Bergegren ka-
rakteristiskt sätt.169

Vi har tidigare sett hur Hinke Bergegren betonade bildningens roll i klass-
kampen. Också i sin antimilitaristiska propaganda vinnlade han sig om att 
framhäva bildning och upplysning. Vid föredrag, möten och föreläsningar 
återkom Bergegren ofta till att befrielsen från det kapitalistiska klassamhället 
förutsatte att proletariatet skulle nå insikt om försvarsmaktens destruktiva in-
slag. Den kadaverdisciplin som praktiserades var i hans ögon inte bara ett for-
mellt hinder för social omstörtning, den utgjorde dessutom en hämsko för 
den värnpliktiges intellektuella och moraliska utveckling.170

169 Brand 1903:2-3.
170 Se Brand 1903:2-3, 1903:12.
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Bergegrens bakgrund i den bildningsvurmande kulturradikalismen gjorde 
sig alltjämt påmind. När han talade offentligt om antimilitarism var det van-
ligt att han förde in litteraturhistoriska referenser. Emellanåt hade föredragen 
två delar – en politisk och en kulturhistorisk. Bergegrens omsorg om folkbil-
dandet var, här som i andra politiska sammanhang, ett osvikligt inslag.

Men i huvudsak var det alltså taktiska skäl som låg bakom hans inställning 
i militärfrågan. Grundtanken var högst pragmatisk: kunde rekryterna från 
den arbetande klassen förmås att lägga ned sina vapen, skulle det samtidigt 
underlätta de revolutionära strävandena. För att omkullkasta det kapitalistis-
ka samhället krävdes att den våldsverkande institution som understödde den 
rådande ordningen också kraftigt försvagades.171 Arbetarklassen hade såtillvi-
da, menade Bergegren, två användbara strategier i den revolutionära kampen 
– generalstrejken och antimilitarismen – och båda dessa avsåg att bokstavligt 
talat avväpna överheten.

Inte bara för Hinke Bergegren, utan för den ungsocialistiska rörelsen över-
lag blev denna tvåhövdade strategi allt mer framträdande under seklets första 
år. Ett stort och mödosamt arbete lades ner på att sprida försvarsnihilismens 
budskap. Den centrala målgruppen var, logiskt nog, värnpliktiga arbetare. 
Det beslagtagna uppropet ”Du unge militär”, som tidigare nämndes, var bara 
en i raden av antimilitaristiska broschyrer som förbundet spred till proletä-
rer i kronans tjänst. Till detta kan läggas ett flertal diskussionsmöten, föreläs-
ningar och strejkuppmaningar som specifikt inriktades mot rekryterna. I och 
med samhällets allt hårdare behandling av allehanda antimilitaristiska uttryck 
blev det också en angelägen uppgift att samla in pengar till särskilda kassor för 
rättsligt stöd åt anklagade ungsocialister och/eller värnpliktiga arbetare.172

Hinke Bergegrens bidrag till ungsocialismens mångfacetterade antimilita-
ristiska verksamhet låg dock främst på det agitatoriska planet. Det var huvud-
sakligen som provokativ talare med oppositionell anstrykning han gjorde av-
tryck i denna fråga. Oviljan att foga sig efter partiledningens åsikter kvarstod 

171 Den antimilitaristiska propagandans koppling till såväl bildning som klasskamp avhandla-
de Bergegren bland annat i ett föredrag med titeln ”Militärismens förbannelse”, som hölls 
i Stockholm, den 1 mars 1903. För ett referat av diskussionsmötet som hölls i samband där-
med, se Brand 1903:2-3.

172 Steen, 44.



drömmen om det ouppnåeliga

110

för övrigt: när Hjalmar Branting inbjöds att diskutera arbetarrörelsen och för-
svarsfrågan på ett möte för Stockholms ungsocialistiska klubbar, visade sig 
Hinke Bergegren återigen från sin kompromisslösa sida. Branting lutade åt 
uppfattningen att fosterlandet var värt att försvara, inte minst mot bakgrund 
av det reella miltära hot han menade Ryssland stod för. Bergegren däremot 
viftade bort allt sådant tal i polemiserande ordalag. 

Det vore bättre, menade han, att låta ryssen ta en del av Norrland än att in-
låta sig i ett storkrig som skulle sluta med otaliga dödsoffer. Han frågade ock-
så om det inte vore vettigare att låta de miljoner som lades på försvaret gå till 
ryska revolutionärer. Bergegrens uppfattning var således glasklar: det interna-
tionella broderskapet mellan alla proletärer var överordnat nationellt försvar 
likväl som alla former av folkhärer.173

Skillnaden mellan de två debattörerna är intressant. Brantings pragmatis-
ka värdering av situationen placerade honom i den europeiska socialdemokra-
tins mittfåra vid denna tid. Avrustning var ett eftersträvansvärt mål, men vid 
händelse av ett militärt hot mot den egna nationen var det likafullt viktigt att 
inte helt förkasta ett försvar.

De antimilitaristiska idéer som Bergegren torgförde låg däremot närmare 
en pacifistisk och antipatriotisk tradition i arbetarrörelsen, som innefattat ett 
flertal anarkister (däribland den annars så burduse och revolutionsdyrkande 
Bakunin), men också den syndikalistiska rörelse som sakteliga började ta form 
i Frankrike omkring sekelskiftet. Två huvudtankar präglade denna tradition: 
dels avståndstagandet från nationalstaten och dess våldsutövande institutioner, 
dels en stark betoning på arbetarnas internationella gemenskap. Propagerandet 
för generalstrejk mot upprustning och krig blev ofta en central taktisk utgångs-
punkt, i synnerhet för den tidiga syndikalismen, med den franska organisatio-
nen cgt (Conféderation Générale du Travail) som starkaste riktningsgivare.174

Och som bekant hade ungsocialismen i Sverige en snarlik inställning.

173 Ett referat av mötet, som gick av stapeln 29/10 1903, återfinns i Brand 1903:12.
174 Se Michail Bakunin, Michael Bakunin: Selected Writings, ed. Arthur Lehning (Cape, 1973) 

samt densammes The Paris Commune and the Idea of the State, ed. Nicolas Walter (Cira, 
1971). För en belysande historik över cgt, samt övrig tidig europeisk anarkosyndikalism 
och syndikalism, se Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalim (1938), F.F. Ridley, Revolutionary 
Syndicalism in France: Direct Action of its Time (Cambridge, 1970), Barbara Mitchell, The
Practical Revolutionaries; A New Interpretation of the French Anarchosyndicalists (New York, 
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Betydde då detta att Hinke Bergegren tagit starka intryck från anarkistiska 
och syndikalistiska strömningar på kontinenten? Det kan onekligen ha varit så, 
men samtidigt var parollerna om generalstrejk och antimilitarism vitt spridda i 
olika socialistiska grupperingar i Europa vid denna tid. Det är därför lika rimligt 
att se Bergegrens yttranden som exempel på en revolutionär socialism, fylld av vi-
sionen om den universella arbetargemenskapen och motståndet mot nationernas 
klasskrig. När Branting i diskussionen anklagade honom för anarkism var Ber-
gegren också bestämt avvisande: det var det absolut inte fråga om hävdade han, 
och tillade att det minsann förekom skarp kritik mot upprustningen i alla politis-
ka läger. Man behövde inte vara anarkist för att man var försvarsnihilist.175

Förmodligen anade han inte hur sannspådd han skulle bli. På våren 1904 
klev nämligen den stridbara nationalekonomen Knut Wicksell in på den of-
fentliga arenan och utdelade häftiga råsopar till de försvarspolitiska debattörer 
han menade uppvisat patriotisk yra, gränsande till ren chauvinism. Wicksell, 
som redan under det tidiga 90-talet gett uttryck för försvarsnihilistiska åsik-
ter, irriterades över hatet och skräcken för Ryssland. Han var särskilt besviken 
över att dessa stämningar påhejades av socialdemokrater som Branting. På det 
förstamajtal Wicksell höll i Göteborg vände han sig starkt emot de enorma 
försvarsutgifterna i Sverige (de upptog mer än hälften av statens budget), och 
menade att de borde användas till reformer för arbetarna istället.176 Efter detta 
utspel hamnade Wicksell i rejält offentligt blåsväder – öppet stöd fick han helt 
följdriktigt i Brand men de övriga reaktionerna var av det syrligare slaget.177

Denna episod åskådliggör två tankeväckande förhållanden. För det för-
sta visar den hur infekterad den försvarspolitiska debatten var i Sverige un-
der denna tid. För det andra exemplifierar den mångtydigheten i den politiska 
radikalismen omkring sekelskiftet. Gränserna mellan olika politiska läger var 

1987). Det är samtidigt viktigt att betona komplexiteten i denna fråga: när det kom till kri-
tan var den långtgånga pacifismen ofta förhandlingsbar. Så ställde sig exempelvis Krapot-
kin på de allierades sida mot Tyskland när det första världskriget bröt ut, med argumentet 
att Tyskland var reaktionen symboliserad och till varje pris måste besegras för att ett revo-
lutionärt Europa skulle kunna etableras. Även flera av de ledande franska syndikalisterna 
avvek från sina tidigare pacifistiska sympatier när kriget blev en realitet. Se Peter Marshall, 
Demanding the Impossible: A History of Anarchism (London, 1993), 332, 444.

175 Brand 1903:12.
176 Torsten Gårdlund, Knut Wicksell: Rebell i det Nya Riket (1956; Stockholm, 1990), 269-273.
177 Gårdlund, 271.
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töjbara, vilket innebar att personer som annars inte hade några självklara berö-
ringspunkter kunde förenas i delar av sin samhällskritik. Knut Wicksell hade 
förvisso sina sympatier hos arbetarrörelsen och hade haft en likartad stånd-
punkt som Hinke Bergegren i sedlighetsdebatten under 1880-talets slut, men 
gjorde samtidigt ingen hemlighet av hur svårt han hade för Bergegren och en 
del av ungsocialismens oborstade element. Ett år innan händelsen skrev exem-
pelvis Wicksell i ett brev till Hjalmar Öhrvall att ”Hinkes stora fel är att han 
är skäligen obegåvad”.178

I Hinke Bergegrens värdering av generationskamraten Wicksell var likale-
des ljum. När Bergegren skildrade Wicksells insatser som vetenskapsman och 
politisk talare i Brands januarinummer 1906, hyllade han visserligen dennes 
skriftliga vetenskapliga insatser – särskilt det ”utomordentligt lärorika, skarp-
sinniga” verket Föreläsningar i nationalekonomi – men ställde sig desto mer 
tvekande till hans sätt att hålla föredrag: ”Som föreläsare har professor Wick-
sell otaliga beundrare. Dit hör icke jag. Hans flegmatiska natur kommer för 
mycket fram, och det stöter mig. De små kvickheterna, han så gärna vill sticka 
in här och hvar, verka på mig obehagligt.”

Wicksells politiska åsikter föll inte heller i god jord; det tycks framför allt 
vara tanken på att skapa allianser mellan arbetare och arbetsgivare som gjort 
Bergegren avogt inställd.179 Men trots Wicksells och Bergegrens gemensamma 
ovilja att förenas på ett ideologiskt och personligt plan, kan det knappast för-
nekas att det fanns likheter mellan de bägge herrarna på ett område: den of-
fentliga framtoningen. Både Wicksell och Bergegren tycks medvetet ha valt 
en provokativ stil när de i tal, debatter och andra offentliga sammanhang ut-
tryckte sina åsikter. Sett ur den aspekten var det därför tämligen passande att 
Wicksell och ungsocialisterna i en del avseenden gjorde gemensam sak. Mot-
ståndet mot patriotismen, kungahuset, statsreligionen och militarismen var 
delat, och ibland framfördes även denna kritik under former av samarbete.

Ett berömt sådant tillfälle var den 2 november 1908, då Wicksell i Folkets 
Hus i Stockholm höll ett föredrag för huvudstadens socialistiska ungdomsklub-
bar med titeln ”Tronen, altaret, svärdet och pänningpåsen”. Som titeln antyder 
var det fråga om en uppgörelse med religionen, försvaret, kungahuset och stor-

178 Citerat ur Gårdlund, 273.
179 Brand 1906:1.

•



Agitator och samhällsfiende: Hinke Bergegrens politiska tänkande 1886-1910

113

kapitalet, men det var dessutom ett medvetet försök att testa yttrandefrihetens 
gränser. Det var i synnerhet de klart antireligiösa synpunkterna, presenterade i 
satirisk form, som förmodades provocera. Så blev det också: Knut Wicksell an-
klagades och dömdes sedermera till två månaders fängelse för hädelse.180

Hinke Bergegren då? Kunde professorn Wicksell fängslas för ett religions-
kritiskt framförande borde väl en av etablissemanget avskydd agitator som 
Bergegren ha legat i riskzonen? Det är utan tvivel sant att många hoppades 
att det skulle gå för Bergegren som för många av hans ungsocialistiska kam-
rater vid denna tid, det vill säga internering till följd av antimilitaristisk och 
fosterlandskritisk propaganda. Men han klarade sig förvånansvärt länge un-
dan från juridiska efterspel till sina yttranden. Det hängde delvis samman med 
Bergegrens obundna position i rörelsen: Brands redaktion fanns i Landskrona 
och den ansvarige utgivaren och redaktören var Albert Jensen, ett förhållande 
som gällde intill början av december 1904. Först därefter tillträdde Hinke Ber-
gegren (som dittills ägnat stor omsorg och tid åt agitationsresor och offentliga 
föredrag runtom i landet)181 som redaktör, men Jensen kvarstod som ansvarig 
utgivare. I praktiken innebar detta att det trots Bergegrens redaktörskap fort-
farande var Jensen som ställdes till svars när artiklar åtalades.

Till slut gick det dock inte längre för Hinke Bergegren att slinka ur rätt-
visans stränga grepp. När Bergegren i början av april 1906 höll ett tal där han 
försvarade värnpliktsvägrare och uttalade förhoppningar om att värva rekryter 
till kampen mot klassamhället, väcktes åtal. Straffet blev 10 månaders fängel-
se för uppmaning till ohörsamhet mot lag och avtjänades i Ystad, med bör-
jan den 22 februari 1907.182 Själva brottsrubriceringen härstammade från helt 

180 Gårdlund, 278 ff. Wicksells häcklande över Bibelns sätt att presentera Jesus obefläckade av-
lelse väckte de starkaste reaktionerna.

181 Bergegrens vidsträckta föreläsningsturnéer bidrog till att han blev ett välkänt namn långt 
utanför de större städernas arbetarkretsar. En livfull skildringar från en sådan turné ger Ber-
gegren själv i Brand 1904:5. Bergegrens entusiasm över att befinna sig i talarstolen och att 
resa runt och träffa arbetare går inte att ta miste på: ”jag hade varit i lyckligare tillfälle att 
få följa med socialismens utveckling, således hade jag äfven på detta område något nytt att 
skänka; men – framför allt – jag var besjälad af så mycken entusiasm för den revolutionära 
socialismen, att jag visste, att jag hade något att gifva.”

182 Fernström, 116. Det var långt ifrån ovanligt att socialistiska möten bevakades av poliser. Vid 
det aktuella tillfället hade polisen dessutom sänt dit en stenograf, vars uppgift var att kun-
na bistå med bevismaterial om nu åtal skulle väckas mot det som sades på mötet.
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färska lagar som genomdrivits tidigt på året 1906, under liberalen Karl Sta-
affs ledning (vid tiden för lagarnas realiserande var Staaff tillförordnad justi-
tieminister, men kort därefter tillträdde han som statsminister). Dessa lagar, 
som snabbt blev kända som ”Staaff-lagarna”, skärpte straffsatsen för hand-
lingar som uppmanade till brott, och ungsocialisternas ideliga uppmaningar 
till vapenvägran likväl som deras antireligiösa utfall, hörde till denna katego-
ri.183 Lagarnas tillämpning nådde också avsedd verkan: ett flertal ungsocialis-
ter, däribland alltså Bergegren, dömdes till fängelsestraff för i huvudsak anti-
militaristiska artikulationer under 00-talets andra hälft.

Bergegrens reaktion på domen, och i synnerhet på Staaff-ministärens age-
rande i lagstiftningsärenden uteblev inte. Samma dag som fängelsevistelsen 
inleddes i Ystad skickade Bergegren ett telegram till statsminister Staaff med 
följande krassa ordalydelse: ”Ingående i dag i fängelset, måste jag till den ex-
cellens, som spelat polissjäl, uttrycka mitt djupaste förakt.”184 Annars hade fri-
hetsberövandet inte någon dramatisk inverkan på Bergegrens politiska åtagan-
den. Från sin fängelsecell fortsatte han att skriva artiklar till Brand, samtidigt 
som han mottog och replikerade på ett ansenligt antal brev.185

Åtal blev efterhand vardagsmat för ungsocialismen. Mellan augusti 1906 och 
december 1907 beslagtog förbandschefer på militärförläggningar runtom i lan-
det 239 skrifter av subversiv karaktär. Och enbart under 1906 dömdes ungsocia-
lister till sammanlagt mer än elva års straffarbete och 33 månaders fängelse. Ung-
demokraterna drabbades också hårt: deras antimilitaristiska upprop ”Ned med 
vapnen!”, som gick ut i omkring 100.000 exemplar, beslagtogs och åtalades – 
med följden att Zeth Höglund dömdes till sex månaders fängelse.186 En juridiskt 
understödd och politiskt motiverad förföljelse mot radikala socialister, i synner-
het sådana som var motståndare till militarismen, hade vidtagit.187

183 Haste, 113-114
184 Citerat ur Fernström, 136.
185 Fernström, 137.
186 Lagerberg, 147 f, 153.
187 En historisk studie som visar hur den svenska rättsutövningen vid denna tid användes 

som ett maktmedel riktat mot socialister, är Per Eklund, Rätten i klasskampen (Stockholm, 
1974). Ett illustrativt exempel på det rena hatet som fanns mot ungsocialister, inte minst 
från militärt håll, ger en artikel i Social Tidskrift 1906:5, skriven av löjtnanten Ernst Lilje-
dahl. Angreppsmålet är Hinke Bergegren och ungsocialismen (här benämnda ”hinkeaner”) 
och löjtnant Liljedahl anger tydligt vad han hoppas att Staaff-lagarna skall leda till: ”Icke 
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Trots den besvärliga belägenhet som detta innebar för förbundet, modi-
fierades inte den klart antimilitaristiska framtoningen. Den ungsocialistiska 
kongressen 1905, som hölls i Göteborg, underströk kraftigare än tidigare vik-
ten av en försvarsnihilistisk kamp på flera fronter. Dessutom blev strategin att 
bedriva agitation för värnpliktsvägran mer utbrett accepterad även bland ung-
socialister som inte tillhörde städernas större klubbar.188 Under unionskrisen 
hade den antimilitaristiska propagandan högsta prioritet, för både ungsocia-
lister och ungdemokrater. Men också efter det att unionsupplösningen mellan 
Sverige och Norge trots allt fullbordats på ett fridsamt sätt, fortsatte propagan-
dan. Både inom och utom kasernområden spreds oförtrutet antimilitarismens 
budskap, ofta med beslag, disciplinstraff eller rättegångar som följd.

Hinke Bergegren var en av många som radikaliserade sin antimilitarism 
under perioden 1905-1907. Efter övertagandet av redaktörstjänsten i Brand
blev tonfallet i tidningen hårdare, angreppen på partiledningen fler och den 
revolutionära retoriken oförsonligare. Bergegren höll inte tillbaka de verba-
la rallarsvingarna. Med avsmak skrev han om ”de extra rojalisterna” (här av-
sågs de socialdemokrater som var undfallande för kungamakten), med kraft 
angreps ”den svenska öfverklasspöbeln” vars krigshetsande endast hade girig-
heten som drivkraft, och med ilska protesterade han mot alla åtal som väcktes 
mot ungsocialister.189 Till detta kan läggas en påtaglig entusiasm inför revolu-
tionsrörelsen i Ryssland.190 Denna kombination av svärmeri för revolutionära 
idéer och försvarskritisk propaganda hade säkerligen varit förhärskande även 

blir Hinke Bergegren patriot genom tre eller sex månaders fängelse, lika litet som en alkoho-
list blir nykter efter att ha ’suttit inne’. Nej, vi måste öfvervinna det onda med kärlek, om vi 
vilja inblåsa Jesu ande i våra lagar. Därför behöfva vi tvångsinternering för alkoholister, tills 
de äro botade så långt läkarevetenskapen förmår. Af samma skäl bör hinkeanerna tvångsin-
terneras, tills deras abnorma själssjukdom blir häfd så mycket som möjligt. Främst i denna 
riktning borde de nya straffåtgärderna syfta.”

188 Fernström, 106 f.
189 Brand 1905:8, 1905:9
190 I Brand 1905:3 uttalades förhoppningar på en rysk revolution, samtidigt som det informera-

des om sabotagedåd och uppror i Ryssland. Signaturen Mikael skrev i Brand 1905:4 om re-
volutionsrörelsen i Ryssland och i samma nummer återfanns notisen ”Ur de ryska terroris-
ternas program”. När tsaren slutligen kunde kväsa revoltförsöken lade det också viss sordin 
på ungsocialisternas revolutionsförhoppningar; under 1906 är det inte fullt lika optimistis-
ka och upproriska tongångar i spalterna.
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med en annan redaktör, men den allt större inriktningen på konfrontation var 
säkerligen ett resultat av Bergegrens inflytande över tidningens utformning.

Hinke Bergegrens irritation över partiets ställningstagande i försvarsfrå-
gan tycks dessutom bara ha ökat med åren. I en artikel från våren 1906 döm-
de Bergegren ut socialdemokratins officiella hållning och uttryckte besvikel-
se över det han uppfattade som ren flathet från Brantings sida. Här återkom 
Bergegren också till sitt principiella motstånd mot patriotism: en sådan anda 
tjänade enligt honom bara en liten grupp av makthavare som behövde mili-
tarismen för att slå ned fiender innanför och utanför landets gränser. Det var 
det spelet han menade Branting indirekt understödde: ”Hr Branting skriker 
på fosterlandet, -- det gör effekt på brackorna; han ropar högt på folkbeväp-
ning, det skall försöka slå an på proletärerna. Så slår man bra åt båda hållen. 
Det kallas i vår upplysta tid, att man är en politiker; förr hette det humbug.”191

Bergegren fortsatte kort sagt att staka ut rågången mellan ungsocialismens re-
volutionärer och den i hans ögon handlingsförlamade och av borgerliga vär-
deringar anfäktade socialdemokratiska partiledningen. I en annan fråga, den 
rörande taktiken, skulle känslorna ånyo komma att svalla.

Generalstrejk eller rösträttskamp?
Den antimilitaristiska propagandan och agiterandet för generalstrejk utgjor-
de, som tidigare nämnts, de två huvudpunkterna i ungsocialismens ideologi 
under seklets första decennium. Vad gäller omhuldandet av generalstrejken 
var 1903 ett centralt årtal. Det var nämligen detta år som Brand introducerade 
syndikalismens grundtankar för svenska arbetare. Den ekonomiska klasskam-
pen sattes samtidigt i högsätet – det var den som tänktes lägga grunden för ett 
framtida socialistiskt samhälle. Att ett flertal ungsocialister, med Albert Jensen 
som något av ideologisk ledargestalt, sedan anslöt sig till den syndikalistiska 
organisationen sac vid bildandet 1910 var helt följdriktigt. Syndikalistiska idé-
er hade nämligen vunnit viss mark i förbundet under 00-talet.192

191 Brand 1906:5.
192 En god introduktion till syndikalismens tidiga period i Sverige, och sac:s relation till den 

internationella syndikalismen ges i Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903-1922
(1975; Stockholm, 1993).
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Ett första steg på vägen mot syndikalism var publiceringen av den långa, 
osignerade artikelserien ”Generalstrejken och den sociala revolutionen”. Upp-
delad över sju nummer förmedlade denna artikelserie ett rakt budskap: ge-
nom generalstrejken skulle det kapitalistiska samhället lamslås för att därefter 
störta samman, vilket i sin tur skulle ge proletariatet möjlighet att överta pro-
duktionsmedlen och inrätta ett socialistiskt samhälle med fackföreningar som 
själva basen. Fackföreningarna påstods ha en dubbel funktion: de skulle tjäna 
som kamporgan innan och under revolutionen, men de skulle också utgöra 
produktionsbaser i det framtida, icke-hierarkiska socialistiska samhället.193

Dessa föreställningar sammanföll i hög grad med samtida syndikalistisk 
teoribildning. I den syndikalistiska rörelsens födelseland Frankrike hade cen-
tralorganisationen cgt alltsedan grundandet 1895 lanserat idéer snarlika de 
som fördes i artikelserien. Utomparlamentarisk ekonomisk kamp stod i cen-
trum, och de primära verktygen för denna kamp utgjordes av direkta aktio-
ner och sabotage på arbetsplatserna. Dessa metoder tänktes i förlängningen 
leda till den efterlängtade generalstrejken som i sin tur skulle omskapa hela 
samhället.194 Och en viktig förutsättning för denna process var en lyckosam 
antimilitaristisk propaganda. I artikelserien återgavs dessa huvudtankar med 
omsorgsfull detaljrikedom. En särskild udd riktades mot socialdemokratins 
ensidiga inriktning på parlamentarisk taktik. Men mest anmärkningsvärt i 
sammanhanget var att det skisserade samhällsmålet bar drag av anarkistisk te-
ori: det talades om nätverk av konsumtions- och produktionsföreningar som 
skulle ersätta regering och centralt administrerade institutioner. Härigenom 
utmynnade artikelserien i en anarkosyndikalistisk hållning.195

Markerade då denna artikelserie ett genombrott för revolutionär syndika-
lism bland ledande ungsocialister? Nej, för en sådan tolkning finns det inga 
starka belägg i källmaterialet. Till att börja med var i stort sett hela artikelse-
rien en översättning av österrikaren Arnold Rollers broschyr Der Generalstreik 
und die soziale Revolution (1902), och inte heller i andra sammanhang gavs 
vid denna tid några uttryck för en självständig revolutionär syndikalism inom 

193 Brand 1903:2-3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
194 Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903-1922 (1975; Stockholm, 1993), 22-29; Ridley, 

14 ff.
195 Brand 1903:11.
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suf.196 Förbundets inställning i taktikfrågan var snarast rätt vacklande. Stude-
rar man Brand under åren 1903-1906 är det svårt att hitta en gemensam linje i 
artiklar som behandlar taktiska spörsmål i klasskampen. Antiparlamentariska 
och/eller generalstrejksvänliga bidrag delade spaltutrymme med mer pragma-
tiska förslag på hur rösträttsfrågan på bästa sätt skulle lösas. Somliga såg gene-
ralstrejken som ett revolutionärt medel, andra yrkade på dess möjligheter att 
åstadkomma allmän rösträtt.

På den entydigt antiparlamentariska sidan stod Albert Jensen och Einar 
Håkansson: den förstnämnde betonade att klasskampen inte tålde reformis-
tiska kompromisser, medan Håkansson förde anarkistiskt hållna diskussio-
ner om problemen med en kommande socialiststat.197 Det bör dock genast sä-
gas att Håkansson på intet sätt var representativ, utan tvärtom tämligen unik 
i sitt sätt att förkasta både riksdagsarbetet och staten som princip för maktut-
övning. Inte ens en aldrig så välmenande socialiststat var för anarkisten Hå-
kansson en tänkbar lösning.198

Hinke Bergegren var även han en stark anhängare till generalstrejkstanken. 
Men där Håkansson hade en anarkistisk klangbotten och Jensen efterhand tog 
avstamp i syndikalismen för sin propaganda, hade Bergegren en mer svårde-
finierad revolutionärt socialistisk grundsyn. Skillnaden var i realiteten hårfin 
mellan denna hållning och den hårdfört antiparlamentariska propaganda han 
gått i bräschen för under det tidiga 90-talet.

Än en gång återkom Bergegren till att generalstrejken var arbetarklassens 
främsta – och sannolikt enda – hållbara medel för att störta det kapitalistis-
ka samhället. Det fanns en utopisk tanke i botten; en förhoppning om att en 
fredlig revolution skulle genomföras när arbetarna genom sin antimilitaristis-

196 En andra, och utökad upplaga av Rollers broschyr utgavs på svenska av Stockholms socialis-
tiska ungdomsklubbar 1906. Se Arnold Roller, Den sociala generalstrejken, sv. övers. (Stock-
holm, 1906).

197 Exempel på Jensens antiparlamentarism finns i Brand 1903:9, 10. För Einar Håkanssons re-
sonemang om förhållandet mellan socialdemokrati och anarkism, se Brand 1904:4, 5.

198 I den raljant skrivna artikeln ”Är socialiststaten idealet?” gör Håkansson upp med såväl re-
formismen som tanken på en stat. All auktoritär styrelse förkastas och Håkansson hävdar 
att ”staten är ond alltigenom [- - -] Den har uppstått mot folkets vilja, och dess ändamål 
är att skydda privategendomen – det lagliga, men därför icke mindre brottsliga tjufveriet.” 
Hur goda intentionerna än skulle vara, skulle även en socialiststat leda till tyranni och auk-
toritär maktutövning. Brand 1905:9.
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ka agitation hade vunnit militärerna på sin sida.199 Bergegrens aversion mot de 
byråkrater och ”småpåvar” han tyckte sig finna i partiet var lika stor som hans 
revolutionära övertygelse. I en av sina artiklar, publicerad sensommaren 1904, 
gick han till och med så långt att han hävdade att ungsocialismen kanske över-
betonat religionskritiken och antimilitarismen, och gett för lite utrymme åt 
själva huvudsaken: ”den sociala – eller den revolutionära såsom jag skulle vilja 
kalla den; ty det spörsmålet måste just gälla den kommande revolutionen”.200

Men även i taktikfrågan var Hinke Bergegren motsägelsefull i sitt ageran-
de. På den socialdemokratiska partikongressen 1905 presenterade han, säkert 
till mångas förvåning, en resolution vars budskap gick ut på att snabbt försöka 
lösa rösträttsfrågan genom en storstrejk. Denna resolution vann till slut kon-
gressens gillande.201 Hur kan man då förklara denna plötsliga kompromiss-
villighet från Bergegrens sida? En möjlig tolkning är att han ville tona ned 
sina kontroverser med partiledningen och skaffa större politisk legitimitet. 
Det överensstämmer dock inte alls med de övriga utspel han gjorde mot par-
tiet vid denna tid; undfallenhet och stillsam anpassning var som bekant ald-
rig Hinke Bergegrens signum. En troligare värdering av situationen är att Ber-
gegrens vilja att lösa rösträttsfrågan hängde samman med att han därigenom 
hoppades att partiet skulle ägna större kraft åt det som för honom och de fles-
ta ungsocialister var den egentliga hjärtefrågan: generalstrejkens idé.

När partiets verkställande utskott ett halvår innan kongressen skickade ut 
en förfrågan om hur medlemmarna såg på generalstrejken som påtrycknings-
medel för att uppnå allmän rösträtt, gav suf också ett svar som var mycket likt 
det Bergegren sedermera gav på partikongressen. Förbundet delade visserligen 
inte partiets starka tro på ”den allmänna rösträttens förmåga att bota refvorna 
i samhällskroppen eller bringa till stånd detta proletariatets diktatur, hvarom 
de tyska socialdemokratiska ledarne så ofta tala”, men de biföll ändå förslaget, 
framför allt eftersom de hoppades att rösträttsfrågan ”ändtligen en gång skall 
kunna bringas ur världen”.202

199 arab, Stockholms södra socialistiska ungdomsklubb, protokoll 1903-06-04, Stockholms norra so-
cialistiska ungdomsklubb, protokoll 1905-10-23. Se även Brand 1904:8, 9; 1905:10.

200Brand 1904: 8.
201 Socialdemokratiska partikongressen, i Göteborg 1905, xx
202 Brand 1904:8.
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Spörsmålet parlamentarism-generalstrejk genererade annars en rad olika svar 
av dåtidens arbetarrörelse – och inte ens de strejkvurmande och revolutionä-
ra ungsocialisterna var helt eniga inbördes. När suf höll sin egen kongress 1905 
var taktikfrågan en stor diskussionspunkt, kring vilken det visade sig svårt att nå 
konsensus. Kongressen antog slutligen en resolution formulerad av Hinke Ber-
gegren, som gav visst utrymme även för de ungsocialister som var välvilligt in-
ställda till parlamentarism och reformarbete. Men vid sidan av detta förbehåll, 
var grundtonen av det revolutionära slaget:

Under beklagande av att parlamentarismen inom den socialdemokra-
tiska arbetarrörelsen blivit framskjuten såsom det enda säkra medlet 
till arbetarrörelsens frigörelse varigenom andra medel ställs i skuggan – 
förklarar kongressen: att utvecklingen inom samhällena alltmera peka 
därhän, att det mest effektiva vapen, arbetarklassen för närvarande har 
till sitt förfogande i kampen mot ett allt hänsynslösare klassamhälle, är 
generalstrejken, och uppmanar kongressen förbundets alla medlemmar 
att utveckla en energisk agitation för att bland Sveriges arbetare utbre-
da tanken på nödvändigheten av detta vapens användande.203

Budskapet i den antagna resolutionen var otvetydigt på en punkt: för att uppnå 
det revolutionära målet var generalstrejkens väg den mest framkomliga. Miss-
tron till reformismens möjligheter började nu också uttryckas av allt fler ungso-
cialister. För trots att suf inte hade lämnat parlamentarismen helt därhän, hade 
generalstrejkstanken med åren blivit mer framträdande i förbundets ideologiska 
framtoning.204 För Hinke Bergegren, vars uppfattning i taktikfrågan alltid hade 
legat åt det antiparlamentariska hållet, var detta säkert en uppmuntrande om-

203 Motioner och Förslag till Svenska Socialistiska Ungdomsförbundets kongress i Göteborg den 22-
23 april 1905 (Landskrona, 1905), nr 9-13. 

204 Den renodlat revolutionära position som ungsocialismen nu allt mer sökt sig mot, framträ-
der också tydligt i förbundets stadgar. I stadgarna för åren 1901, 1902 och 1903 var antimilita-
rismen huvudpunkten, och förutom den talades det om moralisk och intellektuell bildning, 
nykterhet samt befrämjandet av politiska och kulturella diskussioner bland medlemmarna. I 
stadgarna för 1905 är formuleringarna betydligt radikalare: där anges uppgiften vara ”det pri-
vatkapitalistiska samhällets störtande, införandet af en socialistisk samhällsordning, bekäm-
pa militarismen och religionshumbugen i hvilken form den än framträda samt att hos ung-
domen söka väcka intresse för sociala och kulturella spörsmål samt humanitära sträfvanden.” 
Stadgar för Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet (Landskrona, 1905), 2.
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ständighet. Långt ifrån alla socialdemokrater höll dock med honom på denna 
punkt: exempelvis var Social-Demokratens kongressreferat klart kritiskt mot det 
tidningen uppfattade som en antiparlamentarisk slagsida i resolutionen.205

Trots att det med fog kan hävdas att suf saknade en utarbetad ideologi och 
ett fast program under perioden 1903-1907 – med undantag för antimilitarismen 
och generalstrejkspropagandan – var det onekligen så att kritiken mot den par-
lamentariska taktiken intensifierades under decenniets senare hälft, inte minst 
i Brand. Hinke Bergegren bidrog på ett handfast sätt till denna utveckling, dels 
genom att i egenskap av redaktör för tidningen ge sådana yttringar större utrym-
me, dels genom egenhändigt författade artiklar i ämnet.206 Grunddragen i hans 
antiparlamentariska inställning var desamma som under 90-talet: deltagandet i 
riksdagsarbetet och överhuvud inriktningen på politiska reformer var ett vansk-
ligt företag, eftersom det riskerade att omintetgöra kraven på en socialistisk om-
välvning. Reformismen som strategi var demoraliserande för de socialistiska par-
lamentariker som tvingades att köpslå med borgerliga element, men ännu värre 
var att detta kompromissande flyttade fokus från den revolutionära saken.

Hinke Bergegren var kort sagt mycket pessimistisk inför utsikterna att skapa 
ett socialistiskt samhälle på parlamentarisk väg. Partiets primära uppgift var, un-
derströk Bergegren i en rad sammanhang, att agera som en samlad front i den re-
volutionära klasskampen – inte profilera sig som ett reformparti bland andra.207

Vilken ideologisk grund fanns då för Hinke Bergegrens antiparlamenta-
rism vid denna tid? Var det utifrån anarkistiska ideal han uttryckte misstron 
mot det politiska reformarbetet på riksdagsnivå? Svaret på frågan är ett rakt 
nej. Jag har inte kunnat finna ett enda fall där Hinke Bergegren underbyggde 
sin antiparlamentariska taktik med någon principiell kritik mot staten och de 
institutionaliserade formerna av demokrati. Bergegren resonerade inte heller 
i termer av att individer aldrig kan låta sig representeras av folkvalda; ett syn-
sätt som annars är signifikativt för anarkismen.

Hans argument rörde sig istället på en mer pragmatisk nivå. Bergegren ut-
gick från en marxistisk klassanalys. Hans slutsats var att det kapitalistiska klass-

205 Social-Demokraten 1905-04-29.
206 Brand 1905:12, 1906:1.
207 Brand 1906:1, 1903:2-3, 4. arab, Stockholms norra socialistiska ungdomsklubb – protokoll 1905-
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samhället måste förändras genom enveten klasskamp, inte inifrån det etablerade 
systemets ramar.208 Som visats i det föregående var Bergegren inte heller helt av-
visande till allmän rösträtt – tvärtom luftade han i olika sammanhang sin besvi-
kelse över att frågan inte fått en snabb och fullständig lösning. I artikeln ”Den 
kvinnliga rösträtten och arbetarepartiet” (publicerad tidigt på året 1906) ut-
tryckte han sitt missnöje med sap:s kompromissande med liberalerna i rösträtts-
frågan, vilket lett till att frågan om könsjämlikhet helt hamnat i skymundan:

Det är humbug alltsamman. Man vill icke att kvinnorna skola vara 
med. Man stöter dem tillbaka, såsom man ständigt gjort. Alltså: kvin-
norna måste inse, att det är på dem själfva ansvaret hvilar; de måste 
själfva taga sin sak om hand. Och hänsynslöst måste de angripa dem 
alla, som icke just nu vilja stå på deras sida och kämpa för full rättvisa 
beträffande en medborgares rättigheter, utan hänsyn till kön.209

Av citatet framgår att Hinke Bergegren, trots sin misstro mot det parlamentaris-
ka systemet, på intet sätt nonchalerade krav på allmän rösträtt eller medborger-
liga rättigheter – bara det gällde för bägge könen. I sitt politiska tänkande, likväl 
som i sexualmoraliska spörsmål, återkom för övrigt Bergegren ofta till rättvise-
frågor och rättighetsfrågor, som utreddes utifrån både köns- och klassperspektiv. 
Det går att finna ett visst utopiskt drag i den politiska gärningen, inte bara hos 
Hinke Bergegren utan hos åtskilliga ungsocialister. Många av dessa bar på före-
ställningen om en ny social gemenskap, där arbetarklassen skulle ange färdrikt-
ningen; en gemenskap där förnuft, bildning och moralisk förhöjelse hade en lika 
viktig plats som de materiella frågorna. Ungsocialisternas otålighet med parti-
ledningens reformistiska strategi kan nog delvis förklaras av denna föreställning. 
På Hinke Bergegren stämmer denna karakteristisk mycket väl in.

Ungsocialismen i blåsväder: attentat och skandaler 1905-1909
Partiets sviktande förtroende för Hinke Bergegren hade inte precis stabilise-
rats under dennes första tid i suf. Situationen förvärrades emellertid ytterli-
gare mellan åren 1905-1909, när ungsocialister figurerade i ett flertal skandaler 
– inte sällan med våldshandlingar som förtecken. Det skamfilade rykte som 

208 Brand 1905:12, 1908:23.
209 Brand 1906:1.
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hängt med Bergegren sedan partikongressen 1891 återanvändes nu på nytt av 
hans politiska motståndare. Än en gång skrevs det åtskilliga spaltmeter om 
den våldspredikande anarkisten Hinke Bergegren, och han framställdes ofta 
som den ytterst ansvarige för de attentat som begicks i ungsocialismens namn. 
Detta faktum lär rimligen ha påskyndat hans uteslutning ur sap, något som 
formellt fullbordades 1908. Vilken sanningshalt fanns det då i dessa anklagel-
ser, och vilken syn på företeelser som anarkism och våld i klasskampen hade 
Hinke Bergegren under den senare hälften av 00-talet? För att kunna bena ut 
dessa frågor är det nödvändigt att låta analysen börja med de skandalartade 
händelser som fläckade ungsocialismen under dessa år.

Rabaldret omkring ungsocialismen tog fart på allvar när ungdomsklubben 
i Kalmar i december 1905 tryckte den mycket provokativa tillfällighetstidning-
en Gula Faran. Tidningens enda nummer basunerade ut att Oskar ii var en 
tjuvarnas konung, att de revolutionära socialisterna stod över alla lagar och att 
deras lösen var ”dolken i köttet”.210 När denna publikation beslagtogs och åta-
lades kan det inte ha kommit som en överraskning för någon inblandad. Lika 
väntad var nog pressens formliga ramaskri. Precis som varit fallet med Under 
röd flagg knappa 15 år tidigare, tog även socialdemokratiska tidningar avstånd 
från innehållet i Gula Faran. I Arbetet uppmanade Bengt Lidforss till räfst och 
rättarting med ungsocialister som försvarade våld och attentat. Det fanns, me-
nade han, ”ingen anledning att tolerera lus i kläderna och ännu mindre i veck-
en av den röda fanan”.211

Vilka personer var det då som låg bakom denna skandalomsusade publika-
tion? Som ansvarig utgivare stod Johan Nilsson, och när åtal väcktes reste han 
till Argentina för att slippa rättsliga påföljder. Men det var en annan ung man, 
August E. Andersson, som hade varit den drivande kraften bakom tidning-
en.212 Ytterligare en person som förtjänar att nämnas i sammanhanget är Carl 
G. Schröder, som vid tiden för utgivningen av Gula Faran var redaktör för den 
socialdemokratiska tidningen Blekinge Folkblad. Schröders roll var tvåfaldig: 
dels ombesörjde han att Gula Faran trycktes, dels ombads han av Andersson 

210 Fernström, 111-114.
211 Arbetet 1905-12-22.
212 En uppsats som behandlar August E. Anderssons vidare öden är Lars Engwalls ”Gula Faran 

på Titanic: En vänster-äventyrares väg till Amerika”, Arbetarhistoria: Meddelande från Arbe-
tarrörelsens Arkiv och Bibliotek 48, (1988).
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att göra språket grövre. I ett brev till Hinke Bergegren förklarade Schröder att 
det rentav hade varit en ambition från Anderssons sida att få tidningen åta-
lad. Detta hade den demagogiskt sinnade Schröder ingenting emot: ”Man är 
ju icke van att få skrifva så där fritt, hvarför skulle man icke begagna det fria 
ordet när det tillbjudes? Jag lofvade dem att skrifva, och jag skref så som jag 
tänkt och känt, det var skönt att fritt få sjunga en gång”.213

Det var för övrigt varken första eller sista gången Carl G. Schröder befann 
sig i blåsväder. 1904 hade han förlorat sin anställning som expeditionsordföran-
de i Stockholms arbetarekommun sedan han i en skrivelse till polismyndighe-
ten hotat med oordnade demonstrationer i samband med förstamaj-tåget, om 
inte beslutet att endast vissa gator i staden fick användas av demonstranter-
na hävdes. Den gången hade Hinke Bergegren snabbt tagit Schröder i försvar 
och samtidigt tagit tillfället i akt att polemisera mot Branting och andra högt 
uppsatta män inom partiet.214

I affären med Gula Faran agerade Bergegren mer återhållsamt. Han und-
vek att själv kommentera ärendet i Brand, och nöjde sig med att vid ett möte 
släta över publikationens våldsromantiserande inslag, samtidigt som han be-
tonade att åtalet mot den var felaktig.215 Bergegren kände säkert, i likhet med 
många andra ungsocialister, en viss ambivalens inför den utskällda tillfällig-
hetstidningen. Den debatt som fördes i Brand var också högst splittrad: vissa 
välkomnade den utstuderade provokation som Gula Faran i grund och bot-
ten var, andra skribenter tyckte mest att den var ett utslag av salongsradikalism 
utan reellt innehåll bakom de djärva fraserna.216

Denna åsiktsspridning återspeglade framför allt de olika synsätt på våldets 
roll i klasskampen som rymdes inom den ungsocialistiska rörelsen. Ett inlägg 
i Brand som belyste denna ambivalens stod Gideon Lundgren för. Lundgren 
menade att anarkismens idé om handlingens propaganda visserligen hade sina 
poänger och framhävde de ryska nihilisterna som föredömen vad gällde mod 

213 arab, Hinke Bergegrens samling: Carl G. Schröder till Hinke Bergegren, 1905-12-23. 
214 Branting skrev artikeln ”Skandalen Schröder” i Social-Demokraten, i vilken han kritiserade 

Schröders egenmäktiga förfarande samt manade till ett värdigt demonstrationståg. Hinke 
Bergegren reagerade i Brand med att beklaga att ”storkaxarna” i partiet inte tillät öppen dis-
kussion eller, för den delen, opposition från andra partimedlemmar. Se Brand 1904:6; Soci-
al-Demokraten 1904-04-27.

215 Steen, 41.
216 Se exempelvis Brand 1906:3.
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och moralisk styrka i sina attentat, men betonade samtidigt att situationen i 
Sverige inte påkallade dylika våldsamheter. Dessutom ifrågasatte han trovär-
digheten hos de som utgivit tidningen. Det var enligt honom uppenbart att de 
inte avsåg att omsätta de upproriska orden i konkret handling.217

Men trots att Gula Faran inte rönte en odelat positiv uppmärksamhet 
bland ungsocialismens medlemmar ansåg Hjalmar Branting att situationen 
var så allvarlig att en skarp reaktion var nödvändig. Bara några dagar efter mö-
tet vid vilket Bergegren vägrat ta avstånd från Gula Faran, trycktes i Social-De-
mokraten en artikel där Branting bestämt hävdade att ungsocialisterna straf-
fat ut sig själv från den socialdemokratiska rörelsen. Bergegren och andra av 
”anarkismens frasmakare” kunde, fastslog han, inte längre gömma sig bak-
om talet att de utgjorde en välbehövlig vänsterflygel inom partiet. Hinke Ber-
gegren själv hade också visat en skriande brist på partisolidaritet, dels genom 
sina ideliga personpåhopp på partiets förtroendemän, dels genom att anamma 
en anarkistisk våldspropaganda liknande den i Gula Faran:

Det är i ”Gula Faran” icke ens främst tal om generalstrejken, detta 
vittfamnande begrepp, som i sin obestämdhet blivit en så kär tillflykt 
för allehanda anarkistisk tankeoreda. Nej, man har gått tillbaka till de 
gamla ”småmorden” från hr Hinke Bergegrens första tid för 15 år sedan, 
dessa som avvisades redan på Norrköpingskongressen och efter den be-
tan aldrig vågat riktigt sticka upp huvudet igen här i landet. Det är den 
vägen man visar proletariatet i den publikation, som vars försvarare vid 
hr Schröders sida nu hr Bergegren ställt sig.218

Brantings angrepp var vägvinnande. Genom att anspela på ”småmorden” och 
Norrköpingskongressens händelser, och använda sig av epitetet ”anarkist” – för 
många liktydigt med terror och kriminalitet – hade Branting pekat ut Hinke 
Bergegren som en oansvarig våldspropagandist. Det är emellertid diskutabelt 
om karakteristiken är helt sanningsenlig. Så vitt jag kunnat se gjorde Hinke Ber-
gegren vid denna tid inga offentliga uttalanden som stödde anarkistiska våldsat-
tentat. Däremot hade Branting rätt i det avseendet att Bergegren inte heller gjor-

217 Brand 1906:3.
218 Social-Demokraten 1906-01-05.
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de några seriösa försök att göra upp med ungsocialistiska våldspropagandister. 
Om han nu verkligen var kritisk till medlemmar som rekommenderade indivi-
duella terroraktioner tog han sannerligen inte chansen att visa detta.

Bergegrens förtroendekapital i partiet började nu urgröpas på allvar. Och 
värre skulle det bli. För i september 1906 inträffade nästa skandal med ung-
socialister inblandade. Då ingrep stockholmspolisen mot några ungsocialister 
som planerade ett bankrån för att kunna ge den ryska revolutionsrörelsen fi-
nansiellt stöd. Särskilt pikant i sammanhanget var de fynd som gjordes i en lä-
genhet i Vasastan: här fanns såväl dynamit som revolvrar. En av hyresgästerna 
var dessutom den ungsocialistiske kamplyrikern Leon Larsson. 

I detta prekära läge blev Hinke Bergegren till råga på allt misstänkt för att 
ha samröre med brottslingarna. Efter förhör och vidare undersökningar avför-
des dock hans namn från polisutredningen.219 Att misstanken väcktes var inte 
särskilt konstigt. Tidigare under året hade han nämligen varit en av dem som 
tagit emot och hjälpt att inhysa de ryska revolutionärer som flytt till Sverige 
efter det misslyckade revoltförsöket mot tsaren (både Stalin och Lenin ingick 
i denna skara).220 Dessa var också hårdbevakade av polisen, inte minst beroen-
de på att några av revolutionärerna hade deltagit i ett rån mot den ryska riks-
banken i Helsingfors i februari 1906. 221

Den redan hårt ansatte Hinke Bergegren fick nu utstå allt grövre offent-
liga påhopp, liksom för övrigt den socialistiska arbetarrörelsen i sin helhet.222

Branting skrädde inte orden, när han en gång för alla tog avstånd från ungso-
cialisterna och deras metoder. Genom att stödja upprorsförsök mot det rådan-
de samhället bar, konstaterade partiledaren bistert, Hinke Bergegren ett indi-
rekt ansvar för de attentat som utförts av ungsocialister.

Branting såg det planerade bankrånet som en olycksalig konsekvens av 
Hinke Bergegrens propaganda, vars innebörd ”har varit att förhärliga de hän-
synslösaste våldsmedel på den fredliga, lagliga utvecklingens bekostnad”.223

219 Se Steen, 41 f., Lagerberg, 160-162
220 En mycket läsvärd och informativ bok som skildrar samröret mellan ryska revolutionärer i 

exil och deras nordiska sympatisörer, är Hans Björkegren, Ryska posten: De ryska revolutio-
närerna i Norden 1906-1917 (Stockholm, 1985). Bergegren var en av de som med mest orga-
nisatorisk nit försäkrade att flyktingarna fick kost och logi. Se Björkegren, 11 f.

221 Björkegren, 13 f., 41 f.
222 Lagerberg, 162 f.
223 Social-Demokraten 1906-09-28.
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Bergegren försvarade sig ivrigt och förnekade allt tal om att han eller någon 
annan ungsocialist stödde anarkism och våldsamma attentat. Han ville istället 
se sig som en radikal, revolutionär marxist, stående till vänster om den kom-
promissande socialdemokratiska mittfåran.224

Fanns det då någon grund för Brantings anklagelser? Som konstaterades 
tidigare bedrev Bergegren ingen offentlig våldspropaganda, men utan tvivel 
gav han i egenskap av redaktör för Brand relativt stort utrymme åt bidrag som 
rörde anarkism och våldstaktik. Under år 1906 publicerades flera iögonenfal-
lande artiklar på detta tema: förutom översättningar av aktionsinriktade tex-
ter av Bakunin och Krapotkin, skrev Bergegren själv en uppskattande artikel 
om Johann Most, den till individuella attentat välvilligt inställde anarkisten 
som uteslöts ur det tyska socialdemokratiska partiet så tidigt som 1880. Most 
omnämndes av Bergegren som ”en av den stora internationella socialiströrel-
sens främsta hjältar”, även om han också tillade att Mosts taktik inte behövde 
delas av svenska socialister.225

Och trots att inte Bergegren offentligt visade någon sympati för våldsdåd och 
direkta aktioner, fanns det andra inom ungsocialismen som gjorde det. Einar Hå-
kansson var den medlem som med störst konsekvens förde fram sådana tankar. I 
kortnovellen ”De fega förtyckta”, även den publicerad i Brand under det inten-
siva året 1906, avhandlades vikten av hämndaktioner och allmän hatiskhet mot 
de besuttna. Novellen hyllade den orädde, frihetstörstande individen som trotsa-
de lagar och myndigheter i en ständig kamp mot det kapitalistiska klassamhället, 
och inte tvekade att tillgripa våld för att undkomma detta tillstånd.226

Leon Larsson, som även figurerade i bankrånshistorien, var en annan ung 
och arg revolutionär med författarambitioner som publicerade sig i Brand. Och 
i likhet med Håkansson laborerade han gärna med teman som hat, frihetsläng-
tan och upproriskhet. Passande nog bar hans förstlingsverk titeln Hatets sånger,

224 Vårt Land 1906-09-22, Dagens Nyheter 1906-09-27.
225 Most-artikeln trycktes i Brand 1906:5. Michail Bakunins ”Om friheten” fanns översatt i 

Brand 1906:2; texter av Krapotkin trycktes i Brand 1906:2, 71/2, 8, 9, 10. De fyra sista bidra-
gen från Krapotkin utgjorde en artikelserie på temat lag och auktoritet, där huvudtesen var 
att lagar var förtryckarnas skyddsredskap.

226 Brand 1906:3. Håkansson var ofta fixerad vid den enskilde individens moraliska handlings-
kraft: ”Om vi leva i elände och förnedring, så äro vi värda det, ty vi ha själva skapat det åt 
oss och uppehålla det genom att liknöjt finna oss däri genom vår ödmjukhet för de mäkti-
ga och lydnad för myndigheter och deras lagar.”
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en diktsamling som för övrigt recenserades i samma nummer som Håkanssons 
ovan refererade novell.227 Larsson och Håkansson var emellertid inte bara två 
skribenter fascinerade av attentatets möjligheter; de var dessutom två typiska re-
presentanter för den uppskruvade ungsocialistiska retoriken vid denna tid.

Särskilt i Leon Larssons texter blev revolutions- och våldsromantiken bit-
vis något av ett självändamål. Detta togs av borgerliga debattörer som en in-
täkt för laglösheten i den ungsocialistiska rörelsen.228 Carl G. Schröder fortsat-
te även han att oroa och irritera partiledningen. Efter turbulensen kring Gula 
Faran hade Schröder fått sparken från Blekinge Folkblad, men samlade snabbt 
nytt mod och grundade den egna tidningen Nya Folkviljan. Denna tidning 
utvecklades till en mer opolerad variant av Brand, fylld av militanta revolutio-
nära paroller, och i slutet av 1906 godtogs den också som organ för suf.229

Sett i detta ljus är Brantings upprördhet över den ungsocialistiska vålds-
propagandan inte svår att förstå. Hinke Bergegren var måhända skeptisk till 
våldet som kampform, men i den tidning han redigerade fanns ett flertal ar-
tiklar som talade i motsatt riktning. Det finns dessutom vissa belägg för att 
Bergegren inte var fullt så fridsam i sin syn på klasskampstrategi som han själv 
ville låta påskina. Vid ett möte i huvudstadens norra klubb på vårkanten 1906 
förklarade han att hans tidigare kategoriska motstånd mot skytteföreningar 
och arbetarmiliser hade luckrats upp. En beväpning i småskalig och hemlig 
skala, likt den de ryska revolutionärerna sysslat med, kunde Bergegren tänka 
sig. Han talade vidare om att arbetarna borde skaffa sig korta pistoler, samt 
söka sig till skytteföreningarna för att på så sätt få tillgång till vapen.230 Detta 
uttalande är visserligen avvikande från den ståndpunkt han normalt framför-
de i frågan, men det är också värt att betänka den högst rimliga möjligheten 

227 Se Leon Larsson, Hatets sånger (Stockholm, 1906), samt även densammes Samhällets fien-
de (Stockholm, 1909). Det bör dock påpekas att Larsson och Håkansson var tämligen olika 
som personligheter. Där Håkansson var bevandrad i anarkistiska läror och utövade ett visst 
inflytande över suf:s ideologiska utveckling, var Leon Larsson en klart udda existens, som 
inte ingick i förbundets inre krets, var uppenbart osammanhängande och teoretiskt grund 
i sin propaganda och visade tendenser till mytomani. Se bl.a. Kristina Olls & Ingvar Wahl-
én, Svenska arbetarförfattare under 1900-talet (Uddevalla, 1989), 36 f., Axel Uhlén, Arbetar-
diktningens pionjärperiod 1885-1910 (Stockholm, 1964), 268-304.

228 För en analys om ungsocialismens retorik, se Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, po-
litik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 1995), 79-86.

229 Fernström, 114, 127.
230 arab, Stockholms norra socialistiska ungdomsklubb – protokoll 1906-03-26.
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att Bergegren undvek att i offentliga sammanhang lufta sådana åsikter för att 
inte hamna i klammeri med rättvisan.

Det kan än en gång konstateras att det fanns en kluvenhet i Hinke Ber-
gegrens syn på våldet som strategi. Å ena sidan var han i alla offentliga sam-
manhang en stark motståndare inte bara till alla former av militärt försvar, 
utan också till mord och attentat i klasskampen. Å andra sidan svävade han 
på målet vid de tillfällen när han hade möjlighet att ta avstånd från ungsocia-
lister som förordade dessa metoder. Dessutom, vilket exemplet ovan visar, var 
Bergegrens uppfattning i våldsfrågan knappast så enhetlig som den framställ-
des i artiklar och föredrag.

Dessa förbehåll till trots måste beskrivningen av Hinke Bergegren som 
en våldsförespråkande agitator, en beskrivning som dessutom dominerat en 
stor del av den socialdemokratiska historieskrivningen, ändå ifrågasättas. Ber-
gegrens syn på ungsocialismens tvåhövdade strategi (antimilitaristisk agitation 
och generalstrejk) bottnade i en förhoppning om en någorlunda fredlig revo-
lution. Skulle arbetarna vinna soldaternas förtroende kunde den sociala revo-
lutionen genomföras utan överdriven blodspillan, var Bergegrens slutsats.231

Han föreslog inte hellre attentat av anarkistisk modell, eller utvecklade någ-
ra tankar om att enskilda arbetare genom enstaka våldshandlingar skulle driva 
klasskampen mot det revolutionära målet.

Att Bergegren när han var som hårdast pressad av Branting avsvor sig allt 
samröre med anarkistiska attentatsidéer, är i sig inget bevis på var han verkli-
gen stod i frågan. Men eftersom han inte heller i andra sammanhang försvara-
de sådana idéer, måste frågan om Hinke Bergegren stod bakom en anarkistisk 
våldstaktik besvaras nekande.232

Det blev dock med tiden allt svårare för Hinke Bergegren att övertyga nå-
gon om att han inte hade ett ansvar för de våldshandlingar som andra ung-
socialister gjorde sig skyldiga till. Skandalernas tid var nämligen långt ifrån 
över. Två medlemmar i Malmö-klubben rånade i april 1907 ett posttåg i söd-
ra Skåne, och sköt postiljonen i ögat – med blindhet som följd. Dessa två 
ungsocialister var, om man får tro Karl Fernströms detaljerade historik över 

231 Se Brand 1906: 101/2 ; Steen, 42 f.
232 På den här punkten är jag helt överens med Lennart Steen, som i sin historiografiska upp-

sats om Bergegren når samma slutsats; alltså att Bergegren inte kan sägas ha bedrivit anar-
kistisk våldspropaganda.
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ungsocialismen, sedan länge inaktiva och utan egentligt samröre med ung-
domsrörelsen.233 Oaktat vilket, var skadan redan skedd och än en gång fick 
ungsocialismen kännas vid braskande rubriker.

Bergegren var emellertid otvetydig i sitt avståndstagande från rånet, och me-
nade att den sortens agerande enbart hade med kapitalistmoral att skaffa.234

Schröders tidning Nya Folkviljan hade däremot en annan uppfattning och ba-
gatelliserade dådet med motiveringen att det mesta måste vara tillåtet i kampen 
mot kapitalismen. Denna uppfattning var dock inte representativ för den ung-
socialistiska rörelsen i sin helhet, och Albert Jensen förkastade också Nya Folkvil-
jans utspel å det bestämdaste.235 Den mest kända av de ungsocialistiska skandaler-
na vid denna tid – sprängattentatet mot strejkbrytarskeppet Amalthea, i Malmö 
tidigt på morgonen den 12 juli 1908 – försvarades inte heller av Hinke Bergegren. 
Förövarna till detta politiska brott som krävde ett dödsoffer och sju skadade, den 
ungsocialistiska trion Algot Rosberg, Alfred Stern och Anton Nilsson, drevs en-
ligt Bergegren av en taktik som inte överensstämde med hans egen.236

Det sistnämnda ställningstagandet ger ytterligare stöd för slutsatsen att 
Hinke Bergegren inte kan sägas ha företrätt en våldstaktik. Inte ens ett atten-
tat med uttrycklig politisk profil, som Amalthea-dådet, ställde sig Bergegren 
bakom. Om det nu verkligen, som Branting ihärdigt hävdade, låg ett stort an-
svar på Hinke Bergegrens axlar för ungsocialistiska våldshandlingar, måste det 
i så fall sökas på ett indirekt plan. Det finns också fog för påståendet att Ber-
gegren och åtskilliga andra ungsocialister genom sin hatfyllda agitation, som i 
tid och otid kretsade kring samhällsomvälvning och förakt för den härskande 
klassen, bidrog till ett klimat där extrema tendenser kunde frodas.

Hinke Bergegren gjorde det väl lätt för sig när han förnekade all skuld till 
ungsocialismens våldsammare tendenser: han var, när allt kommer omkring, 
ändå en av de mest demagogiska och uppviglande personerna i den tidens so-
cialistiska arbetarrörelse. Däremot är det väldigt lite som tyder på att Ber-
gegren eller ungsocialismen i sin helhet representerade en ideologi där vålds-
propaganda ingick som en viktig punkt.

233 Fernström, 125 f.
234 Brand 1907:5, 7. 
235 Nya Folkviljan 1907-04-13. Jensens kritik trycktes i Nya Folkviljan den 20 och 24 samma 

månad.
236 Brand 1909:28. Se även Anton Nilssons läsvärda memoarer Från Amalthea till ryska revolu-

tionen (Stockholm, 1987).
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Anarkist eller revolutionär socialist?: Hinke efter uteslutningen
Efter alla kontroverser, skandaler och offentliga meningsutbyten med partiled-
ningen hade Hinke Bergegren och Carl G. Schröder hamnat i onåd hos partiet. 
Den 17 november 1906 fattade partistyrelsen beslutet att de tills vidare skulle sus-
penderas ur det socialdemokratiska partiet och vid tiden för nästa partikongress 
skulle frågan om deras eventuella uteslutning avgöras. Motivet bakom detta age-
rande var att Schröder och Bergegren ansågs ha övergivit partiets grundläggande 
ideologi och taktik. Beslutet skapade både glädje och irritation i arbetarrörelsen. 
Irritationen återfanns, helt väntat, till största del bland ungsocialister.237

Men även hos mer partitrogna medlemmar väckte beslutet förvåning. Au-
gust Palm menade att de principiella och taktiska skillnaderna inte var så stora att 
ett sådant beslut var nödvändigt. Palm anförde vidare att det mer var frågan om 
personstrider än ideologiska skillnader.238 Flera av arbetarkommunerna avstod 
också från att rösta när suspensionsbeslutet skickades ut för omröstning bland 
medlemmarna.239 Men trots den inbördes oenigheten dominerade aversionerna 
gentemot Bergegren och Schröder. Medlemsomröstningen ledde till att beslutet 
bekräftades, och vid kongressen 1908 uteslöts Schröder och Bergegren ur sap.

Varför tog då partistyrelsen detta steg, vid denna tidpunkt? Här är det svårt 
att ge ett enkelt svar. Men sannolikt är ändå att de skandaler ungsocialismen 
varit inblandad i, jämte den hårdare ton som både Schröder och Bergegren 
använt mot partiledningen i sina respektive tidningar, gjorde att partiledning-
en till slut fick nog. Under dessa år, 1906-1908, befann sig också socialdemo-
kratin i ett viktigt läge. Inriktningen på reformismen hade nu blivit allt star-
kare och tanken på den politiska storstrejken tappat fotfäste i partitoppen. sap
började dessutom få större framgångar på den parlamentariska nivån, en po-
sitiv utveckling som fortsatte vid valet 1908 då 33 socialdemokrater röstades in 
i andra kammaren. Branting ville i detta läge inte längre förknippas med par-
timedlemmar som förenade antiparlamentarism med generalstrejkspropagan-
da, som konsekvent sade sig bekämpa både religion och försvar, och som dess-
utom försämrade hela partiets rykte med klumpiga attentat.

237 Se Brand 1906:11, Nya Folkviljan 24/11, 15/12 1906.
238 Fernström, 128.
239 Börje Henningsson, ”Humanism, anarkism och socialism: Varför splittrades det social-

demokratiska vänsterpartiet?”, Arbetarhistoria: Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och
Bibliotek 80-81, 32.
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Partistyrelsen ansåg därför att Schröder och Bergegren gjorde mer skada än 
nytta för rörelsen. Uteslutningen kan därför ha varit både ett sätt att försöka 
samla partiet kring en gemensam linje och en signal till övriga politiska par-
tier att socialdemokratin minsann gjorde upp med ”anarkister” och våldspro-
pagandister. Dessa epitet var visserligen grovt tillyxade, men de var onekligen 
effektiva i det avseendet att de bidrog till att frånta ungsocialismen all politisk 
legitimitet i den socialistiska arbetarrörelsen.

För Hinke Bergegren och de flesta andra ungsocialister kom beskedet som 
en mycket negativ överraskning. Trots att förbundet på många punkter rikta-
de skarp kritik mot partiledningen fanns nämligen inga uttalade ambitioner 
att bryta sig ur sap.240 På försommaren 1908 verkställde den socialdemokratis-
ka partikongressen beslutet att Schröder och Bergegren skulle uteslutas ur par-
tiet.241 Först i detta läge markerade Bergegren sitt principiella missnöje med 
vad sap för honom kommit att representera. Han var själv närvarande på kon-
gressen och gavs chansen att yttra sig angående uteslutningen. Hans replik var 
på samma gång bitter och framåtblickande:

Då suspensionen kom, ja, hur hårt jag ett ögonblick tog det, vill jag ej 
tala om; men det var blott ett ögonblick, lyckligtvis. Jag kom snart till 
besinning, såg sanningen i ansiktet och upptäckte tydligare än någon-
sin det skändliga bedrägeri arbetarna äro utsatta för från vissa ledares 
sida; och jag betogs av det djupaste förakt för dessa slavarnas nya her-
rar… och av ännu större entusiasm än förr för att hjälpa till i den verk-
liga striden, som gäller att lösa, krossa slavarnas alla fjättrar.242

Hinke Bergegren hade nu gjort fullständigt klart att han inte längre ville vara 
medlem i sap, ens om han hade fått fortsätta vara det. Ett förfuskande av det 
revolutionära socialistiska arvet hade skett, menade han. Partiets förtroende-
män hade någonstans på vägen tappat sin ursprungliga entusiasm och bli-
vit stillsamma, välavlönade byråkrater. Branting, å sin sida, torde ha känt sig 
minst lika nöjd över att avskiljas från Hinke Bergegren, ledargestalten för de 

240 Steen, 45 f.
241 Hinke Bergegren röstades ut med siffrorna 227 mot 69 röster.
242 Citerat ur Fernström, 162.
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obekväma ungsocialisterna. Den reformistiska väg som sap beträtt stördes inte 
längre av oroshärdar i de egna leden.

suf reagerade snabbt på denna nya situation. Redan efter suspenderingen 
hade seriösa diskussioner om att bilda ett eget parti börjat föras.243 När så Ber-
gegren och Schröder hade slängts ut i kylan blev dessa planer realiserade. Förbun-
det samlades till en extra kongress i Stockholm, i slutet av augusti 1908. Resultatet 
av kongressen blev det väntade: ett nytt parti bildades, Sveriges Ungsocialistis-
ka Parti (sup). Centralkommittén, som dittills varit fast förankrad i Landskrona, 
fick i den nya organisationen sitt säte i Stockholm. I taktikfrågan märktes nu en 
förändring från tidigare kongresser. Det taktikuttalande som antogs hade inslag 
av syndikalistiska idéer. Arbetarklassens uppgift skulle, förklarades det, inte vara 
att erövra den politiska makten, utan bestod i att bedriva en ekonomisk kamp 
med generalstrejk och arbetarkooperation som huvudsakliga medel.

På ett helt annat sätt än tidigare betonades också fackföreningarnas roll: 
dessa skulle utgöra organisatoriska kärnpunkter i den dagliga kampen men 
även, i ett framtida socialistiskt samhälle, fungera som produktionsförening-
ar.244 Med andra ord syndikalistiskt allmängods. Lennart K. Persson har i sin 
avhandling om svensk syndikalism också sett detta taktikuttalande som en 
startpunkt för ungsocialismens anammande av en syndikalistisk åskådning.245

Det var i ett dynamiskt skede i ungsocialismens korta historia som uteslut-
ningarna inträffade. Närmandet till syndikalismen hade pågått under en längre 
tid: 1905-1907 hade Einar Håkansson och Albert Jensen varit de två mest fram-
trädande aktörerna i den interna ideologiska debatten. Håkansson hade företrätt 
en anarkistisk position, och det var i denna riktning han ville föra ungsocialis-
men.246 Efter sin förtidiga död på hösten 1907 blev dock denna typ av långt-
gången anarkistisk propaganda ovanligare i de ungsocialistiska tidningarna.

Albert Jensen låg betydligt närmare syndikalismen. Delvis inspirerad av 
den franska syndikaliströrelsen, och i än högre grad av amerikanen Daniel de 
Leon, förordade Jensen ett samarbete mellan fackliga och politiska föreningar 

243 Fernström, 134.
244 Motioner och Förslag till Svenska Socialistiska Ungdomsförbundets extra kongress i Stockholm 

den 23-24 augusti 1908 (Landskrona, 1908).
245 Persson, 65.
246 Brand 1905:9, 1906:4, 12!/2.
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och gav generalstrejkstanken en framhävd roll. Nu fick även generalstrejk två 
olika definitioner: den fackliga generalstrejken skulle garantera ekonomiska 
mål, den sociala generalstrejken skulle vara revolutionens verktyg. Den fackli-
ga kampen som ungsocialismen definierade den var en aktiv process som ut-
gick från arbetarna själva och inte skulle ledas av en överställd organisation 
som lo. I broschyren Ungsocialism-Socialdemokrati gjorde Jensen också upp 
med socialdemokratins tilltro till staten som maktapparat, och det framstod 
allt klarare att ett ideologiskt gap fanns mellan sap och ungsocialisterna.247

Under 1907 och 1908 förstärktes förbundets inriktning mot syndikalistisk 
teoribildning. Där det tidigare getts vissa öppningar för parlamentarismen 
som ett komplement till generalstrejken, började nu en helt och hållet anti-
parlamentarisk hållning ta överhanden. Det ovan refererade taktikuttalandet 
utgjorde en kulmen på denna utveckling. Den ideologiskt oklara profil som 
ungsocialismen dragits med under större delen av decenniet började vid denna 
tid att förbytas till en fastare form. Det nyligen bildade ungsocialistiska partiet 
hade fortfarande en teoretisk grund i marxismen, men den revolutionära syn-
dikalismen hade övertagit rollen som riktningsgivare för framtiden.248

Det var med viss tillförsikt som sup kunde närma sig decennieskiftet. Den 
tidigare oklarheten i taktik- och strategifrågorna hade delvis åtgärdats och i ett 
läge när striderna på arbetsmarknaden hårdnade och det socialdemokratiska 
partiet övergivit tanken på den politiska storstrejken utgjorde ungsocialister-
na ett alternativ för många radikala arbetare. Ungsocialismen skördade också 
framgångar vad gäller medlemsantal och tidningsförsäljning mellan 1907 och 
1909, paradoxalt nog under en period som kantades av skandaler, dålig publi-
citet och som innefattade en organisationsombildning. sup kunde vid starten 
1908 räkna in ungefärligen 2 000 medlemmar, vilket gott och väl dubblade 
siffrorna från seklets första år.249 Samma år började Brand utkomma veckovis 
och upplagan passerade 20 000-strecket med bred marginal.250 Även om det 
var framgångar i blygsam skala – det andra socialistiska ungdomsförbundet 
hade vid samma tid omkring 20 000 medlemmar – fanns skäl till försiktig op-
timism för ungsocialister landet över.

247 Brand 1906:7, 71/2; Albert Jensen, Ungsocialism – Socialdemokrati (Landskrona, 1908).
248 Brand 1907:12, 1908:3, 4, 13, 15.
249  Henningsson, 32.
250  Lagerberg, 198.
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Hinke Bergegrens bidrag till denna smärre nytändning för ungsocialismen 
låg främst på det redaktionella planet. Det fanns säkerligen en rad olika förkla-
ringar till att det började gå bättre med försäljningen av Brand, men Bergegrens 
redaktörskap bör åtminstone ha varit en av dessa. Däremot var hans delaktig-
het i utformandet av en syndikalistisk ideologi mycket liten. Bergegren var en 
aning reserverad till syndikalismen som ideologi, även om han delade flera av 
dess grundsatser – generalstrejkstanken, antiparlamentarismen och målsättning-
en att den sociala revolutionen skulle avveckla både staten och kapitalet.

Allt fler ungsocialister argumenterade för intensifierad facklig kamp, en ny 
avtalspolitik samt etablerande av nätverk och lokala sammanslutningar på ar-
betsplatserna.251 Hinke Bergegren hörde inte till dessa. Den fackliga kampen äg-
nade han ett mycket måttligt intresse, och resonemangen om dess funktion var 
inte syndikalistiskt underbyggda. Överhuvudtaget höll han en mycket låg profil 
i den interna debatten vid denna tid. Bergegren hade visserligen aldrig varit nå-
gon teoretiker eller dominerande ideolog, men under dessa år i slutet av 00-talet 
blev det särskilt märkbart att han inte kunde eller ville erbjuda konkreta alterna-
tiv till hur ungsocialismen skulle utvecklas ideologiskt och agera i samtidsfrågor 
av facklig och politisk art. Han var, och förblev, en agitator som i svepande or-
dalag gärna talade om revolution, strejk och parlamentarismens svagheter, men 
som sällan gav dessa ord en genomtänkt teoretisk ram.

Bergegrens overksamhet i den interna idédebatten blev ännu mer påtaglig 
under sommaren och hösten 1909, när han gömde sig på hemlig ort efter ytter-
ligare ett attentat utfört av en ungsocialist. Dådet begicks den 27 juni 1909, när 
den unge arbetaren Hjalmar Wång sköt ihjäl general Beckman i Kungsträdgår-
den, varefter han omedelbart tog sitt eget liv. Förutom att Wång var medlem i 
sup är det alltjämt oklart om handlingen hade någon annan koppling till den 
ungsocialistiska rörelsen.252 Med Amalthea-attentatet fortfarande i färskt minne 
var bestörtningen över den oprovocerade nedskjutningen förstås stor i hela lan-
det. Hinke Bergegren blev i borgarpressen utpekad som den ytterst ansvarige för 
det skedda och återigen hänsyftades det till den våldspropaganda som han på-

251  Persson, 63-68.
252  Fernström, 179 f.
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stods ingjutit i ungsocialister som Wång.253 Bergegren tog avstånd från Wångs 
handlande, som han menade var ett resultat av en förvirrad hjärna. Dessutom 
försäkrade han att han inte hade någon skuld för det inträffade.254

Men nu hade till och med grupperingar inom ungsocialismen fått nog av 
hans sätt att smita undan från ansvar. Kungsholmsklubben tyckte att Hinke 
Bergegren uppträdde oärligt och fegt.255 Även hans vän sedan många år, den 
anarkistiske skribenten Gustaf Henriksson-Holmberg, blev besviken på Ber-
gegrens agerande. Det har spekulerats i att detta var den direkta orsaken till att 
Holmberg och Bergegren kort därefter bröt kontakten med varandra för att 
aldrig mer försonas.256 Det var i den här situationen som Bergegren, helt oan-
nonserat och sannolikt mycket pressad av kritiken mot honom, försvann från 
Stockholm. Han hade tidigare beviljats tjänstledigt från Brand och rentav för-
klarat att han ville avgå som redaktör.257

Så blev det inte. Hinke Bergegren kvarstod som redaktör för tidningen 
ända fram till 1916. Men händelseförloppet under sommaren 1909 hade ändå 
visat att han gjort sig obekväm även inom den ungsocialistiska rörelsen. Ber-
gegrens defensiva hållning till brottsliga handlingar begångna i ungsocialis-
mens namn uppfattades av allt fler som ett tecken på arrogans och bristande 
ansvarskänsla. Att denna typ av intern kritik restes var inte förvånande: det 
fanns ofta en diskrepans mellan ord och handling i Hinke Bergegrens politiska 
gärning. Sådant uppfattades säkerligen som särskilt allvarligt av en viss typ av 
ungsocialister, för vilka det moraliska ansvarstagandet och modet att stå emot 
samhällets repressalier var omhuldade egenskaper.

I all den mångbottnade och spretiga agitation som ungsocialismen bedrev 
under 00-talet (och som bland mycket annat inrymde marxism, anarkism, 
syndikalism, kristendomskritik, bildningsfrågor och sexualmoralisk propa-
ganda) fanns ett genomgående drag: den idealistiska tanken på att arbetar-
klassen kunde och skulle frigöras till varje pris. 

253  Se Aftonbladet 1909-06-26, Svenska Dagbladet 1909-06-27, Dagens Nyheter 1909-06-26, 
27, 29, 30, Stockholms-Tidningen 1909-06-28, 29, 30.

254 Brand 1909:28. Intressant är att han i denna urskuldande artikel tackar den gamle antago-
nisten Branting för att han uppträtt nyanserat i frågan.

255 Brand 1909:29.
256 Se Lagerberg, 227.
257 Lagerberg, 223.
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Det ideal som ungsocialismen förfäktade var en väl avvägd blandning mellan 
individuell hängivenhet och kollektiv solidaritet i klasskampen. När så den mest 
beryktade ungsocialisten förnekade samröre med partikamrater som genomfört 
attentat mot det borgerliga samhälle de lärt sig hata, till råga på allt en person 
för vilken det militanta språkbruket och den revolutionära jargongen blivit ett 
kännemärke, är det inte förvånande att det uppfattades som svekfullt. Det aktu-
aliserade också ett av Hinke Bergegrens största problem som politiker: det sto-
ra avståndet mellan ord och handling kombinerad med oförmåga (eller ovilja) 
att överblicka konsekvenserna av sin hårdföra agitation. I rollen som provoka-
tiv folktalare på vänsterkanten hade han alldeles uppenbart en förmåga att troll-
binda och väcka starka känslor hos sina åhörare. Även som skribent och redak-
tör hade Bergegren lyckats entusiasmera tusentals unga, radikala arbetare genom 
åren. Men som ideolog och realpolitiker var han aldrig framgångsrik.

När storstrejken bröt ut den 4 augusti 1909, som ett svar från lo på ett mas-
sivt hot om lockout från arbetsgivarna, var Hinke Bergegren fortfarande ledig 
från sin tjänst på Brand. Men de flesta ungsocialister var entusiastiska inför och i 
hög grad delaktiga i strejken, som omkring 300 000 arbetare anslöt sig till. Gläd-
jen blev dock inte långvarig: strejkkassorna var skrala, och lo-sidans kamp blev 
alltmer ett långsamt men obönhörligt steg mot nederlag.258 sup stod inte oväntat 
för en militant hållning: i linje med sin höga värdering av generalstrejkens möj-
ligheter förordade man en hård och offensiv strid. När slutligen strejken ebbade 
ut var besvikelsen påtaglig, och kritiken mot strejkledningen rejält tillspetsad.259

I kölvattnet av denna erfarenhet och med fortsatt vidgad kunskap om syn-
dikalismens idéer började det finnas en grogrund för en syndikalistisk orga-
nisation i Sverige. sac bildades också året därpå, vilket fick till följd att flera 
ungsocialistiska klubbar utträdde ur partiet för att söka sig till den nya orga-
nisationen.260 Hinke Bergegren var dock ingen aktiv deltagare i denna pro-
cess; hans tid som politisk ledargestalt var, för att uttrycka det en aning dra-
matiskt, förbi.

258 Persson, 110-113, Bernt Schiller, Storstrejken 1909: Förhistoria och orsaker (Göteborg, 1967), 
passim.

259 Brand 1909:38, 39, 40.
260 Persson, 117-133.
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Var Hinke anarkist?: En avslutande diskussion
Hur skall då Hinke Bergegrens ideologiska position beskrivas under seklets 
första decennium? Tidigare har konstaterats att i sin syn på våldet, militären, 
parlamentarismen och generalstrejken uppvisade Bergegren vissa ytliga likhe-
ter med anarkistiska tankegångar, men han låg ändå klart närmare en revo-
lutionärt socialistisk tradition. Viktigt att understryka är också att han inte 
åberopade eller utgick från anarkistiska teorier för att utforma sin kritik mot 
socialdemokratin i dessa frågor.

Däremot råder inget tvivel om att Bergegren bibehöll sin värdering av 
anarkismen som en sympatisk åskådning även under denna period. Det var en 
ideologi som han menade mycket väl kunde bidra med vissa element till den 
marxistiska tradition han ansåg sig verka inom. I Brand skrev han med jämna 
mellanrum på ett välvilligt sätt om anarkistiska tänkare (såsom Bakunin, Kra-
potkin och Most) samt vinnlade sig om att sprida kunskap om vissa av lärans 
grundtankar.261 Hinke Bergegren fortsatte att vara en utpräglad eklektiker som 
inte såg några direkta problem med att förena revolutionär socialism med idé-
er från anarkism och syndikalism.

Denna tendens var han långt ifrån ensam om att uppvisa. Socialdemokra-
tins vänsterflygel var vid seklets början en ideologiskt heterogen samling, där 
marxismen kunde uppblandas med anarko-kommunism i Krapotkins mening. 
Ett centralt kännemärke för denna anarko-kommunism var tanken att revolu-
tionen skulle grundas på lokala kommuner, vilka hade till uppgift att kollek-
tivisera produktion och konsumtion.262 Ytterst få köpte hela det resonemanget 
men vissa, inte minst Einar Håkansson, tog till sig anarkismen på ett systema-
tiskt och otvunget sätt och ville föra ungsocialismen i denna riktning.

Bergegrens kritik av parlamentarism, rättssystemet och staten var dock inte 
förankrad i en teori om ett samhälle utan maktutövning. Den var inte heller 
principiellt fördömande mot dessa företeelser. Som läsaren minns var Bergegren 
alls inte främmande för att den allmänna rösträtten skulle genomdrivas – bara 
det skedde på ett sätt som inkluderade även kvinnor. Värt att beakta i samman-
hanget är också att Hinke Bergegren vid alla de tillfällen när han av partiled-

261 Se exempelvis Brand 1904:1-2, 1904:4, 1905:11; arab, Hinke Bergegrens samling: Föredrag vol 
17: 1388.

262  George Woodcock, Anarkismen (1962); sv. övers. (Stockholm, 1993), 167 f.
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ningen anklagades för att vara anarkist, med emfas förklarade att varken han el-
ler ungsocialismen kunde karakteriseras på detta sätt.263

I samband med Brantings hårda angrepp 1906, efter rabaldret med Gula Faran
och bankrånshistorien, gav Bergegren ett bestämt svar på frågan varför han och 
andra ungsocialister inte kunde erkänna sin koppling till anarkismen. Han och 
övriga medlemmar i den ungsocialistiska rörelsen var marxister och det fanns, me-
nade han, ingen Krapotkin-inspirerad anarkism som slagit rot i förbundet:

hr. B. borde dock veta, att Krapotkin står såsom en avgjord fiende till 
Marx: han borde veta, att Krapotkin och hans meningsfränder icke 
omfatta den materialistiska historieuppfattningen, något som jag gör, 
och kan följaktligen icke kalla mig anarkist.264

Det skulle i och för sig, på rätt goda grunder, kunna hävdas att denna öppna 
bekännelse till marxismen var en försvarsåtgärd från Hinke Bergegrens sida. 
Men även om vi utgår från att Bergegren höll inne med sina verkliga sympa-
tier, finns det en annan omständighet som gör att det är svårt att argumen-
tera för att han verkligen var anarkist: avsaknaden av en bekännelse till den-
na ideologi. För inte ens i mer slutna sammanhang, av typen ungsocialistiska 
klubbmöten, propagerade han för eller bekände sig till anarkismens teorier. 
Bergegren informerade om anarkismen, men bedrev ingen öppen propaganda 
med anarkistiskt idéinnehåll.265

Bergegren bekände sig istället till en marxistisk tradition som vägrat överge 
tanken på den sociala revolutionen, som framhävde generalstrejken och den 
utomparlamentariska klasskampen och som undvek att inlåta sig i kompro-
missande med andra politiska krafter.266 Med andra ord precis den argumen-
tation han använt redan under det tidiga 90-talet. Sina ideologiska utgångs-
punkter övergav han inte sedan han anslutit sig till ungsocialismen; däremot 
kan man säga att han radikaliserade sin ståndpunkt och gjorde sig mer mot-
taglig för anarkistiska idéer. Men denna mottaglighet hade ändå sina begräns-
ningar: Hinke Bergegren förblev marxismen trogen även under 00-talet.

263 Brand 1904:4, 1906:4-5, 1906: 10 ½. Se även Steen, 37.
264 Brand 1906:101/2.
265 arab, Stockholms norra socialistiska ungdomsklubb, protokoll 1905-10-23.
266 arab, Hinke Bergegrens samling: Föredrag vol 17:1388, vol 15:1317, 16:1348.
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Lennart Steen värderar situationen likartat i sin historiografiska uppsats om 
Bergegren och konkluderar att denne under perioden 1891-1908 låg närmare en 
marxistisk kontext än en anarkistisk. Steen använder beteckningen ortodox re-
volutionär marxist, vilket är korrekt såtillvida att det var ur den riktningen Ber-
gegrens idéer stammade.267 Däremot kan prefixet ifrågasättas. Ortodox är inte 
en etikett som passar särskilt väl in på den teoretiskt oredige Hinke Bergegren. 
I sitt politiska tänkande var han ständigt motsägelsefull och uppfylld av något 
som närmast kan liknas vid barnslig förtjusning över provokationen som agita-
toriskt grepp. Inställningen till våldet är bara ett av många exempel på en fråga 
där de svar Bergegren gav kunde variera väldeliga beroende på sammanhanget.

Osvuret är ofta bäst med sådana komplexa tänkare. Det kan därför vara 
på sin plats att avsluta med en av få indikationer på att Hinke Bergegren tagit 
starkare intryck av anarkismen än vad som kan utläsas ur källmaterialet. I ett 
brev från Einar Håkansson, daterat den 29 maj 1907 står att läsa:

Och när du är död och man tänker skriva din biografi, skall jag överlämna 
åt din biograf ditt brev och särskilt påpeka vad du skrivit om din ställning 
till anarkismen! Jo jo men, du!268

Håkansson dog emellertid ett knappt halvår senare, endast 24 år gammal, 
medan Hinke Bergegren skulle leva ytterligare 29 år. Vad som hände med det 
påstått subversiva brevet lär vi därför aldrig få veta. Det är, som det brukar 
heta, en händelse som ser ut som en tanke: även efter sin död fortsätter den 
gåtfulle och ideologiskt svårplacerade Hinke Bergegren att gäcka alla som för-
söker hitta en passande etikett för det politiska tänkande han representerade. 

267  Steen, 37 ff., 46 ff.
268 arab, Hinke Bergegrens samling: Einar Håkansson till Hinke Bergegren 1907-05-29.
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Einar Håkansson och 
den anarkistiska propagandan
som framgick i den föregående delstudien var Hinke Bergegren, trots att han 
för eftervärlden blivit känd som ungsocialismens ledarfigur framför andra, en 
ganska apart figur i den rörelsen. Inte nog med att han var överårig; hans bor-
gerliga bakgrund separerade honom från de flesta ungsocialister. I detta ka-
pitel skall vi emellertid stifta bekantskap med en ungsocialistisk tänkare från 
arbetarklassbakgrund: typografen och författaren Einar Håkansson. Trots att 
han endast var 24 år gammal när han i oktober 1907 avled i sviterna av lung-
tuberkulos, hann Håkansson med åtskilligt. Under den intensiva perioden 
1902-1907 etablerade sig Håkansson som en av ungsocialismens och tidning-
ens Brands mest inflytelserika skribenter. Han var något i sammanhanget så 
ovanligt som en fullfjädrad och konsekvent anarkist – lika teoretiskt bevan-
drad som språkligt utmanande – vars politiska tänkande lånade betydligt mer 
från Proudhon och Krapotkin än från Marx och Lassalle. Håkansson var ock-
så en av de medlemmar som verkade mest aktivt för att ungsocialismen skulle 
närma sig en anarkistisk, eller åtminstone anarkosyndikalistisk, position.

Vidden av hans åtaganden var betydande. Einar Håkansson involverade 
sig i ett tidigt skede i typografernas fackliga kamp och var därtill en framstå-
ende esperantist och en inbiten fritänkare. Ett förenande drag mellan dessa till 
synes väsensskilda verksamhetsområden var emellertid det anarkistiskt färgade 
patoset för fred, internationell förbrödring och frigörelse av den undertryckta 
arbetarklassen genom en bred revolution som skulle avskaffa både staten och 
kapitalet. Kritiken mot religionen och uppslutningen bakom tanken på ett 
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världsspråk ingick i en frihetlig och revolutionär politisk hållning, genomsy-
rad av ett principiellt avståndstagande från ekonomiska, politiska och andliga 
övermakter. Denna hållning framskymtar överallt i Håkanssons författarskap, 
oavsett om det rörde sig om skönlitterära alster eller politiska debattartiklar.

Och det är just hans författarskap som står i fokus för detta kapitel. I likhet 
med många andra ungsocialister var Håkanssons ambition att syntetisera skön-
litteratur och politisk propaganda, skapa en kamplyrik som skulle höja arbetar-
nas beredskap att bidra till en förutsättningslös och allomfattande klasskamp. 
Till detta kommer att det finns en påfallande idémässig kontinuitet i hans för-
fattarskap. De budskap som framkommer i noveller och dikter, och de som ar-
tikuleras i debatterande artiklar är oftast snarlika. Av dessa skäl har ingen skarp 
gräns mellan Einar Håkanssons skönlitterära och politiska författarskap dra-
gits. Med utgångspunkt i detta författarskap hoppas jag kunna analysera Einar 
Håkanssons politiska åskådning, i synnerhet med avseende på de anarkistiska 
idéernas roll däri. En angelägen uppgift är att söka utröna hur den anarkistis-
ka propagandan tog sig uttryck och vilken funktion kamplyriken hade för dess 
utformande. Dessutom avser jag att, på sedvanligt idéhistoriskt maner, relatera 
Håkanssons tänkande till de politiska, sociala och kulturella sammanhang han 
rörde sig i. Ungsocialismen är en gemensam nämnare för flera av dessa, och kan 
sägas utgöra den huvudsakliga fond mot vilken analysen projiceras.

Detta angreppssätt har medfört att Einar Håkanssons position i, och inver-
kan på, den tidiga svenska arbetarlitteraturen fallit något utanför denna stu-
dies ramar. Det betyder sannerligen inte att jag ser detta ämne som mindre 
viktigt; att mer ingående analysera Håkanssons insatser som proletärförfattare 
är tvärtom en mycket angelägen forskningsuppgift, som ännu väntar på att ut-
föras.1 Men till detta hoppas jag få återkomma i ett annat sammanhang. 

Kapitlet är tematiskt indelat i tre avsnitt. Det första är snarast av synteti-
serade karaktär, och tecknar huvudlinjerna i Einar Håkanssons anarkistiska 
propaganda samt presenterar i anslutning därtill en kortare intellektuell bio-
grafi. De två avslutande avsnitten behandlar de två mest framträdande moti-
ven i dennes texter: antimilitarismen och religionskritiken. På bekostnad av 
en strikt kronologi har jag med denna uppläggning eftersträvat en framställ-

1 En kortfattad genomgång återfinns visserligen i Axel Uhléns Arbetardiktningens pionjärpe-
riod 1885-1909 (Stockolm, 1964), men den skulle behöva kompletteras av en mer grundläg-
gande empirisk undersökning med ett tydligare historiskt perspektiv.
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ning som kan belysa såväl bredden som den ideologiska homogeniteten i Ei-
nar Håkanssons politiska tänkande. 

Som läsaren snart kommer att bli varse är det inte fråga om någon renodlad 
idébiografi. I någon mån är detta av nöden tvunget. Eftersom Einar Håkans-
son dog vid så unga år, är det närmast ofrånkomligt att framställningen inriktas 
mer på texter än på konkreta livsomständigheter. En annan förklaring till var-
för jag i hög grad valt att koncentrera mig på textanalyser är att en utmärkt lev-
nadsteckning redan föreligger: Per Holmers Typograf och fritänkare: En bok om 
Einar Håkansson (1977).2 Holmer åstadkommer inte bara ett fylligt porträtt av 
människan Einar Håkansson; han ger även inblickar i dennes politiska tänkan-
de. Emellertid saknas en mer systematisk utredning av den senare aspekten, och 
denna lucka kan förhoppningsvis studien hjälpa till att fylla.

Anarkism och revolutionsdrömmar

Einar Håkansson föddes den 28 juli 1883 på Skärsätra herrgård på Lidingö utan-
för Stockholm. Han var det första av de tio barn som trädgårdsmästaren Alfred 
Håkansson och hans hustru Mathilda kom att bringa till världen. Tidigt visade 
Einar Håkansson ett gott läshuvud, vilket det berömmande avgångsbetyget från 
Lidingö kyrkskola (där han studerade mellan åren 1892 och 1896) underströk. På 
senvåren 1898, då han ännu inte var femton fyllda, flyttade han på eget bevåg till 
Stockholm för att lära sig typografyrket. I huvudstaden kom Håkansson också i 
kontakt med de socialistiska idéer som var på stark frammarsch i arbetarkretsar, 
och blev enligt egen utsago ”genast mycket intresserad af dem”.

Stockholmsvistelsen varade dock inte längre än två år. När familjen av eko-
nomiska skäl flyttade till Södertälje år 1900 följde han raskt deras exempel, 
och tog anställning som typograf vid den frisinnade Södertelge Tidning.3 Tid-
ningen hade samröre med den i staden framgångsrika esperantorörelsen, före-
trädd av klubben ”Unulingveco”, och inom kort visade Einar Håkansson att 
han sympatiserade med rörelsens drömmar om ett världsspråk som skulle ska-
pa endräkt över nationsgränserna och motverka våldsamma konflikter. Han 

2 Per Holmer, Typograf och fritänkare: En bok om Einar Håkansson (Södertälje, 1977).
3 Holmer, 6-10. Citatet ur ett brev till Hinke Bergegren 1905.
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stod egenhändigt bakom tryckningen av en esperantotidning, Montana Revuo 
Esperantista, som spreds till anhängare inom och utom landet. Detta intres-
se skulle 1906 leda honom ända till Paris, för några månaders arbete vid ett 
esperantotryckeri.4 Även i övrigt visade Håkansson prov på goda språkfärdig-
heter, och han var väl bevandrad i filosofiska och historiska spörsmål. Trots sin 
vacklande hälsa, som främst yttrade sig i lungrelaterade sjukdomar, men även 
i nedsatt hörsel, var hans flitighet inte att ta miste på.

Snart utvecklades också ett fackligt och politiskt engagemang. Det mani-
festerades dels genom insatser i typografklubben,5 dels genom ett närmande 
till ungsocialismen, där han blev medlem 1902. Samma år publicerades också 
hans första propagandistiska artikel. ”Ryska kvinnor och svenska män”, som 
trycktes i ungsocialisternas huvudsakliga forum Brand, var ett ganska ofärdigt 
stycke riktat mot den svenska socialdemokratin. Det enda anmärkningsvärda 
låg i författarens försök att framhäva Peter Krapotkins kommunistiska anar-
kism.6 Till dylika ställningstaganden skulle Einar Håkansson återkomma ett 
flertal gånger. Under tiden fram till sin död 1907 gjorde den unge typografen 
sig bemärkt som en av den ungsocialistiska rörelsens mest uppseendeväckan-
de anarkistiska skribenter, ständigt provokativ och principfast.

Ungsocialist och radikal skribent
Också i rollen som envis eldsjäl var han till en början framgångsrik. När den 
ungsocialistiska klubben i Södertälje återuppväcktes 1903 var Håkansson den 
mest drivande kraften. Han tog kontakt med den eftertraktade Hinke Ber-
gegren, och förmådde denne att hålla ett föredrag som skulle ingjuta mod i 
stadens unga arbetare.7 Och föresatsen lyckades: efter vissa organisatoriska be-
svär kom klubbarbetet igång även i Södertälje. Att Einar Håkansson trots den-
na insats, och det faktum att han blivit publicerad i Brand, inte blev klubbens 
ordförande kan tyckas förvånande. Hans biograf Per Holmer menar dock att 
det hela är begripligt om man betänker att Håkanssons erkänt stora blyghet 
och svaga hörsel torde ha gjort honom till en mindre framstående talare och 
en alltför reserverad mötesdeltagare.8

4 Ibid., 76-81.
5 Värt att notera i sammanhanget är det stora antalet typografer i den svenska och internatio-

nella anarkistiska rörelsen.
6 Brand 1902:6.
7 Holmer, 42-43.
8 Ibid., 46.
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Hur det nu än förhöll sig med den saken, behöver ingen som läst några av 
Håkanssons artiklar och skönlitterära alster betvivla hans vilja att inom ung-
socialismens ramar radikalt omdana samhället. Dessutom var han nog, vid si-
dan av Albert Jensen, den ungsocialist som var mest ideologiskt enhetlig.9 Ei-
nar Håkansson var en god exponent för ungsocialismens gradvisa anpassning 
till en anarkosyndikalistisk ideologi, där generalstrejken utpekades som det re-
volutionära verktyg som skulle förverkliga det frihetligt socialistiska samhäl-
let. Sitt partitagande för generalstrejken markerade han vid ett flertal tillfällen, 
ofta i kombination med ett pläderande för ett anarkistiskt samhälle där varken 
stat eller kapital tillåts råda. Artikeln ”Vår främsta diskussionsfråga” från 1904 
är ett gott exempel. Där artikulerades en antistatlig hållning utifrån vilken det 
diskuterades vilka revolutionära metoder som var rekommendabla. Det svar 
som Håkansson gav på frågan var att generalstrejken utan tvivel borde betrak-
tas som det främsta medlet för att uppnå den nya samhällsordningen.10

Tidigare samma år hade han i polemik mot den socialistiske typografkol-
legan Nils Wessel, tillika redaktör för Svensk Typograf-Tidning, anfört snarlika 
synpunkter och understrukit att parlamentariska metoder aldrig var effekti-
va. Kampen måste, menade Håkansson, ske på ett ekonomiskt plan om arbe-
tarna skulle ”kunna hålla stången mot de kapitalistiska vampyrerna”.11 Detta 
ställningstagande upprepades under den ungsocialistiska kongressen 1905, där 
Håkansson var den mest utpräglade förespråkaren för en antiparlamentarisk 
och generalstrejksvänlig linje. Trots att en mer kompromissbetonad resolution 
(signerad den tidigare nämnde Hinke Bergegren) vann kongressens största gil-
lande, var det uppenbart att tyngdpunkten i ungsocialismens idédebatt börja-
de förflyttas mot det förhållningssätt som Håkansson företrädde.12 Tendensen 
förstärktes under de följande två åren, då hans anarkistiska agitation utmana-
de mer reformistiskt sinnade grupperingar i den egna rörelsen.13

9 En god inblick i Jensens politiska författarskap ges i Evert Arvidsson, Syndikalisten Albert Jen-
sen (Stockholm, 1977), samt Arwid Lund, Albert Jensen och revolutionen (Stockholm, 2001).

10 Brand 1904:9.
11 Svensk Typograf-Tidning 1904:8.
12 Persson, 54.
13 Ett säreget exempel är det lilla prosastycket ”Anarkistbacillen”, infört i Brand 1904:5, där en 

fiktiv dialog mellan en ungsocialist och en socialdemokrat används för att framställa den 
ungsocialistiska rörelsens anarkistiska falang som arbetarrörelsens framtid.
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Det är frapperande med vilken konsekvens och övertygelse som Håkansson 
i sina alster från denna tid anammade anarkismens principer om avskaffande 
av stat, parlament och privategendom. Så var fallet i artikeln ”Är socialiststaten 
idealet?”. Där gjordes på ett distinkt sätt upp med tanken på alla statsmakter, 
inräknat de socialistiska. Han ifrågasatte också, på ett ytterst raljant vis, den 
reformistiska strategin. De unga arbetare som trodde att de med sin nyvunn-
na medborgerliga rättighet skulle kunna rösta fram en socialdemokratisk repre-
sentant till riksdagen hade han inget till övers för. De hade av agitation och tid-
ningsartiklar lurats att tro att det krävdes ”en social dussinfrälsare i riksdagen för 
att lagstifta till deras förmån och slutligen prata oss bums in i socialiststaten”. 
Håkanssons poäng var att de styrande aldrig kommer att tillgodose behoven hos 
de styrda. Den uppfattning som låg till grund för det påståendet var att staten 
”har uppstått mot folkets vilja, och dess ändamål är att skydda privategendomen 
– det lagliga, men därför icke mindre brottsliga tjufveriet”.14

Håkansson sammanfogade en generell kritik mot auktoritär styrelse, i synner-
het den som utgick från staten, med en antikapitalistisk hållning. Privategendo-
men och staten var de institutioner som han menade bibehöll orättvisor och för-
tryck av folket. Staten stiftar lagar, upprätthåller med våldsmakt sin position och 
kränker alla individers rätt till lycka och inflytande över sitt eget liv. Men med 
lagstiftning och centralisering hindras något viktigt, nämligen det fria initiativet, 
som Håkansson valde att kalla det. De enda hållbara startpunkterna för samhäl-
lelig förändring var istället de enskilde individerna och de fria grupperna.15

Målet som stipulerades var alltså att upphäva staten – och inte låta socia-
lister överta dess funktioner. För socialdemokrater kunde, lika lite som några 
andra, hjälpa proletariatet inom ramarna för det existerande auktoritära syste-
met. Även en socialiststat skulle, menade han, leda till tyranni. Människan har 
i alla tider prövat sig fram med olika styrelseformer, utan att inse att de alla i 
grund och botten är lika dåliga. Frihetsbudskapet formulerades drastiskt och 
högstämt: ”Vägen till frälsning, till frihet går endast genom all autoritär sty-
relses, all maktutövnings tillintetgörelse, genom statens och regeringens upplös-

14 Brand 1905:9.
15 Brand 1905:9.
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ning, genom lagarnas och privategendomens upphävande – genom utrotande 
av våra enda fiender: våra herrar.”16

Tydligare än så kan en bekännelse till anarkismen knappast uttryckas. Den-
na starka övertygelse att arbetarnas slutliga befrielse skulle åstadkommas ge-
nom avskaffandet av alla konstlade maktformer höll Håkansson fast vid även 
i tider då ungsocialismen var som mest anfrätt av myndigheternas repressio-
ner.17 Hans politiska skrifter slog ofta an en utopisk ton, stundom tangerande 
revolutionsromantik. Och den människosyn och samhällsfilosofi som utkris-
talliserades hade klara idealistiska drag: grundtanken var att krossandet av de 
två huvudfienderna – staten och kapitalismen – raskt skulle komma att förlösa 
individernas främsta egenskaper och etablera en fungerande social gemenskap 
med fria organisationsformer där det spontana samarbetet premieras. 

Härvid var Einar Håkansson en stark anhängare av anarko-kommunis-
mens teorier. Och i likhet med denna traditions mest prominente och inflytel-
serike tänkare, Peter Krapotkin, drevs han av en stark övertygelse om att män-
niskan hade en medfödd instinkt till samarbete och inbördes hjälp.18 Med den 
ryske naturforskaren och lamarckianen delade Håkansson också en biologis-
tisk syn på samhällets utveckling. I ett av sina brev till Hinke Bergegren sök-
te han visa på analogin mellan utvecklingsläran för människoarten och den 
samhälleliga utvecklingen. Motsvarigheten till aporna är staten och privat-
egendomen, medan det statslösa anarkistiska samhället representerar det mest 
utvecklade stadiet, förklarade Håkansson. Socialdemokratin, med sin olycksa-
liga övervärdering av staten, utgjorde bara en ofärdig mellanform.19

Einar Håkansson var även i en rad andra fall uppenbart influerad av Kra-
potkins teorier. Särskilt gällde det visionen om fri tillgång till produktionsmedel 
och varor och samarbete mellan mindre kollektiva enheter i en federativ struk-

16 Brand 1905:9.
17 Symptomatiskt är att ett av de litterära alster som mest ihärdigt manar till handlingskraft 

och förnekande av det borgerliga samhällets normer, ”Ett anfall av svaghet: En berättel-
se från det gamla årets sista dagar” (Brand 1907:1), publicerades vid en tidpunkt då kriti-
ken mot ungsocialisterna var som hårdast. Upprinnelsen till det stärkta missnöjet var en 
”bombfabrik” som polisen hittat några månader tidigare i en lägenhet i Vasastan, hyrd av 
bland andra ungsocialisten och lyrikern Leon Larsson. Om incidenten, se Hans Lagerberg, 
Små mord, fri kärlek: En biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992), 160-162.

18 Se Peter Krapotkin, Inbördes hjälp (1902), sv. övers. (Stockholm, 1903), 5 ff., 240.
19 Brev till Hinke Bergegren 1904 (finns i Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm).
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tur.20 Med tiden blev hans argumentation också allt mer provokativ och uppvig-
lande. I någon mån berodde detta säkert på en viss anpassning till den fräna re-
torik som dominerade tidningen Brand, men av betydelse torde också ha varit 
hans närmare kontakt med de ungsocialistiska revoltörerna i Stockholm.

Frihetskampen som livsbetingelse: anarkistiska idéer 1905-1907
Under vintern 1905 lades den första grunden till detta samröre. Håkansson 
lämnade då sin anställning som typograf på Södertelge Tidning, gick ur stats-
kyrkan (på den tiden en oerhört uppseendeväckande manöver) och styrde 
kosan mot huvudstaden. Där anslöt han sig till den mytomspunna Norra 
socialistiska ungdomsklubben, som tidigt hade utmärkt sig för sina bohem-
kotterier. Bland klubbens medlemmar märktes Hinke Bergegren, kamplyri-
kern Leon Larsson, och mer otyglade anarkister som Axel Holmström och 
Waldemar Bernhard.21 Med den drygt tjugo år äldre Hinke Bergegren kom ett 
vänskapsförhållande att utvecklas.22

Även av andra medlemmar i Norra klubben tog Håkansson intryck under 
de få månader vintern 1905-1906 som han rörde sig i dessa kretsar. De artiklar
och litterära bidrag han skrev under denna tid var fyllda av mycket explicita, 
bitvis direkt brutala, revolutionsyrkanden. Vissa indikationer finns på att han 
i detta skede tycktes ha accepterat våld som ett medel i frigörelsekampen.23

Kortnovellen ”De fega förtryckta”, införd i Brand nr. 3 1906, var det mest 
frapperande tecknet på denna nya inriktning. Huvudpersonen är en ensam 
och arbetslös man, som huttrande, luspank och hungrig vandrar genom de 
smutsiga gränderna i Stockholms innerstad en kall vintermorgon. Han för-
bannar sitt öde och konstaterar krasst att han inte ens har mod att stjäla, än 
mindre ta livet av sig. Med förakt åser han riksdagshuset, slottet och operan 
och fantiserar om att med dynamit ända dessa överklassens skrytbyggen: ”Och 
med byggnaderna borde följa alla tyranner...Nej, det vore en för lätt död för 
dem! De skulle svältas och frysas långsamt ihjäl, de skulle...”24

20 Brand 1904:9, 1905:9; Brands Månadshäfte 1908:7.
21 Om Norra klubben, se Fernström, 11-27, 39-52, 249 f., och Axel Uhlén, Arbetardiktningens 

pionjärperiod 1885-1909 (Stockholm, 1964), 210-231.
22 Lagerberg, 188-190.
23 Se exempelvis Brand 1906:4.
24 Brand 1906:3.
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Med dessa gärningar tror sig inte den utsatte huvudpersonen kunna upp-
nå något väsentligt, men hans hatfullhet och uppgivenhet är av det slaget att en 
blodig hämnd är det enda som han tror kan ge en inre tillfredsställelse. Einar 
Håkansson gav prov på sin förkärlek för skarpa kontraster och osminkade for-
muleringar, när han lät sin fiktiva gestalt möta välbärgade och till synes lyckliga 
borgare, vilka denne önskar överösa med smuts från gatan. Mannen sparkar på 
deras hundrackor, förbannar den gud han inte tror på, och deklamerar därefter 
en dikt om ett misslyckat attentat mot den ryske tsaren. Dikten anspelar med all 
säkerhet på det brutalt nedslagna revolutionsförsöket i S:t Petersburg i decem-
ber 1905,25 och markerar också en vändpunkt för novellen. Efter framsjungandet 
av dikten kommer nämligen berättarjaget till insikt om att hans, och den övriga 
underklassens feghet omöjliggör en upplösning av klassamhället. Ansvaret ligger 
inte enbart, och kanske inte ens primärt, hos förtryckarna:

Om vi leva i elände och förnedring, så äro vi värda det, ty vi ha själva 
skapat det åt oss och uppehålla det genom att liknöjt finna oss däri ge-
nom vår ödmjukhet för de mäktiga och lydnad för myndigheter och 
deras lagar. Om alla hade mod att trotsa tyranniserande individer och 
inrättningar – ingen skulle tvingas och förtryckas då. Och om alla hade 
mod att stjäla vad de behövde – ingen skulle svälta och frysa. Detta är 
just den bittra men hälsosamma sanningen: det är icke herrarnas fel att 
slavarna äro slavar, det är slavarnas eget fel.26

Budskapet var entydigt: inga eftergifter får göras åt den härskande klassen, och 
det åligger varje enskild individ att åsidosätta den förhärskande moralen och 
störta de institutioner, människor och sedvanor som hindrar den personliga fri-
hetens fullkomligande. Detta budskap var ett signum för Håkanssons politiska 
uppfattning. Oavsett om det var militarismen, religionen, kapitalismen eller den 
blinda auktoritetstron som angreps betonades det individuella ansvaret. Istället 

25 Efter detta upprorsförsök flydde flera ryska revolutionärer (däribland både Lenin och Sta-
lin) till Stockholm, där de mottogs och inhystes av Hinke Bergegren. Om de ryska revolu-
tionärernas nordiska förbindelser, se Hans Björkegren, Ryska posten: De ryska revolutionä-
rerna i Norden 1906-1917 (Stockholm, 1985).

26 Brand 1906:3.
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för att i sorgsen uppgivenhet skylla på samhället, måste arbetaren delta i kam-
pen för intellektuell, ekonomisk och politisk frihet. Håkanssons texter uttryckte 
ofta en tudelad frustration, där besvikelsen över den egna klassens oförmåga till 
maktövertagande parades med en bitterhet mot överhetens representanter. 

I detta avseende var han en typisk representant för den revolutionära jar-
gong som blev ett kännemärke för den ungsocialistiska rörelsen – och i syn-
nerhet dess författare – under 00-talet. Hatet mot borgerligheten och hyllan-
det av det individuella upproret var stående inslag i förbundets retorik under 
dessa år.27 I samma nummer av Brand som ”De fega förtyckta” publicerades, 
anmäldes en diktsamling av en debuterande ungsocialistisk poet, som mer än 
någon annan kom att symbolisera denna retorik. Skaldens namn var Leon 
Larsson, och hans debutverk bar den passande titeln Hatets sånger. Larsson be-
handlade i sina dikter proletariatets bekymmersamma situation med ett ilsket 
och hotfullt språkbruk som få andra kom i närheten av. Känsloregistret spann 
från bottenlös desperation över till brinnande frihetslängtan.28

Även om jämförelsen med Leon Larsson inte bör dras för långt – denne var 
till skillnad från Einar Håkansson nästan ständigt hatisk och oredig i sin politis-
ka agitation, och visade därtill tecken på mytomani –29 är det uppenbart att des-
sa två författare kunde förenas kring liknande motiv. Bägge betonade nödvän-
digheten av uppror, och hyste förhoppningar om en ny samhällsmoral. De var 
också obönhörliga i sin kritik av de arbetare som inte bidrog till denna utveck-
ling. Håkansson betraktade lidandet och bitterheten som en språngbräda för 
förändring, och detta förutsatte individuell hängivenhet och kampvilja. 

Denna individualistiska kampfilosofi företräddes, paradoxalt nog, av en för-
synt och sjuklig bokmal. Överhuvudtaget måste man ständigt påminna sig om 
att avståndet var stort mellan Håkanssons uppviglande och hätska språk och 
den reserverade framtoning han visade i sitt sociala umgängesliv. Axel Uhlén, 
som själv var involverad i huvudstadens ungsocialistiska verksamhet i början av 

27 En intressant analys av ungsocialismens retorik ges i Henrik Berggren, Seklets ungdom: reto-
rik, politik och modernitet (Stockholm, 1995), 76-85.

28 Leon Larsson, Hatets sånger (Stockholm, 1906), passim. En strof ur dikten ”En sång från 
djupet” får tjäna som illustration på Larssons språkbruk: ”Vi vilja uppåt storma från mörk-
ret och från gruset/ vi vilja sönderspränga vart hinder och vart band,/ vi skola fram ur 
mörkret till friheten och ljuset/ och här på jorden grunda vårt drömda framtidsland.”

29 Se exempelvis Kristina Olls & Ingvar Wahlén, Svenska arbetarförfattare under 1900-talet 
(Uddevalla, 1989), 36 f.
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seklet, menar i sitt översiktsverk om den tidiga arbetardiktningen att den bly-
ge Einar Håkansson mestadels stod utanför bohemkotteriernas vilda diskussio-
ner och aktivism. Han utgjorde en motpol till de självcentrerade och oborstade 
kafélitteraterna, ”föredrog undantagslöst den blygsammaste platsen i sällskapets 
periferi och verkade påfallande besvärad, när han på grund av sin överlägsna in-
telligens och sitt relativt stora vetande mot sin vilja och trots sitt motstånd blev 
medelpunkten i ett samtal eller en diskurs”.30 Bilden av en komplex människa, 
som i sitt sociala liv var återhållsam men i sin diktning och propagandism ut-
tryckte starka och intensiva känslor, växer här fram. 

Än mer komplex blir denna bild om man studerar Håkanssons förhållande 
till våldsutövning. Som säkert framgick ovan var inställningen till våld i ”De 
fega förtryckta” tämligen oproblematisk: där klargjordes helt enkelt att alla 
medel är tillåtna i omvälvningen av det kapitalistiska samhället. En väsenslik 
ståndpunkt återfanns i artikeln ”Blott lagliga medel” från samma år.31 Dessa 
bestämda ställningstaganden avvek emellertid något från den ensidiga beto-
ning på generalstrejken som revolutionärt medel han tidigare omfattat. Tve-
tydigheten blir än större om man betänker att han, i likhet med en stor del av 
ungsocialismens medlemmar, var en kategorisk motståndare till militärt för-
svar. Till detta kan också läggas Håkanssons livliga engagemang i esperantis-
men, en rörelse som i hög grad var präglad av pacifistiska strömningar.32

 Den i de flesta avseenden så konsekvente propagandisten var, måste man 
därför konstatera, inkonsekvent i sina svar på frågan om våld är önskvärt som 
revolutionärt medel. Här fastnade Håkansson i ett av anarkistens stora dilem-
man: att å ena sidan vända sig mot institutionaliserat våld, å andra sidan stäl-
la sig bakom ett revolutionärt program som svårligen kan tänkas genomdrivas 
utan omfattande blodspillan.

Vill man uttrycka det hela krasst, var Einar Håkansson en aning naiv i sin 
analys av samhällets mekanismer. Och det gäller inte bara ifråga om vålds-
uppfattningen; den brinnande övertygelsen om anarko-kommunismens full-

30 Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909 (Stockholm, 1964), 305.
31 Brand 1906:4.
32 Holmer, 75. En av anhängarna var den ryske religiöse författaren, tillika pacifistiske anarkis-

ten, Leo Tolstoj. Tiden före första världskriget är för övrigt den pacifistiska grenen av den 
anarkistiska rörelsen tämligen stor. Se exempelvis George Woodcock, Anarkismen (1962),
sv. övers. (Stockholm, 1993), 193.
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komlighet balanserades mycket sällan av några resonemang om vilka praktis-
ka svårigheter som skulle kunna uppstå under och efter ett revolutionsförsök. 
Håkansson hade en övertro på arbetarklassens förmåga att på ett lyckosamt 
sätt omkullkasta alla maktformer.

Hans förlitande på världsspråksrörelsens möjligheter att skapa en snar inter-
nationell förbrödring, som i sin tur skulle undanröja alla hinder för ett arbetar-
nas lyckorike, var även den en smula idealiserad. När han på sommaren 1906 
skrev ett resebrev till Brand, där han redogjorde för sitt arbete på ett esperanto-
tryckeri i Paris, var det i skönmålande ordalag. Den svenske typografen lät med-
dela att han anslutit sig till en internationell esperantosammanslutning för arbe-
tare, som har till djärvt mål att ”bekämpa militarismen, kapitalismen, religionen 
och alkoholismen samt utbreda Esperanto bland internationalister, fritänkare, 
socialister och anarkister”.33 Vad som uttrycktes var ingenting mindre än dröm-
men om mänsklighetens enande i en universell social gemenskap. 

Denna grandiosa vision stod dock inte i paritet till de arbetsförhållanden Hå-
kansson kom att uppleva i Paris. Hans brev hem till familjen gjorde klart att ti-
den i Frankrike var svår på många sätt. Tryckeriet visade sig vara en ganska osäker 
och vanvårdad arbetsplats, där den fackliga kampen givit få konkreta avtryck, och 
snart längtade han till Sverige och den politiska rörelse han där tillhörde. Han 
återvände till fäderneslandet i oktober 1906, efter en utlandsvistelse på knap-
pa fyra månader.34 Även fortsättningsvis gjorde dock Håkansson försök att för-
djupa samarbetet med anarkistiska och socialistiska esperantoanhängare. I Sve-
rige fanns många sådana, även i arbetarled –1905 bildades rentav en anarkistisk 
esperantoklubb – och ofta var den starka aversionen mot nationell inskränkthet 
och militärmakt en sammanhållande länk mellan dessa arbetaresperantister.35

Håkanssons första stora insats efter återkomsten till Sverige, den egenhän-
digt skrivna och redigerade satiriska tillfällighetstidningen Folkets Väl –Tidning 
för tro och fosterland, präglades i hög grad av dessa ideal. Tidningen – som utgavs 
i ett enda, fyrasidigt nummer i november 1906 – angrep med emfas och elegans 
kristendomen, fosterlandsyran, ungsocialismens månghövdade kritiker och an-
dra av samhällets traditionsbevarande krafter. I artikeln ”Gustaf Adolfs-dagen 

33 Brand 1906:8.
34 Holmer, 15-17.
35 Ibid., 75 f.
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den 6 november”, som precis som de övriga artiklarna i tidningen skrevs under 
pseudonym, gisslades de flaggviftande, auktoritetstroende och vapenskramlande 
tendenserna i landet, och Håkansson parodierade en stolt nationalist som gläds 
åt att skolbarnen och militären hjälper till i firandet av hjältekonungen. Denne 
fiktive fosterlandsvän yrkar för en ökad disciplin och fostran av ungdomen i syf-
te att skapa en nation fylld av gudstroende och patriotiska människor.36

I denna artikel, och i tidningen som helhet, sammanfördes två huvudte-
man i Håkanssons politiska författarskap: kritiken av religionen och avstånds-
tagandet från krigshären. Ateismen och antimilitarismen kan strängt taget inte 
bortses från om en någorlunda rättvisande bild av hans samhällsfilosofi skall 
kunna ges. Låt oss nu därför ägna dessa teman en särskild uppmärksamhet.

Einar Håkansson och antimilitarismen

Den mest betydelsefulla frågan för ungsocialismen under seklets första de-
cennium var som bekant antimilitarismen. Denna ståndpunkt hade inter-
nationella förgreningar. En stor del av Europas revolutionära socialister och 
anarkister visade vid sekelskiftet sitt avståndstagande från det nationella för-
svaret, och integrerade det i en kampfilosofi där uppror, strejker och vapenvä-
gran utpekades som instrument för att avskaffa den kapitalistiska staten och 
dess våldsinstitutioner. Det var också under denna tid som en stark pacifistisk 
förgrening av anarkismen tog form.37

Men även utanför radikala vänsterkretsar förmärktes starka antimilitaristis-
ka rörelser. I sekelskiftets Europa växte den moderna fredsrörelsen fram som en 
kraft att räkna med, och den svenska varianten, anförd av bland andra den för-
nuftstroende fredsaktivisten K.P. Arnoldsson, utgjorde inget undantag.38 Ungso-
cialisterna var alltså långt ifrån ensamma i sin agitation mot vapenmakten. 

Att de ändå kunde profilera sig i debatten hängde till stor del samman med 
den samhällsomstörtande framtoningen och den aggressiva retoriken. Men i det 
här sammanhanget bör man även framhålla den identitetsskapande funktion 

36 Folkets Väl – Tidning för tro och fosterland, nr. 1 1906 (utgiven 1 november).
37 Lagerberg, 141-145. Se även Per Meurling, ”Hjalmar Branting och arbetarinternationalen”, 

i Bilden av Branting, red. Jan Lindhagen (Stockholm, 1975), 322-347.
38 Se Bert Mårald, Den svenska freds- och neutralitetsrörelsens uppkomst (Göteborg, 1974).
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som antimilitarismen hade för de unga revolutionärerna. Genom den kunde för-
aktet för klassamhället knytas till en konkret, hierarkisk institution. Dessutom 
erbjöds rikliga tillfällen att omhulda de vapenvägrande martyrer som fick kän-
na på statsmaktens hårda repression. I ett skede när den ungsocialistiska rörelsen 
både var numerärt svagt och i avsaknad av ett klart definierat politiskt program, 
blev antimilitarismen en fråga kring vilken medlemmarna kunde förenas.39

Einar Håkansson hörde till ungsocialismens mest konsekventa antimilita-
ristiska propagandister. Tidigt utmärkte han sig som en flitig och framståen-
de vedersakare av försvarsmakten. 1902, i artikeln ”Ett par antimilitaristiska 
ögonblicksreflektioner”, gjorde den då nittonårige skribenten upp med före-
ställningen att militärutbildningen befrämjade moralisk fostran i civilisatio-
nens tjänst. Han hävdade syrligt att det enda som befrämjades var den mot-
bjudande konsten att döda:

Militarismen är ett organiserande av våldsbragder, och dess utövare äro 
av staten avlönade män, som på dess befallning skola tjänstgöra som 
mördare, rövare och mordbrännare. Denna organisation tillämpar dju-
rens och de på ett lågt utvecklingsstadium stående människorasernas 
grymma princip: styrka är rätt. Hur skall då denna organisation kunna 
åstadkomma en moralisk rättskänsla?40

Håkanssons konklusion var att militarismen är själva motsatsen till kulturell 
daning. Utlärandet av våldsgärningar är, fortsatte han, en verksamhet på sam-
ma låga nivå som grändernas smutsiga osedligheter. I grund och botten var 
värnpliktstiden en tid av förråelse, som påskyndar misär och låga seder. Han 
dristade sig rentav till att likna kasernerna vid andra offentliga anrättningar 
där laster och lidelser frodas, nämligen bordeller.41 Håkansson försatte heller 
inte tillfället att håna kristendomen, för att den genom regementspastorernas 
försorg gjort gemensam sak med militarismen, och därvid tummat betänkligt 
på sin princip om icke-våld.

39 1903, elva år efter bildandet av den första ungdomsklubben, hade förbundet endast c:a 1 
500 medlemmar.

40 Brand 1902:11.
41 Ibid. Intressant nog gjorde Hinke Bergegren samma liknelse i en av sina antimilitaristiska 

utgjutelser. Se Lagerberg, 145.
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I det verbala bekämpandet av anhängare till det militära försvaret visades ing-
en mannamån, och vid ett tillfälle blev självaste Hjalmar Branting föremål för 
Håkanssons missnöje. Branting hade nämligen, i en artikel i Social-Demokraten,
föreslagit att den allmänna värnplikten kunde accepteras som utbyte mot röst-
rätt. Därefter hade han gått ett steg längre, och understött skytterörelsen med 
argumentet att denna skulle utgöra en framtida bas för folkbeväpningen.42

Håkansson replikerade, med påtaglig indignation, att stödet till skytterö-
relser och medborgarhär visade på ett sällsynt grovt självbedrägeri. Dylika åt-
gärder för att reformera det militära försvaret kunde inte tjäna några andra än 
statsmakten och kapitalisterna, eftersom det institutionaliserade våldet allt-
jämt skulle bevaras. Därför, inskärpte Håkansson, måste alla former av mi-
litarism motarbetas, i arbetarrörelsens och kulturens namn. Hans inställning 
var kristallklar: den unge arbetaren borde under inga omständigheter lyfta sitt 
vapen mot klassfränder i andra länder, utan istället ägna krafterna åt att be-
kämpa de gemensamma fienderna, kapitalismen och staten. Att rekommen-
dera arbetarna att ansluta sig till skytteföreningar vore således poänglöst, och – 
konstaterade bildningsidealisten Håkansson – ”tusen gånger bättre är att offra 
sina surt sparade slantar för att höja sin egen personliga bokliga bildning, som 
är till nytta icke blott för individen utan även för vår klass i det hela”.43

Genom sin kategoriska försvarsnihilism sällade sig Håkansson till en gren 
inom arbetarrörelsen som, i likhet med honom, även var skeptiskt inställda till 
talet om den allmänna rösträttens välsignelser. Den sociala omvälvningen kun-
de, menade dessa kompromissovilliga revolutionärer, aldrig åstadkommas ge-
nom överenskommelser med härskarklassen. Istället för att väga rösträtt mot 
bibehållet nationellt försvar, som partiledningen gjorde, skulle man ägna sina 
krafter åt att vinna soldaternas sympatier. Målet var att få dessa att agera passivt 
vid den generalstrejk som skulle inleda den sociala revolutionen.44 Håkansson 
understödde dessa argument, och infogade också anarkistens sedvanliga förakt 
för staten. Brantings, och hela socialdemokratins misstag var, menade han, att 
man inte insett att staten alltid är en våldsunderstödjande faktor.45

42 Social-Demokraten 5/10 1903.
43 Brand 1903:11.
44 Lindbom, 61 ff.
45 Brand 1903:11.
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Som så ofta då det gäller ungsocialismen var dock de stolta orden inte i pa-
ritet med de konkreta handlingarna. Einar Håkansson, som i sin publicistik så 
ofta gisslade auktoritetsbundna människor, var bara en av många försvarsnihilis-
ter som när det kom till kritan inte förmådde föregå med gott exempel. När han 
inkallades till mönstring hörsammade han ordern, i strid med sin starka över-
tygelse och under stora samvetsbetänkligheter. Detta resulterade i att han kom 
i kronans tjänst. Kring detta personliga misslyckande resonerar Håkansson i ett 
brev till vännen Hinke Bergegren, daterat den 16 mars 1904. Under skurar av ur-
säkter återgav han händelseförloppet för sin äldre meningsfrände:

Jag säger uppriktigt, att dessa ögonblick, de allra sista innan steget var 
taget, voro för mig på det högsta pinsamma. Jag tänkte på allt hvad jag 
sagt och skrifvit mot militarismen, och om någon i det ögonblicket 
sagt mig, att jag blott vore en skräfvelmakare och icke en socialist, skul-
le jag ha känt mig träffad och tigit.46

Det försvar som han gav till sitt handlande gick i stort ut på att anställningen 
som typograf på Södertelge Tidning skulle ha hotats vid händelse av totalväg-
ran. Detta krassa materiella övervägande, säkerligen parat med en dos självbe-
varelsedrift, fick olyckliga konsekvenser. En sådan var att den egna självvär-
deringen och trovärdigheten som bitsk propagandist sargades. En annan, och 
mycket allvarligare, var att hans redan dåliga hälsa försämrades. Den lungsik-
tige Håkansson fick visserligen lättare tjänster som diskare och matutspisare, 
men även dessa torde ha varit betungande för honom. Slutligen tog han det 
drastiska beslutet att rymma undan problemen för några dagar, och vid åter-
komsten till regementet väntade en hård bestraffning: en dryg vecka i en kall 
och trång arrest. Efter denna behandling utvecklades sakta men säkert den 
lungtuberkulos som inom tre år kom att ända Einar Håkanssons liv.47

46 arab, Hinke Bergegrens samling: Einar Håkansson till Hinke Bergegren, 1904-03-16.
47 Holmer, 12-13.
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Skärpt försvarsnihilistisk hållning
Vi kan endast spekulera kring vilken inverkan den olycksaliga militärtjänstgö-
ringen hade på Einar Håkanssons fortsatta inställning till försvaret, men mot-
ståndet blev under alla omständigheter inte mindre under de sista två levnads-
åren. Han fortsatte att argumentera för militärstrejker och ställde sig bakom 
de broschyrer som ungsocialisterna spred till vissa av rekryterna. I maj 1906 
var han en av de mest framträdande deltagarna i en olaglig antimilitaristisk de-
monstration i Stockholm. Han blev rentav förhörd av polisen, som betrakta-
de honom som operationens huvudman.48

Den mest iögonenfallande indikationen på hans antimilitaristiska övertygel-
se var ändå novellen ”Kval: Berättelse från tiden efter ett krig”, som först publi-
cerades postumt som följetong i fem delar i Brand 1908, och kort därefter utkom 
i broschyrform på det socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag.49 Det är 
definitivt Håkanssons mest radikala och vederhäftiga uppgörelse med militaris-
mens vansinne, men kanske också hans främsta prosastycke. Novellens huvud-
person är en ung man, som förtvivlad berättar om hur han ryckts bort från sin 
trolovade för att delta i ett krig mot ett grannland, och i stridigheterna fått köns-
organet bortslitet av en granatskärva. Det kval som novellens titel anspelar på 
genomlider den unge mannen när han, trots att bröllopet hastigt närmar sig, in-
ser att han inte förmår berätta för sin fästmö om det inträffade. 

Efterhand växer en starkt antimilitaristisk övertygelse fram. Mannen inser 
att soldaterna används både mot yttre fiender och mot arbetarklassen och il-
skan riktar sig inte bara mot herrarna som ställer till krig, utan även mot ”dem, 
som viljelöst låta bruka sig därtill”.50 För trots att arbetarna känner hur milita-
rismen är ett redskap i de styrandes tjänst, förmår eller vågar de inte sätta sig 
upp mot överheten och vägra delta i ett denna förnedringens inrättning. 

Novellen förkunnade att vapenvägran inte bara var berömvärt utan också en 
absolut nödvändighet om arbetarna ville befria sig från löneslaveriet och ska-
pa ett klasslöst samhälle. En sådan vägran vore både en moralisk markering och 

48 Ibid., 15.
49 ”Kval” trycks först i Brand 1908:17-21, och ges samma åt ut som broschyr i 7 000 exemplar. 

Mina sidhänvisningar är dock till samlingsvolymen De fega förtryckta, artiklar och noveller 
i urval av Per Holmer (Stockholm, 1979).

50 Einar Håkansson, De fega förtryckta, artiklar och noveller i urval av Per Holmer (Stock-
holm, 1979), 17.
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en upprorshandling mot myndigheterna. Soldaterna skulle dock inte föraktas, 
eftersom det var män som genom ekonomisk nöd och okunskap hamnat i en 
orättfärdig belägenhet. Arbetarnas uppgift var att istället bygga upp en vänskap 
med sina undertryckta klassfränder i uniformer, upplysa dem om vilkas ärenden 
de går, och slutligen vinna över dem på sin sida.51 En ton av självrannsakan kan 
anas, när Håkansson i novellens slutfas låter sitt språkrör lägga ut texten:

Här se ni mig, en levande bild av vår klass feghet, dumhet, lidande och 
förnedring. Våga icke påstå att jag är den härskande klassens, tyranner-
nas, offer. Ty ytterst är det vår klass, som genom sin undergivenhet är 
orsaken till att jag och tusenden andra offras.52

I citatet ovan, och i novellen som helhet, renodlas några för Håkansson typis-
ka ståndpunkter. Dels märks hyllningen till upproret. Det var, upplystes läsa-
ren om, först när de undertryckta gjorde upp med sin feghet och bejakade sin 
vilja till frigörelse som den härskande klassen kunde bekämpas. Nära förbun-
det med denna tolkning var ståndpunkten att det åligger arbetaren en plikt att 
vägra underkuva sig överhetens krav. Som så ofta i Einar Håkanssons författar-
skap kombineras en idealiserad syn på arbetarklassen med ett oförsonligt av-
ståndstagande från de representanter därur som av olika skäl inte försöker slå 
sig fria från förtryckets bojor.

Denna minst sagt provokativa novell blev, anmärkningsvärt nog, inte åta-
lad när den först utgavs. Det blev den däremot då den två år senare trycktes 
på det ungsocialistiska partiets förlag, och den ansvarige utgivaren, agitatorn 
och tidningsmannen Freddy Rosengren, dömdes till fyra månaders straffarbe-
te.53 Det var dock inte enbart för sin antimilitaristiska propaganda som Einar 
Håkansson hamnade i blåsväder. Minst lika starka känslor rörde hans kristen-
domskritiska texter upp. Och det är dessa texter vi nu skall studera närmare.

51 Ibid., 20 f.
52 Ibid., 21.
53 Fernström, 278.
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Kristendomskritiken

De idéer som präglade 1880-talets kulturradikalism var för ungsocialismen ytterst 
betydelsefulla. Den ihärdiga kritiken av det borgerliga samhällets institutioner 
och dubbelmoral, som formulerats av författarna i Det unga Sverige, levde vidare 
i ungsocialisternas agitation.54 Kampen skulle stå mot alla former av förtryck och 
förnuftsmotsägande irrläror, och en av dessa senare var kristendomen. För ung-
socialisterna, liksom för 80-talets radikaler, inriktades kristendomskritiken mot 
prästernas hyckleri och lierande med överheten. Kyrkans dogmatiska och hierar-
kiska tendenser var andra källor till irritation. Paradoxalt nog anspelade dock den 
ungsocialistiska retoriken i flera avseenden på det kristna kärleksbudskapet, och 
lånade även i övrigt metaforik och retorik från religiösa sammanhang.

Idéhistorikern Inga Sanner har gett en övertygande förklaring till detta feno-
men. I sin avhandling om moraliska utopier under 1800-talet pekar hon på de 
klara förbindelselänkarna mellan ungsocialismens tidiga propagandism och den 
form av moralisk utopi som har naturen som norm och förespråkar en sekularise-
rad variant av kristendomens kärleksbudskap. Härvidlag var ungsocialisterna inte 
bara avläggare till, utan även delvis sammankopplade med, fritänkarrörelsen.55

Fritänkaren Einar Håkansson
De svenska fritänkarna hade sitt främsta fäste i Utilistiska samfundet, som 
bildats 1888. Detta samfund var en klar utlöpare av kulturradikalismen och 
vilade på en förnuftsoptimistisk och nyttomoralisk värdegrund. Samfundets 
medlemmar markerade sitt avståndstagande från den kristendom de menade 
befrämjade vidskeplighet, maktfullkomlighet och bigotteri, och byggde istäl-
let sin världsåskådning kring föreställningen om att den sanna moraliska ut-
vecklingen var avhängig ett nyttoinriktat liv utan gudstro. Utilistiska samfun-
det visade också i ett tidigt skede en välvillighet gentemot socialismen. Dess 

54 Om 1880-talets kulturella radikalism har åtskilligt skrivits, men i det här sammanhang-
et bör ändå Per Arne Tjäders ’Det unga Sverige’: Åttitalsrörelse och genombrottsepok (Lund, 
1982), och Gunnar Richardssons Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsätt-
ningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet (Göteborg, 1963) nämnas.

55 Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stock-
holm, 1995), 265-273.
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starke man, Viktor Lennstrand (1861-1895), hade inledningsvis goda förbin-
delser med socialdemokratin och var en av arbetarklassen högt uppskattad 
föredragshållare. Samarbetet kom dock, som vi tidigare kunnat se, inte att 
fortlöpa särskilt länge. Socialdemokratins ledande ideologer, i synnerhet Axel 
Danielsson, visade en allt större skepsis inför fritänkarrörelsen. Partiet hade 
deklarerat att religionen var en privatsak, och ville inte riskera att de materiel-
la aspekterna av klasskampen skulle komma i skymundan, vilket ledde till att 
det 1890 bröt kontakten med utilisterna.56

De mer utopiskt inriktade ungsocialisterna, med sin starka benägenhet att 
lyfta fram moraliska spörsmål, hade en klart större fördragsamhet med fritänkar-
na. Efter Lennstrands förtidiga död 1895 hade nya fritänkargrupperingar bildats, 
och till dessa knöts flera ledande ungsocialister, däribland Hinke Bergegren. Så-
lunda kunde kristendomskritiken, understödd av utilismens budskap om för-
nuftstro och nyttomoral, spridas till arbetarungdomar ute i klubbarna.57 Till en 
början var dock förhållandet till religionen mer präglat av ointresse än av förhär-
dat motstånd. Som Tage Lindbom understryker i sin fylliga historik över den so-
cialdemokratiska ungdomsrörelsen, var det först 1903 som religionsfientligheten 
tog sig en fastare form.58 Men när detta steg väl tagits, blev oppositionen mot 
gudstron och kyrkans män snabbt en symboliskt laddad komponent i den propa-
ganda som genomströmmades av ett förakt för etablerade samhälleliga normer. 

Einar Håkansson var mer utmanande än de flesta i detta avseende. Ateismen 
var nästan från första början ett bärande inslag i hans författarskap och politiska 
åskådning, och som kristendomskritiker torde han sakna motstycke i den ung-
socialistiska rörelsens historia. I ett mycket tidigt skede – närmare bestämt redan 
på hösten 1902, i hans andra artikel i Brand – var uppgörelsen med religionen 
och prästerskapet fullödig. Artikeln, som är rubricerad ”Civilisation”, samman-
fogade religionskritiken med den sedvanliga antimilitaristiska hållningen. Hå-
kansson vände sig mot de europeiska makternas brutala övergrepp mot andra 
kulturer i kristendomens och civilisationens namn. Han gav flera belysande och 

56 Ibid., 225-235, 248-250. Om Lennstrand, se C.J. Björklund, En fritänkares levnadssaga: Vik-
tor Lennstrand, banbrytare för den fria tanken bland Sverges folk (Stockholm, 1926). Rekom-
menderas bör även densammes Kyrka, präster och fritänkare: Minnesskrift om O. Ljungdahl 
och den svenska fritänkarrörelsen (Stockholm, 1942).

57 Sanner, 265-268., Holmer, 60 ff. 
58 Lindbom, 56.
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skrämmande exempel härpå (spanjorernas framfart i Amerika och missionärer-
nas behandling av kinesiska barn var bara två av dessa).

Den ännu tonårige skribenten visade prov på en notabelt hög grad av bild-
ning, men än mer anmärkningsvärt var med vilken frenesi han angrep allt vad 
den etablerade europeiska kapitalismen och framstegstanken representerade. 
Även naturvetenskapen – som annars okritiskt omhuldades av så många av 
den tidens radikaler – attackerades för sitt känslokalla och instrumentella un-
derstöd till civilisationsprocessen. Analysen av överhetens förtryck av de för-
slavade massorna lyftes härigenom upp på en mer generell nivå, varför kri-
tiken mot kapitalet, vapenmakten och religionen fick en slagkraftig form. 
Kontentan var att förtrycket gällde överallt och hade genuina historiska röt-
ter: ”Överallt går civilisationen framåt. Liksom man i början förvandlade de 
ociviliserade till plantageslavar under läderpiskan så gör man dem nu även till 
industrislavar under hungerpiskan.”59

Kampen mot slaveriet, i vid mening, beskrevs alltså även som en kamp 
mot kulturell utarmning och vidskepelse. Detta patos för de undertryckta, pa-
rad med en oförtröttlig strävan efter sanning och befrielse, är kännetecknande 
för Håkanssons författarskap. I hans propagandism kom ideal och principer 
alltid före taktiska överväganden, och religionskritiken utgjorde sannerligen 
inget undantag. De ohöljda utgjutelserna mot kristendomens läror och ritua-
ler blev också allt skarpare i takt med att samröret med de revolutionära ung-
socialistiska kretsarna i Stockholm blev större.

Men redan innan kontakten med bohemerna i Stockholm togs (och inn-
an han gått ur statskyrkan) hade Håkansson gjort sig känd för, och chocke-
rat, en bredare allmänhet. Skälet till detta var den satiriska novellen ”Herrans 
heliga nattvard”, som införts i Brand nr. 7 1905 och åtalats för hädelse i enlig-
het med tryckfrihetsförordningen. Tidningens ansvarige utgivare Albert Jen-
sen frikändes dock, och Håkansson vann en personlig seger över det etablisse-
mang han angripit. I ett brev till Hinke Bergegren gottar han sig ordentligt åt 
den friande domen: ”låtom oss skratta, ärade kamrat, ty Härren Gud förlora-
de i processen mot nattvarden och Phan vann! Nu föreställa sig väl de ’troen-
de’, att den senare sitter och storflinar...”60

59 Brand 1902:8-9.
60 arab, Hinke Bergegrens samling: Einar Håkansson till Hinke Bergegren, 1905-10-15.
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Att novellen av många uppfattades som stötande är inte förvånande. ”Her-
rans heliga nattvard” är nämligen en svidande och hånfull vidräkning med kris-
tendomens ritualer i allmänhet och nattvardsgången i synnerhet. I en ömsom 
lyrisk, ömsom fränt realistisk framställning kontrasterades naturens inneboen-
de skönhet och värme med kyrkans hedniska anor och ovärdiga offerkulter. En 
inledande idyllisk skildring av en svensk pingstmorgon med strålande sol, grö-
na ängar och glittrande vatten förbyttes hastigt till ett sceneri där högtidsklädda 
människor träder in i kyrkan för det sakramentsutövande som utgör ”de kristnas 
heliga kannibaliska fest”; ett vidrigt skådespel de deltar i utan att kritiskt reflekte-
ra över dess innebörd. Så går människorna, bokstavligt talat, från ljusets och na-
turens fullkomlighet in i den mörka och oförnuftiga boning som kyrkan utgör.

Därefter följde det parti som torde ha verkat mest förskräckande på dåti-
dens troende läsare: den detaljerade och förlöjligande beskrivningen av natt-
vardsgångens ohygieniska procedur. Håkansson fick inmundigandet av vin 
och oblater att framstå som en orgie i osundhet. Med en rad drastiska och 
frånstötande exempel hånades den akt som leds av ”agenten för frälsarfirman 
Gud fader, Son & Helige ande”, och som fick de oupplysta församlingsborna 
att utbyta baciller och slem:

Vid brödet går det renligt till, men vid vinet börjar, såsom vanligt, svine-
rierna. Knekten doppar i vinet sina snuskiga knäfvelborrar och såriga läp-
par. Bonddrängen sköljer sina orena ”maskätna” tänder. Ogifta Fanny, 
dotter till prosten, får något slemmigt i halsen, och en ung fröken från ett 
torp ser skäggstrån och annan orenlighet flyta omkring i vinet.61

Att denna obehagliga ritual kan fortgå beror, fick läsaren veta, på att folket i 
sin bekvämlighet och naiva auktoritetstro låtit sig invaggas i den falska trygg-
het som kyrkorummet ger. Sången, musiken och de högstämda orden sugge-
rerar fram en känsla av tillhörighet och lycka, men är i själva verket bara ut-
anpåverket till en blind och onaturlig vantro. Kristendomen har endast byggt 
vidare på äldre hedniska ceremonier och traditioner; det gäller även för synen 
på treenigheten och formulerandet av moralbud. Och sakramentet har, som så 
mycket annat i den tvivelaktiga kristna kultursfären, blodiga anor.

61 Brand 1905:7.
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Denna radikala antiklerikalism blev än mer iögonenfallande och omska-
kande i ljuset av det natursvärmeri som avslutar novellen. Naturen gavs där 
närmast erotiska konnotationer, och tillskrevs såväl ungdomlighet som frukt-
barhet. Håkansson anknöt här till en naturdyrkande tendens inom ungsoci-
alismen som tangerade fritänkarrörelsens strävan att låta en sekulariserad och 
förnuftsbaserad tro ersätta gudstron. Denna uppfattning klargjorde att den 
enda religion människan behöver finns i henne själv, och får sitt uttryck i form 
av kärlek och solidaritet.62 Sådana uppfattningar hystes för övrigt av en lång 
rad svenska radikaler omkring sekelskiftet, och inte sällan var dessa inspirera-
de av den uppburne engelske syntesfilosofen Herbert Spencer.63 Dennes sätt 
att förankra moralen i naturen och sammanjämka altruism och egoism, gav 
bland annat genklang i Ellen Keys välkända formulerande av en ”livstro”.64

Håkanssons perspektiv var i hög grad förenligt med en sådan livstro, där män-
niska och natur sammansmälter i skön harmoni:

Ur naturens många världar – från det gigantiska solsystemet till mikro-
kosmen i vattendroppen där solstrålarna brytas och dammkornet som 
rörts upp från marken av människan – också en värld – fröjdas lifvet. 
Utan gud. Men medan den rena och ljusa naturen därute jublar i yster 
lifsglädje, utan bekymmer för öfvernaturliga makter, och bjuder män-
niskorna komma och göra sammaledes, sitta dessa i stället – fångna i 
sina villfarelser – inne i det skumma tämplet med dystra miner och söla 
ned sina själar i vantrons smuts...65

Tidigare var vi inne på den Krapotkin-influerade synen på människans natur-
givna moral och samarbetsvilja, och i ”Herrans heliga nattvard” var det allt-
så naturen som fysisk framträdelseform som tillskrevs moraliskt högtståen-
de tendenser. Även detta senare motiv kan sättas i samband med Håkanssons 
anarkistiska övertygelse. Det tangerade anarkismens civilisationskritiska håll-
ning, där den fria livsstilen bortom förmynderi och sociala orättvisor hyllas 
och där ett fungerande samhälle beskrivs som en produkt av naturen. 

62 Sanner, 265 ff.
63 Ibid., 115-133.
64 Se Ulf Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro (Uppsala, 1853), främst sidorna 

341-366.
65 Brand 1905:7.
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I sitt verk om anarkismens historia kallar George Woodcock denna samhälls-
filosofi för ”naturalistisk”, och menar att den bottnar i övertygelsen att alla socia-
la gemenskaper har ett förmänskligt ursprung.66 Håkansson kan utan vidare sä-
gas ha omfattat denna filosofi. Hans förenande av moral och natur (eller snarare: 
moral och naturlighet) vilade till stor del på antagandet att alla typer av institu-
tionaliserade regler hotade människans frihet. Individens frigörelse skulle därför 
på samma gång vara ett tillbakavändande till en hägrande naturlighet. 

Även andra förbindelselänkar fanns mellan Håkanssons kristendomskritik 
och anarkistiska propaganda. En sådan, som för övrigt också är tillämpbar vad 
beträffar den antimilitaristiska hållningen, var förkastandet av all auktoritets-
lydnad. En viktig förutsättning för det revolutionära projekt som han skissera-
de var att rasera all respekt för traditioner och borgerliga värderingar, och hans 
provocerande stil ingick i denna strategi. Den lära som han ville sprida till ar-
betarna premierade förnuft framför vidskepelse, radikal individualism framför 
maktfullkomliga strukturer. Kristendomskritiken föll väl in i detta mönster; 
det var den oupplysta, oreflekterade tron och ritualismen Håkansson vän-
de sig mot. Att som församlingsborna i ”Herrans heliga nattvard” blint följa 
kyrkliga regler för att invaggas i en förment kollektiv trygghet blev utifrån det-
ta resonemang liktydigt med att avsäga sig den egna friheten.

Rätten till hädelse
Ytterligare en beröringspunkt mellan Håkanssons religionsfientliga och anarkis-
tiska idéer var fokuseringen på kulturella aspekter. När kapitalismen och kris-
tendomen angreps var det ofta utifrån argumentet att de var veritabla hinder för 
arbetarnas kulturella utveckling. Religionens lierande med våldsmakten var en 
problemställning med anknytning härtill. I den korta novellen ”Julotta” ställ-
des denna problematik på sin spets. Huvudpersonen är en hädare, som un-
der julottan smugit sig in bland de förväntansfulla troende. När prästen börjar 
deklamera trossatserna och tala om kärleken till nästan börjar hädaren sin inre 
monolog, som med exempel från historien vederlägger prästens ord. Novellen 
utvecklas snabbt till en regelrätt uppgörelse med kristendomens mörka förflut-
na, där allehanda brutaliteter lyfts fram i ljuset: korstågens blodigheter, kättarbå-
len, inkvisitionen, antisemitismen etc. Allt detta anförs för att visa att kristendo-
men mer än något annat representerat intolerans och kulturell skymning.67

66 Woodcock, 18-24.
67 Brand 1905:1.
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Både ”Julotta” och ”Herrans heliga nattvard” ingick i den enda bok som 
Einar Håkansson gav ut: den drygt femtiosidiga Draksådd - fem otrons artik-
lar, som trycktes 1906, men inte kom ut förrän 1907.68 Bokens övriga tre alster 
var även de inriktade på att undergräva tilltron för kristendomen. I ”På kor-
set” kommer den korsfäste Jesus, efter samtal med de två rövarna som häng-
er vid hans sida, till insikt om att han inte alls är guds son, utan en helt vanlig 
människa – om än med talang för hypnotism och kvacksalveri. ”Bönen” är en 
skildring om en man som på väg hem från ett ärende i staden dras ner under 
en svag is, inför ögonen på sin käresta. Hennes böner om hjälp klingar stumt 
mot den mörka himlen, där ingen skapare finns. För i universum ”regera de 
blinda naturkrafterna, mot hvilka de lefvande varelserna så länge de funnits 
måst föra strid och för hvilka människorna ofta duka under utan att ha erhål-
lit hjälp eller stöd från någon där uppe i det blå”.69

Bokens kanske mest intressanta prosastycke är ”Lifvet eller döden?”. Här 
drar Håkansson de fulla konsekvenserna av sin ateism, och understryker det na-
turliga och vackra i döden. Novellen visade emellertid också på hans starka in-
dividualistiska övertygelse. Dess budskap är att alla människor måste ha rätt att 
själva utforma sina liv, och den som inte ser någon annan utväg måste därför 
också respekteras i sitt beslut att begå självmord. Att ända sitt liv kan, menade 
Håkansson, under vissa omständigheter rentav vara förnuftigt, varför den krist-
na kulturens tabuering av denna handling måste överges. Avslutningen påbjuder 
en tro på den natur där levande och dött sammansmälter, och där inga gudom-
liga krafter råder. Döden blir i detta perspektiv allt annat än skrämmande:

Att dö, det är att förvandla sig, att förvandlas från ett lidande väsen till 
ett nytt lefnadslängtande. Det är att föryngra sig, att blifva frisk och 
skön. Ditt stoft är som vattnet i en bölja. Böljan sjunker och dör, men 
vattnet går icke bort, det går upp i nya böljor. Och ditt stoft går upp 
i nya lif. Döden är ingen vederstygglig benrangelsman. Döden är allt 
strålande lif du ser omkring dig. Att söka döden är att söka ett nytt lif, 
saligt därför att det är omedvetet om det gamla.70

68 Den allestädes närvarande Hinke Bergegren gav boken goda vitsord i Brand. Se Brand 1907:10.
69 Einar Håkansson, Draksådd - fem otrons artiklar (Stockholm, 1906), 32.
70 Ibid., 51.
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Här samsades fritänkarens vördnad för tillvarons lagbundenhet och samman-
hang med den förnuftspräglade anarkistens kyliga avvisande av dödsskräck. Med 
tanke på Håkanssons tragiska öde – kort tid efter att boken sammanställts fick 
han det fatala beskedet om att lungtuberkulosen härjade i hans kropp – framträ-
der detta avvisande i en än mer intressant dager. Det är åtminstone lockande att 
tolka novellen som en delvis självbiografisk kommentar; en strävan efter insikt 
om livets bräcklighet. Under alla förhållanden ger ”Lifvet eller döden?” en god 
illustration av Einar Håkanssons livsfilosofi, där ett förtröstansfullt skönhetsbe-
jakande delade utrymme med hårda påbud om uppoffrande frigörelsekamp. 

I denna livsfilosofi ingick också hävdandet av den enskildes rätt att hylla, 
respektive fördöma, alla åskådningsformer, utan att därför riskera bestraffningar 
från samhället. Eller som Håkansson uttryckte det i ett brandtal för yttrandefri-
heten: ”jag anser det som min okränkbara rätt att håna och gäckas med det som 
jag tycker är dumt och löjligt och värdt hån. Jag kan icke vara förpliktad att iakt-
ta vördnad för andras gudar, liksom ej heller andra för – mina.”71

Han blev dock inte bönhörd. Provokationerna i Draksådd - fem otrons ar-
tiklar skulle visa sig bli för mycket för det svenska rättsväsendet. När boken 
gavs ut blev den tämligen omgående konfiskerad och åtalad för hädelse. Ei-
nar Håkansson var vid det laget ordentligt medtagen av sin sjukdom, och be-
hövde därför inte infinna sig i rätten.72 Han avled den 19 oktober 1907, bara 
en dryg vecka efter att rättegången inletts. Men bisarrt nog ledde inte dödsfal-
let till att målet lades ner, utan processen fortlöpte och resulterade i en fällan-
de dom på fem månaders fängelse! Detta tragikomiska förlopp, och hädelse-
målet överhuvud, fördömdes från vänsterhåll. Särskilt bitska i sammanhanget 
var Social-Demokraten, som ondgjorde sig över den intolerans som visats gen-
temot en avvikande livsåskådning.73

Partiorganets kommentarer efter hans frånfälle var likaså av det välvilliga sla-
get. Håkansson benämndes som en ”teoretisk anarkist”, vars åsikter tidningen 
visserligen inte kunde ställa sig bakom, men vars uppriktiga ”vilja till proletari-
atets frigörelse” ändå högt respekterades.74 Den ungsocialistiska tidningen Nya 
Folkviljan var, inte förvånande, än mer berömmande i sin dödsruna. När Einar 

71 Brand 1905:10.
72 Holmer, 67 ff.
73 Social-Demokraten 11/1 1908.
74 Social-Demokraten 22/10 1907.
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Håkansson begravdes på Södertälje kyrkogård den 27 oktober 1907 (en tillställ-
ning som bevittnades av mer än hundra tillresta ungsocialister, esperantister och 
typografer), gladde sig tidningen åt att ingen jordfästning ägde rum vid graven. 
Fritänkaren ”slapp skymfen att prästbegrafvas”, konstaterar skribenten belåtet.75

Den mest ömsinta nekrologen stod ändå Hinke Bergegren för. Han klar-
lade å hela ungsocialismens vägnar att ”vi sörja gripande och djupt, därför, 
att en så stor begåvning ha vi förlorat, en andligt rik kämpe i vår strid har fal-
lit, en av de djärvaste, kunskapsrikaste och intelligentaste på den vänstra fly-
geln i den ungsocialistiska rörelsen”. Bergegren infogade avslutningsvis att den 
”enda makt, som kan binda den ärliga revolutionärens tunga, krossa hans en-
tusiasm, slå pennan ur hand, är döden.”76

Avslutning
Fastän Einar Håkansson rycktes bort i unga år, innebar det inte att frukterna 
av hans författargärning dog med honom. Hans artiklar och noveller fortsat-
te att utöva inflytande på den ungsocialistiska rörelsen. Efter Håkanssons död 
infördes flera tidigare opublicerade alster i Brand och Brands Månadshäfte –
däribland den tidigare behandlade, och skandalomsusade, novellen ”Kval: Be-
rättelse från tiden efter ett krig”. Dessutom tog en ny generation unga poeter i 
rörelsen stort intryck av honom. En av dessa, den sedermera så beryktade Erik 
Lindorm, skrev 1908 under pseudonymen Erik Väderhatt den fyndiga prosa-
skissen ”Einar Håkansson i himlen”. Där skildras hur självaste Gud fader får 
kraftiga mothugg av den beläste och kristendomskritiske anarkisten. Det hela 
slutar med att Einar Håkansson förvisas till helvetet, en handling som denne 
bara rycker på axlarna åt, varefter han konstaterar att på denna varma plats får 
han åtminstone sitta tillsammans med ”sanningens martyrer”, till vilka han 
räknar såväl Darwin som Viktor Lennstrand.77

Denna sedelärande berättelse skulle säkert ha fallit Einar Håkansson i sma-
ken. Den sanningssägare och modige revoltör som frammejslas i Lindorms 
prosaskiss stämmer väl överens med de ideal som Håkansson strävade efter att 
representera i sin politiska praktik och i sitt författarskap. Han ville se sig som 
en moralisk och ideologisk vägvisare för arbetarklassen, och en utmanande 

75 Nya Folkviljan 1907:43, 44. Se även Holmer, 5 f.
76 Brand 1907:11.
77 Brand 1908:5.
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kritiker av alla auktoriteter. Kampen för frihet var, som vi sett i det föregåen-
de, alltid en ledstjärna. En av Håkanssons postumt tryckta artiklar, ”Ned med 
husbönderna!”, understryker denna inställning med emfas. De ”husbönder” 
som åsyftas är privategendomen respektive staten, och dessa förtryckande me-
kanismer måste arbetarklassen göra processen kort med:

Att skaffa oss frihet är därför vårt första och största mål. För den skull 
måste vi bekämpa det moderna husbondeväldet i alla dess former, vare 
sig det framträder genom en tsar med knutpiska eller genom en smilan-
de, folkgunstfriande riksdagsman, vare sig det uppträder som en män-
niskopiskande plantageägare ute i någon koloni eller som en arbetsgivare 
som erkänner fackföreningarna och ger ”sina” arbetare s.k. andel i vin-
sten. [---] De enda som vågat följa frihetsprincipen ut i dess yttersta kon-
sekvenser och som därför insett båda husbondeväldena, äro anarkisterna 
och de revolutionära socialisterna, och bland dem är arbetarnas plats.78

Citatet sammanfattar på ett utmärkt sätt Einar Håkanssons politiska åskåd-
ning. Det visar inte bara Håkanssons omutliga tro på möjligheten till en all-
omfattande revolution; det åskådliggör också hans benägenhet att knyta sam-
man kulturella, sociala, ekonomiska och politiska aspekter av klasskampen. 
Men mest av allt framkommer hans dröm om ett liv utan överhöghet, en 
dröm som bars upp av lika delar desperation och utopism.

78 Brands Månadshäfte 1908:8.
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Den anarkistiske teoretikern: 
Gustaf Henriksson-Holmbergs 
skriftställarskap
omkring sekelskiftet 1900 framträdde i den svenska politiska debatten yt-
terst få vänsterteoretiker av rang. Flera av socialdemokratins förgrundsgestalter 
var utan tvivel framgångsrika realpolitiker, men i utformningen av självständi-
ga ideologiska system var aktiviteten och driftigheten betydligt blygsammare.1

I det följande kommer vi dock att stifta bekantskap med en vänsteroriente-
rad samhällstänkare som lät de teoretiska spörsmålen komma i förgrunden: tid-
ningsmannen och skriftställaren Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929). I 
diverse radikala fora verkade Holmberg för idéer av socialistisk, syndikalistisk 
och – framför allt – anarkistisk art. I en rad skrifter och broschyrer utredde han 
aktuella politiska, rätts- och socialfilosofiska spörsmål. Denna fria skriftställar-
verksamhet har lett till att Holmberg, med goda skäl, förlänats epitetet anarkis-
tisk teoretiker på svensk botten – detta trots att han aldrig formellt anslöt sig till 
någon politisk rörelse och mycket sällan anlitades som talare.

Där flera av hans samtida meningsfränder, i synnerhet Hinke Bergegren, i 
sitt politiska värv föll tillbaka på personlig karisma, eldig propaganda och en 
grundmurad förmåga att entusiasmera en folksamling, sökte Holmberg den 
mer nedtonade och resonerande utredningens form.2 Följaktligen gick det in-
formativa i regel före det högstämt propagandistiska i hans författargärning.

1 Se exempelvis Lennart Olausson, ”Marxism och socialdemokrati”, i Bo Lindberg, red., 17
uppsatser i idé- och lärdomshistoria (Uppsala, 1980), Herbert Tingsten, Den svenska socialde-
mokratins idéutveckling I-II (1941; Stockholm, 1967).

2 Om arbetarrörelsens agitatorer, se Kurt Johannesson, red., Agitatorerna (Stockholm, 1996).
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Det är just Holmbergs roll som teoretiker med anarkistisk inriktning som 
kommer att stå i centrum för analysen. Den absoluta tonvikten kommer att lig-
ga på skrifter och broschyrer, medan genomgångarna av tidningsmannaverksam-
heten och införda artiklar är av mer summarisk karaktär. Detta av två skäl. För 
det första menar jag att det finns klara poänger med att spegla Holmbergs verk-
samhet genom i huvudsak de tryckta skrifterna. Här återfinns mer systematiska 
redovisningar för politiska ståndpunkter, och det är just i denna utredningsform 
hans tankar är lättast att greppa. För det andra var Holmbergs tidningsmanna-
verksamhet – i synnerhet under 90-talet, då han var redaktör för några små frisin-
nade mellansvenska tidningar – i mycket liten grad inriktad på propagandism.3

Här kan också representativitetsaspekter anföras: de tryckta skrifterna nådde ofta 
ut till en större och ideologiskt mer mångfacetterad skara, än de tidningsartiklar 
som enbart riktade sig till människor på den absoluta vänsterkanten.

För att en förståelse av de manifesta ideologiska mönster som kan uttolkas 
ur skrifterna skall vara möjlig krävs en kontextualiserande metod. Det rör sig 
på ett plan om att inordna de artikulerade tankarna till den aktuella historiska 
situationen. Mer precist uttryckt är det den dåtida politiska vänsterns föreha-
vanden och idéer som bildar resonansbotten. På ett annat plan är uppgiften 
att relatera Holmbergs texter till andra texter som kan antas ha påverkat den-
nes politiska tänkande.

I det sammanhanget är det förstås väsentligt att beakta de skillnader och 
sammanbindande drag som existerar mellan olika former av politiska idéer. 
Genomgående har jag valt att behandla sådana idéer, Holmbergs och andras, 
som förslag på hur samhället idealt sett bör utformas. Att låsa sig vid en snäv 
definition av politik som en process som försiggår inom och mellan givna ide-
ologiska läger, som en enkelt avgränsbar strid om maktutövning och normali-
sering, vore tämligen poänglöst. En faktor som ytterligare talar för en gene-
rös tillämpning av begrepp som ”ideologi” och ”politik” är dåtidens intima 
förbindelse mellan begynnande samhällsvetenskap och politisk debatt. De två 
praktikerna flöt allt som oftast ihop, och ”den sociala frågan” – vilken inrym-
de allt från dagsaktuella spörsmål om arbetslöshet, trångboddhet och sprit-
missbruk, till mer långsiktiga förslag om att med socialpolitiska åtgärder för-

3 Holmberg var redaktör och utgivare av Hudiksvalls Allehanda (1895-1900), Ljusdals-posten 
(1898-1900), Dalarnes nyheter (1902-1904), samt redaktionssekreterare i Värmlands dag-
blad (1904-1905).
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hindra samhällelig obalans och utslagning – var inte sällan en förenande länk.4

Holmbergs texter rörde sig ofta obehindrat mellan idéhistoriska översikter, 
socialvetenskapliga analyser och politisk radikalism, och för att kunna preste-
ra en hållbar tolkning av detta källmaterial är det nödvändigt med en bred de-
finition av vad som kan räknas som politiska idéer.

Ett stort tema i denna delstudie är Holmbergs sammanfogande av poli-
tik och rättsfilosofi. Detta, jämte engagemanget i socialpolitiska frågor, var ett 
kännemärke för Holmbergs samhällssyn och politiska åskådning. Genomgå-
ende kommer också att föras resonemang om Holmbergs förhållande till rö-
relser som syndikalism, anarkism och socialism. Även här har jag valt att vidga 
tolkningsutrymmet. Anarkism behandlas exempelvis inte enbart som en poli-
tisk åskådning med en uttalad förhoppning på ett samhälle befriat från konst-
lade makt- och styrelseformer, utan även som ett slags ”modefilosofi” innefat-
tande skarp kritik mot all ekonomisk, social och politisk frihetsinskränkning.
Självfallet behövde man inte vara uttalad anarkist för att anlägga en sådan kri-
tisk hållning, men målsättningen här är ju heller inte att kartlägga en ”renlä-
rig” svensk anarkist. Däremot hoppas jag kunna relatera Holmbergs politiska 
idéer till tidens starka fascination för, och förhoppningar på, revolutionära ut-
opier och utvecklad samhällelig moral.

Tidigare underströks vikten av att knyta Holmbergs idéer till ett större so-
cialt sammanhang, med särskild hänsyn tagen till vänsterpolitiska förgrening-
ar. Är då detta möjligt, om ens relevant? Uppenbart är att Holmbergs tankar 
inte utövade något anmärkningsvärt inflytande på den socialistiska huvudfåran 
i Sverige – varken under den tid som studien berör eller senare.5 Nästan lika up-

4 En utmärkt studie som sätter in ”den sociala frågan” i ett ideologiskt och historiskt sam-
manhang, med särskilt avseende fäst på egnahemsfrågan, är Nils Edlings avhandling Det fos-
terländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Stock-
holm, 1996). En idéhistorisk avhandling som förtjänstfullt sätter in den sociala frågan i det 
sammanhang som utgör den svenska samhällsvetenskapens framväxt är Samhällets kartläg-
gare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830-
1920 (Stockholm/Stehag: Symposion, 2000). En allmän vägledning om tidig svensk social-
politik ges av Sven E Olsson, Social Policy and Welfare State in Sweden (Lund, 1990).

5 Holmberg har i det närmaste förbisetts av nedtecknare av den svenska arbetarrörelsens his-
toria. I en av de mest detaljrika studierna - Knut Bäckströms sexhundrasidiga tvåbandsverk 
Arbetarrörelsen i Sverige, 2 vol. (1963; Stockholm, 1971) - nämns han överhuvudtaget inte. 
Ett undantag finns dock: Åke Lilliestams uppsats ”G. H:son Holmberg som anarkistisk 
teoretiker”, Statsvetenskaplig Tidskrift 1958, 25-37.
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penbart är emellertid att dessa tankar hade klara förbindelselänkar med tidens 
stora samhällsfrågor. Holmberg nedtecknade inte bara teoretiska utläggningar 
om, och historiker över, socialism, syndikalism och anarkism. Han skrev även 
om lantarbetarnas situation, om kooperationen, om rättssociologi och straffetik: 
listan kan göras ännu längre. Även om Holmbergs ingång till dessa stora frågor 
kunde avvika från den dominerande trenden i samhällsdebatten, är det ofrån-
komligt att hans problemställningar och analysverktyg ger en bild av något stör-
re och mer komplext. Det är därför högst fruktbart att använda Holmbergs idé-
er som, om inte en tidsspegel, så åtminstone en av sprickorna i denna spegel; 
oförenliga med kontinuitetens plana yta, men helt beroende av tidens ramar.

Den tidiga radikalismen

Gustaf Henriksson-Holmberg föddes den tredje februari 1864, i den ångerman-
ländska orten Torsåker.6 Som son till en grosshandlare blev de tidiga åren åtmins-
tone i materiellt hänseende präglade av trygga, borgerliga levnadsformer. Upp-
växten skedde till en början i Stockholm, men efter faderns förtidiga död 1869 
kom hans barn- och ungdom att präglas av miljöombyten och – efterhand – en 
närhet och dragning till det prunkande lantlivet. I en underfundig presentation 
av sig själv i Johan Saxon Lindströms tidning Såningsmannen beskrev Holmberg 
den agrara tillvaron som en tillfriskningskur för både kropp och själ:

Min hälsa var undergrävd, och om jag någonsin ville återvinna den, mås-
te jag leva lantliv. Jag kom så på landet och fick min lust för jordbruket 
därigenom stegrat - som 12 års parvel erhöll jag av en av mina svågrar ett 
präktigt ankarur, som jag ännu idag bär och som var efter hans far, i be-
löning för min uthållighet att alldeles på egen hand avmäja en grönhav-
reåker på disponentgården, och jag var under skolferierna, då min mor 
bodde på sommarnöje, redan tidigt alla bondgummors favorit för min 
villighet att hjälpa dem att plocka potatis på potatisåkern.

6 Om ej annat anges är de biografiska uppgifterna baserade på Ragnar Amenius artikel i 
Svenskt biografiskt lexikon, band 19 (Stockholm, 1973).
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Man måste, med ovanstående beskrivning i åtanke, ändå göra klart för sig att 
det lantliga livets arbetsövningar hade sina gränser. För även om den rejäla livs-
föringen och näringsriktiga kosten gjorde den tidigare så magerlagde pojken, 
enligt egen utsago, ”fet och stark som en liten björn” lockade skolan än mer.7

Och detta i dubbel bemärkelse: planerna inriktades snart mot en lärarbana. Re-
sultaten lät heller inte vänta på sig. Efter en kortare tids privatläsning i Uppsa-
la antogs Holmberg på hösten 1882 till Ultuna lantbruksinstitut, varifrån han 
utexaminerades 1884. Därefter styrdes kosan mot huvudstaden för en termins 
högskolestudier och kort tid därefter fick den strävsamme ynglingen en lärar-
tjänst vid Nordviks lantbruksskola. Vi är nu framme vid slutet av 1885, och Gus-
taf Henriksson-Holmberg visade ännu inga skarpa tecken på någon dragning 
åt det politiskt subversiva. Ett begynnande socialt engagemang existerade dock, 
och om detta vittnade han själv i nämnda självbiografiska presentation: 

Under vistelsen där började jag skriva i ortens liberala tidning, och re-
daktören, som blev min personliga vän - han var därjämte telegrafkom-
missarie och en bildad och beläst man, men svag karaktär - lät mig skri-
va snart sagdt vad som föll mig in. Ingenting upprörde mig så mycket 
som barnauktionerna, som florerade på orten; jag skrev harmfullt över 
skändligheten och redaktören lät mig hållas, tills en kommunalordför-
ande fann sig föranlåten att taga mig i upptuktelse. [---] Men jag fick 
fortsätta att skriva.8

Redan i dessa unga år framskymtar alltså ett starkt patos för utsatta grupper i 
samhället, och just detta tema - försvaret för människor som kommit på kant 
med samhället och misshandlats av livet – återkommer gång efter annan i 
hans skriftställarskap. Oklart är dock i vilken grad engagemanget införlivades 
i en mer övergripande politisk radikalism under ungdomsåren. Vi vet i själva 
verket väldigt lite om den politiska åskådning som Holmberg då bekände sig 
till. En försiktig tolkning av hans egna beskrivningar är att den politiska eti-
ketten till en början var frisinnat liberal. Holmberg höll exempelvis föredrag 
om positivism, och begav sig på ”sparkstöttingsfärder till kringliggande såg-
värk, agiterande för frihandel”.9

7 Såningsmannen 1910:4.
8 Ibid. 
9 Ibid.
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Vidare spekulationer om Holmbergs politiska hållning vid denna tidpunkt 
får därför stanna vid just spekulationer: indignerade kommentarer över bar-
nauktioner i all ära – till de anarkistiska idéer han senare kom att förfäkta var 
steget långt. Likaså är det svårt att föreställa sig att han i detta skede skulle ha 
känt någon utpräglad frändskap med den spirande arbetarrörelsen i Sverige. 
Det första allvarliga steget mot ett fördjupat politiskt ställningstagande togs is-
tället i en helt annan intellektuell miljö.

Eugen Dühring som politisk inspiratör
En vändpunkt i Holmbergs liv, och en stark impuls till politisk radikalism, var 
en utlandsvistelse som med smärre avbrott sträckte sig över ett par år i 80-talets 
slutfas. Berlins lantbrukshögskola blev den första anhalten på en bildningsresa 
som var tänkt att rendera i en doktorspromovering på tysk mark, och Holm-
berg kombinerade för detta syfte inledningsvis lantbruksstudierna med natio-
nalekonomi på universitetet. Hans intellektuella förkovran frambringade dock 
ingen avhandling – utan ett politiskt uppvaknande. Den kontinentala sejouren, 
som även inkluderade resor till England och Frankrike, påbörjade en omvändel-
se från jäsande socialt engagemang till politisk radikalism. 

Orsaken till detta kan lite tillspetsat stavas Eugen Dühring (1833-1921). Den-
ne omstridde tyske ekonom, filosof och antisemit, hade med materialistiska 
byggklossar konstruerat en världsåskådning i sann positivistisk anda. I denna 
världsåskådning fanns inga givna motsättningar mellan proletär och kapitaläga-
re. Dühring menade att intressekonflikter mellan lönearbetare och kapitalister 
alls inte var bestämda av den rådande produktionsformen, som Marx hävdat, 
utan enbart olyckliga följder av den politiska maktens inneboende svaghet.

Byråkratins tvångströja, snarare än den ekonomiska strukturen i sig, låg allt-
så enligt Dührings uppfattning bakom sociala orättvisor och ojämlik kapitalför-
delning. Harmonins kungsväg påstods istället gå via den positiva filosofins in-
ventering av samhällets grundläggande element, samt genom bejakandet av ett 
ekonomiskt system som minimerar politiska ingrepp. Ur denna synvinkel fram-
stod socialisternas tal om privategendomens avskaffande som irrelevant: ett be-
varande av enskilt ägande svarade mot människans, och samhällets, inneboende 
natur. Vissa socialreformatoriska åtgärder var, hävdade Dühring, nödvändiga för 

•



Den anarkistiske teoretikern: Gustaf Henriksson-Holmbergs skriftställarskap

175

att upprätthålla ett friskt och framåtsträvande samhälle, men några dramatiska 
omkastningar i övrigt kunde det aldrig bli fråga om.10

Av ovanstående beskrivning förstår säkert läsaren att avståndet till den 
marxistiska samhällsanalysen på de flesta punkter var betydande. Detta un-
derströks med all önskvärd tydlighet av Friedrich Engels i den skarpt kritiska 
skriften Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878), mer känd 
som ”Anti-Dühring”. I detta verk reducerades Dührings storstilade propåer 
om en allomfattande frihetslära till pompös, utopisk gallimatias.11 Inte desto 
mindre fick dessa idéer – ofta kallade ”antikratiska” – ett visst genomslag inom 
den tyska frihetliga socialismen och, vilket särskilt oroade Engels, inom social-
demokratin.12 Helt ologiskt var nu detta inte. Dührings världsåskådning kom-
pletterades nämligen också av en tilltro till fria federationer bestående av produ-
centgrupper – något som låg nära den kollektivistiska anarkismens strävan.13

Sålunda knöts ett slags band av ideologisk valfrändskap mellan Internatio-
nalens anarkistfalang och den inte särskilt progressiva ekonomen Dühring, ett 
band kring vilket i synnerhet tyska socialister i viss opposition mot doktrinär 
marxism kunde kretsa. Två faser av inflytande kan urskiljas. Den första inföll 
under 1870-talet och såväl Eduard Bernstein som Johann Most – den senare 
kom efterhand att närma sig anarkismen allt mer – tog till sig budskapet. Den 
andra uppkom kring decennieskiftet 1890 och bland anhängarna återfanns
nationalekonomen Theodor Hertzka samt Benedikt Friedländer, en ung och 
frihetlig socialist verkande i Berlin.14 Bägge kom att korsa Holmbergs vägar 
och tankebanor, om än på olika sätt.

När Holmberg kom i kontakt med Dührings skrifter och lärljungar under 
slutet av 80-talet sammanföll det alltså kronologiskt med en nytändning för tan-
keströmningen. Och, bör tilläggas, en tämligen oväntad sådan. Engels försök att 
undergräva Dührings samhällsfilosofiska och nationalekonomiska ståndpunk-

10 Se exempelvis Eugen Dühring, Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Socialis-
mus (Berlin, 1871), 488-522.

11 Friedrich Engels, Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring) (1878), sv. 
övers. (Stockholm, 1970), se särskilt sidorna 58-79, 105-131.

12 Se exempelvis Frank E. Manuel & Fritzie P. Manuel, Utopian Thought In the Western World (Ox-
ford, 1979), 702-703, och Werner Schmidt, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska 
rum: En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande (Stockholm/Stehag, 1996), 58 ff.

13 Max Nettlau, Anarkismen genom tiderna (1935), sv. övers. (Stockholm, 1954), 86-87.
14 Nettlau, 86 ff.
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ter hade nämligen inlett en marginalisering som länge såg ut att kunna bli be-
ständig. Många av sympatisörerna hade blivit utmanövrerade av eller knutits till 
den kollektivistiska anarkismens grupperingar. När dühringianernas legitimi-
tet som vänsterpolitiskt alternativ i Tyskland närmade sig nollpunkten kantrade 
så plötsligt inflytandets våg. Nämnde Benedikt Friedländer stod kanske för den 
mest ihärdiga kraften bakom återuppväckelsen av Dührings tankegods. Holm-
berg var en av de unga intellektuella som gjorde hans bekantskap, vilket några 
år senare gav ett konkret resultat i form av en översättning av Friedländers bro-
schyr – ”Makten från socialistisk ståndpunkt” – till svenska.15

Men även i utopiförfattandets förlovade bransch stod dühringianer att finna. 
Theodor Hertzka hade 1890 färdigställt den mycket omfattande utopiska roma-
nen En resa till Friland, och när den svenska publiken fem år senare fick ta del 
av denna voluminösa skildring i en översättning var det ånyo genom Holmbergs 
försorg. En resa till Friland utspelar sig i det bördiga höglandet nära Kilimanja-
ro och är på ett märkligt sätt både en producentkooperationens och en koloni-
sationens lovsång. I romanen återklingar Dührings, och i någon mån även den 
kollektivistiska anarkismens krav på fria grupper av producenter, sinsemellan 
balanserade genom smärre administrativa, gemensamt överenskomna åtgärder. 
Drömmen om den kreativa och myndighetsbefriade arbetsgemenskapen fick 
därmed ett utseende väsensskilt från allt vad statssocialism heter. 

En intressant inblick i Holmbergs syn på det samhällsideal som utmejslas 
i En resa till Friland gavs i dennes förord. Där betonades att romanens särprä-
gel bygger på att den ”utgår från ’utvecklingen’ betryggande individualistiskt-
liberala grundsatser och icke, såsom annars är praxis, från individförstörande 
statskommunistiska normer”.16 Det Holmberg närmast syftar på med talet om 
statskommunistiska normer är en annan samtida utopisk roman: Edward Bel-
lamys En återblick, som 1889 översatts av den jämnårige vännen Gustaf Stef-
fen (1864-1929) – sedermera en av den svenska samhällsvetenskapens absoluta 
portalfigurer.17 Holmbergs och Steffens översättningsval säger också en del om 
deras skilda politiska uppfattningar. 

15 Holmbergs översättning kan i stort betraktas som ett återgivande av broschyrens teoretiska 
sidor. Nettlau, 273; Lilliestam, ”G. H:son Holmberg som anarkistisk teoretiker”, 28. Den 
av Holmberg översatta artikeln publicerades i arbetarkalendern Lucifer 1894.

16 Theodor Hertzka, En resa till Friland (1890), sv. övers. (Stockholm, 1895), förordet (v).
17 En utmärkt idébiografisk studie över Steffen är Åke Lilliestams avhandling Gustaf Steffen: 

Samhällsteoretiker och idépolitiker (Göteborg, 1960).
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Holmberg satte, som citatet ovan visar, den individuella friheten i cen-
trum. Steffen, som större delen av 80- och 90-talet arbetade utomlands – först 
som kemist i Berlin, sedan som tidningskorrespondent i England – drogs ti-
digt mot en mer dogmatisk socialism med positivistiska förtecken. Delvis låg 
denna hållning i fas med de tillvaroutopiska idéer som Bellamys roman sökte 
inskärpa: total inkomstjämlikhet, socialiserat näringsliv, materiell och själslig 
förhöjning.18 Här avspeglades den intellektuella kultursfär han verkade i. Den 
tyska naturvetenskapens påbud om induktiv metod, kritisk realism och full-
gången empirism beblandades hos den unge Steffen med en proletärförskö-
nande och historiematerialistisk samhällssyn.19

I England var idéklimatet ett annat. Detta blev Steffen varse under perio-
den som journalist i landet mellan 1887 och 1897. Förvärvade värderingar sat-
tes på kraftiga prov och ersattes av nyfunna samhällstolkningar. Det rörde sig 
dels om social esteticism i Ruskins och Morris’ anda (Steffen blev snart aktiv 
medlem i Fabian Society), dels om en mer fundamental ideologisk omvärde-
ring som tog sig uttryck genom en mer individbaserad historiesyn.20 Till det-
ta kom vissa decentralistiska, moralisk-utopiska och kooperativa idéer. Sådana 
idéer låg, som vi senare kommer att se, Holmberg än närmare om hjärtat.

En idémässig jämförelse mellan Steffen och Holmberg är överhuvud be-
rikande och intressant. Deras kronologi överensstämmer, och de bekantade 
sig både med varandra och med likartade intellektuella miljöer. Otvivelak-
tigt fanns ett flertal länkar och skarpa skiljelinjer mellan deras respektive soci-
ala tankekomplex som kan belysa hur mångtydig det sena 1800-talets politiska 
radikalism var. Steffens och Holmbergs olikartade sätt att analysera ungdom-
lighet och revolutionslusta är ett gott exempel på detta. I synen på de nietz-
scheanska teorierna om viljestarka personligheter var det paradoxalt nog den 
annars så individualistiskt pläderande Holmberg som antog den förmanan-
de rollen. Tankegångarna var, menade han, i sig inte farliga, men i fel händer 
kunde de resultera i destruktivitet och ett mentalt inferno.21

18 Edward Bellamy, En återblick (1889), sv. övers. (Bromma, 1977), passim.
19 Lilliestam, Steffen, 19-34.
20 Ibid., 40-43.
21 Lilliestam, ”G. H:son Holmberg som anarkistisk teoretiker”, 26. Se även Karl Fernström, 

Ungsocialismen: En krönika (Stockholm, 1950), 64.
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Steffen tog sig an denna fråga på ett mer uppseendeväckande sätt. Han av-
såg att syntetisera marxismens jämlikhetsideal med fullskalig individualism. 
Steffen anslöt sig därmed till den stora grupp av intellektuella som kring sekel-
skiftet uppehöll sig vid möjligheten att förena individuell viljekraft med kol-
lektiv trygghet.22 Holmbergs ledstjärna var, som tidigare konstaterats, Eugen 
Dühring. Denne tilldelades i Holmbergs tidiga skriftställarskap rollen som 
den främsta representanten för den nyttiga och allsidiga vetenskapligheten. 
Dühring är, skrev Holmberg i ett av breven till Steffen, den ”exakte, matema-
tiskt bildade och skapande naturforskaren”.23 Eller med andra ord den nyttiga 
antitesen till Nietzsche; irrationalitetens och den lössläppta viljekraftens på-
drivare framför andra vid denna tid.

Hur manifesterade sig då Holmbergs politiska värderingar i övrigt åren 
kring 1890? För att kunna besvara denna fråga är det nödvändigt att mer in-
tensivt närma sig hans tidiga publikationer, och passande är att börja med en 
skrift i vilken Dührings tankar genklingade extra skarpt.

Angrepp på katedersocialismen
Skriften i fråga, tillika den första med Holmberg som upphovsman, gavs titeln 
Katedersocialismen och Eugen Dühring: Angrepp och försvar, och utgavs 1888 – 
ungefärligen ett år efter påbörjandet av studierna vid lantbrukshögskolan i 
Berlin. Där behandlades 80-talets nationalekonomiska debatter i allmänhet 
och positionsstriden mellan katedersocialismens och Eugen Dührings läror i 
synnerhet. Läsaren behövde inte sväva i tvivelsmål särskilt många rader innan 
Holmberg uttryckt sina sympatier och antipatier. Katedersocialismen angreps 
med samma tålmodiga kraft som Dühring hyllades i en, om man får tro för-
fattaren, fullt självständig framställning.24

I Tyskland, ”den akademiska lärdomens förlofvade land”, hade Holmberg 
lyckan att ”från de store nationalekonomernas egen mun höra de frigöran-
de orden”. Och allra störst av dem alla var alltså Eugen Dühring, ”om hvil-
ken tyvärr Sverige ingenting vet, trots hans framstående plats inom de flesta 

22 Se Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet 
(Stockholm, 1995), 144 ff.

23 Brev till Steffen, 30/8 1894, citerat ur Lilliestam, ”G. H:son Holmberg som anarkistisk teo-
retiker”, 26.

24 Gustaf Henriksson-Holmberg, Katedersocialismen och Eugen Dühring: Angrepp och försvar 
(Stockholm, 1888), 4.
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af vetandets grenar”.25 Till honom satte Holmberg hoppet om ett nytt frukt-
bart paradigm inom nationalekonomin. Den uppburna klassiska skolan (med 
förgrundsgestalterna Thomas Robert Malthus och David Ricardo), likväl som 
katedersocialisterna, skulle därigenom utmanövreras.

Innan vi närmare studerar argumenten bakom denna ståndpunkt, bör nå-
got allmänt sägas om de samhällsekonomiska teorier som Holmberg angrep. 
Katedersocialismen är till att börja med en allt annat än lättdefinierad skola, i 
den mån det ens var fråga om en skolbildning. Grovt uttryckt var katederso-
cialismen en socialkonservativ riktning med den teoretiska utgångspunkten i 
den historiskt baserade undersökningen av människan, ekonomin och sam-
hället. Under 1800-talets sista tredjedel vann dessa tankegångar, benäget bi-
ståndna av Bismarck och effektivt utbasunerade i pressen, ett starkt inflytande 
i Tyskland. Professorer som Adolf Wagner och Gustav Schmoller propagerade 
lika emfatiskt för empiriska undersökningar och induktiva metoder som för 
socialreformatoriska åtgärder. Katedersocialismen var nämligen i mångt och 
mycket också en socialpolitikens praktiska riktningsangivare. Konservatis-
mens övergripande ideal – den organiska och hierarkiska staten – kunde, an-
såg man, enbart räddas genom att staten och dess underavdelningar stundom 
ingrep i ekonomin. Vissa reformatoriska åtgärder, som arbetarförsäkringar, var 
nödvändiga för att förhindra den värsta fattigdomen och sociala oron. Arbeta-
ren skulle kort sagt integreras i nationens gemenskap.26

Det socialkonservativa anslaget handlade på så sätt om en anpassning till 
den omvälvande industrialiseringsprocess som allt kraftigare hotade dröm-
men om den konsistenta staten. Den av Bismarck anförda politik som till 
stor del hade sin urkälla i dessa läror kom att resultera i en reformerad kapi-
talism i strama tyglar. Nationens väl och ve stod på spel, och därför var tullar, 
kartellbildningar, socialförsäkringar och statsledd industriell utbyggnad nöd-
vändiga instrument.27 Vetenskaplighet likställdes av katedersocialisterna med 

25 Ibid., 5.
26 Edmund Whittaker, A History of Economic Ideas (1940; New York/London, 1946), 282-285, 

732-743. Se även Volker R. Berghahn, Imperial Germany, 1871-1914: Economy, Society, Cul-
ture and Politics (Oxford, 1994).

27 Geoff Eley, ”Bismarckian Germany”, i Modern Germany Reconsidered, red. Gordon Martel 
(London/New York, 1992), passim. Se även Shulamit Volkov, The Rise of Popular Antimod-
ernism in Germany: The Urban Master Artisans, 1873-1896 (Princeton, 1978).
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systematiska beskrivningar av samhällelig och ekonomisk utveckling. Dessa 
beskrivningar avvek kraftigt från Manchesterliberalismens och socialdemo-
kratins teorier. Den förra riktningen kritiserades för bristande insikt om att 
det ekonomiska livet i dess oreglerade, kapitalistiska form leder till social ut-
slagning, de senare för att de grovt misstog sig på utvecklingens mekanismer. 

Kontentan i katedersocialismens resonemang var att förändrade produk-
tionsförhållanden inte frigör och förbättrar människans förmåga att fungera 
som en moralisk samhällsvarelse. Vad som behövs var därför inte en ny typ av 
samhälle, utan nationellt administrerade barmhärtighetsåtgärder för att mins-
ka lidandet för de utstötta grupperna i den rådande ordningen. Dessa försik-
tigt socialreformatoriska inslag togs mes fullödigt upp av Verein für Sozialpo-
litik, som med Schmoller som pådrivare hade bildats 1873.

Även svenska nationalekonomer influerades av tankegångarna. Redan 1877 
utgavs en översättning av den tyske katedersocialisten Gustav Schönbergs Ar-
betarefrågan, ett verk som betydde mycket för den socialpolitiska debatten och 
framväxten av arbetarförsäkringar.28 En av de ekonomer som tog djupa intryck 
av katedersocialismen var Johan Leffler (1845-1912), pionjär inom socialstatis-
tiken och Lorénska stiftelsens sekreterare. I likhet med Holmberg och Gustaf 
Steffen hade han studerat i Tyskland, där han tillägnat sig katedersocialistiska 
idéer via Verein für Sozialpolitik.29 I försöken att ge ett tillfredsställande svar 
på den interdisciplinära och politiskt laddade ”sociala frågan” var Leffler defi-
nitivt en av de mest tongivande.

Lefflers idémässiga släktskap med katedersocialismen sågs föga förvånan-
de med oblida ögon av Gustaf Henriksson-Holmberg. Den förstnämndes 
lättrogna attityd till sina tyska förebilder hade lett honom in på mörka ve-
tenskapliga bakgårdar, ansåg Holmberg.30 I rättvisans namn kan tilläggas att 
Leffler befann i gott sällskap; det var mycket få av nationalekonomins och so-
cialpolitikens påskyndare som fann nåd inför Holmbergs analytiska skrank. 
Att Thomas Malthus och David Ricardo tillhör de utskälldas skara har re-
dan nämnts. Från den klassiska skolan var det för övrigt endast Adam Smith 
som beskrevs välvilligt. Dennes fundamentalsats om arbetet som yttersta vär-

28 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekel-
skiftet 1900 (Stockholm, 1996), 42-43.

29 Ibid., 68.
30 Holmberg, Katedersocialismen, 7, 12.
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demått omhuldades dock alldeles särskilt. Holmberg dristade sig till att kall-
la den ”en genialisk idé, som gör Smiths lära till ett djupt och omfattande sys-
tem”, en över alla materiella intressen höjdvärdeteori.31

Om katedersocialisterna hade han dock inget positivt att säga. De hade 
inte tillfört något nytt i frågor rörande värde-, jord-, kapital- eller arbetsteori 
och katedersocialismen var inte ens att betrakta som en skola; snarast ett po-
litiskt parti (något för Holmberg förhatligt) som sökt modifiera den liberala 
ekonomin genom vissa dragningar mot sociala reformer.32 Holmberg plädera-
de istället för ett positivistiskt synsätt och lyfte fram Auguste Comte och An-
ton Nyström som motpoler till de irrläror som Leffler anammat.33 Men det var 
förstås Dühring som utpekades som den allra stoltaste banerföraren:

I Dührings filosofiska arbeten visar sig nu nämligen odisputabelt det sto-
ra inflytande studiet av Comtes positiva filosofi öfvat på honom. Sin egen 
filosofi har han sedan gjort till en integrerande del i sitt socialekonomis-
ka system, hvarigenom han, så snart klassintressena (arbetare- och kapita-
listintressena) förlorat sin udd och ett renare intresse för sanningens sö-
kande trädt i katedersocialismens ställe, skall blifva ärad såsom en ny 
Adam Smith. Hvad Comte själf icke tillämpade, det har Dühring gjort.34

Kontrasten mellan denna lyriska hyllning och de bitska tongångarna gente-
mot katedersocialister som Wagner och Schönberg är slående. Detta förhål-
lande återspeglades även i hans syn på de politiska ideologiernas karaktär: 
”Liberalismen är en rent politisk rörelse, medan socialismen är, i stort sedt, 
en socialpolitisk frigörelsekamp. Katedersocialismen, teoretiskt betraktadt, är 
däremot ett slags vulgär nationalekonomi på sotsängen.”35 Implikationen var 
otvetydig. Proletariatets sociala frigörelse tarvade socialismens målinriktade 
kamp, medan katedersocialismen, sina försiktiga socialreformatiska strävan-
den till trots, stjälpte snarare än hjälpte jordbrukare och industriarbetare.

31 Ibid., 8-9.
32 Ibid.
33 Om Anton Nyström och positivismen, se Tore Frängsmyr, ”Den unge Anton Nyström och 

positivismen”, Lychnos 1963-64.
34 Holmberg, Katedersocialismen, 12-13
35 Ibid., 16.
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Holmberg gav dock katedersocialisterna rätt på en punkt. De hade, med-
gav han, förstått den bekymmersamma situationen med sågverkens uppköp-
ning av hemman och hotet mot den självägande bonden. I en uppenbart Düh-
ringinfluerad, antisemitisk litania beskrevs tematiken: det ”korrumperade, af 
judarne behärskade kapitalet har gjort otroligt mycket i den vägen i Tyskland. 
Hela provinsens jord ligger snart sagdt i judarnes och deras hejdukars händer, 
hvilket t.ex. Galizien vet att berätta.”36 Även på svensk mark menade Holm-
berg att det fanns skäl att låta varningsklockorna ringa. Och inte minst gällde 
detta i Norrland, där samvetslösa kapitalister skördade framgångar på de obe-
medlades bekostnad.37

För Holmberg var emellertid vetenskap och politik inte enbart sociala 
praktiker. De bägge verksamheternas grad av tillämpbarhet hängde även sam-
man med det moraliska innehållet. Samhällsteorier är i Holmbergs publika-
tioner ofta utmålad i moralfilosofiska färger, och så även i denna skrift. Var-
ken katedersocialister eller Manchesterliberaler ansågs lägga tillräcklig vikt vid 
etiska faktorer. De förra gör att de övergett vetenskapliga och etiska normer 
för småaktiga försök till lönesänkningar; de senare för att de skrytsamt talat 
om frihet, men tvingat arbetarna in i en situation där de måste ”tvinga sig en 
rättvisare lön för sitt trälande från tidigt på morgonen till sent på aftonen”.38

Den enda framkomliga vägen för nationalekonomin var den positiva och 
etiska filosofins, fick dåtidens läsare veta. Och hade det inte varit för all smuts-
kastning som bedrivits mot Dühring och hans apologeter hade fler insett det-
ta, menade Holmberg. Inte minst den tyska socialdemokratin bar skuld till 
detta, framhärdade han och gav prov på ännu en antisemitisk drapa. Social-
demokratin var ”till sitt hela väsen ännu judisk, hvarvid man icke tänker på 
att, om judarne, som de själfva tro, komma till makten, ett kapitalistvälde 
skall uppstå under vida hemskare former än det nu rådande. Ha judarne i årtu-
senden visat förmåga af utveckling?”39

Med tanke på att Holmberg i sitt senare skriftställarskap inte förföll till plump 
judefientlighet är det lockande att hänföra sådana inslag till en övergående fas av 
slaviskt reproducerande av Dührings beryktade antisemitism. För detta har vi 

36 Ibid., 19.
37 Ibid., 20.
38 Ibid., 22.
39 Ibid., 24-25.
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emellertid få belägg: frånvaron av antisemitiska artikulationer behöver förstås 
inte betyda att sådana inte kvarlevde i Holmbergs tänkande. Otvetydigt är dock 
hans hyllande av positivismen, med dess strävan efter matematikens allmänna la-
gar och dess förlitande på ett objektivt band mellan rationalism och altruism.40

Holmberg lyfte fram tre huvudspår i den dühringska samhällsanalysen,
som han fann särskilt tänkvärda. Det första gick ut på att våld och list lig-
ger bakom herre-dräng-förhållanden i samhället; det andra att den fördel-
aktige människan tvingar den andre under maktens tunga ok; det tredje att 
slaveri och otillfredsställande lönesystem snarare är orsak till, än följd av, egen-
domsbevarande genom våld och förtryck.41 Samhället formades enligt denna 
analys inte av de materiella livsbetingelserna, utan sågs snarare som en följd av 
mänskliga egenskaper och handlingar. Denna omkastning av den dogmatiska 
marxismens perspektiv riktar sökarljuset mot det genuint mänskliga, mot mo-
ralen. En förhöjning av moralen och en harmonisering av mänskliga interak-
tioner var för Holmberg den rätta vägen till ett rättvisare samhälle.

Idealet var den frivilliga fördelningen i en arbetsförening, där risken för 
maktfullkomlighet genom våldets egendom troddes vara obetydlig.42 Genom 
kombinationen av positivism, historiserande analyser, associationsidéer och 
inbitet motstånd mot fritt flödande marknadsliberalism fann Holmberg ett 
avstamp för en framtidens nationalekonomi:

Nationalekonomien får först sitt fulla värde, när den är genomträngd 
af en positiv filosofisk världsåskådning, som har människans förhållan-
de till världen och världens till människan till sin utgångspunkt. Det 
är först med filosofien, som nationalekonomien kan göras till en inte-
grerad del af samhällsvetenskapen. Men jämte filosofien fordrar läran 
om folkets välstånd historiens förklarande och ledande fakta, hvilka sko-
la vara en ledstjärna för en rättvis och allsidig politik. Filosofien, histo-
rien och politiken göra nationalekonomien till ett icke allenast intres-
sant, utan också högst välsignelsebringande studium.43

40 Ibid., 26-27.
41 Ibid., 29-33.
42 Ibid., 34.
43 Ibid., 36.
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Vetenskapen borde alltså vara rättrådig, moralisk och universell. Holmberg 
lyfte fram två svenska föregångare till en sådan hållning: den i ekonomiska 
frågor inflytelserike botanisten och teologen Carl Adolph Agardh (1758-1859), 
samt rådmannen och utopisten Nils Herman Quiding (1808-1886). Quiding 
blev senare den allra främsta intellektuella förebilden för Holmberg, och för-
ärades också ett par insiktsfulla biografiska studier.44 Redan i detta förstlings-
verk var ordalagen ytterst positiva. Quiding beskrevs som ”en inom sin gen-
re alldeles enastående svensk rättsekonomisk skriftställare”, och följaktligen väl 
värd en större uppmärksamhet.45

Holmbergs definition av socialism sammanföll också delvis med Quidings 
studier av samhällets natur som de kom till uttryck i praktverket Slutliqvid 
med Sveriges lag (1871-1876). ”Socialism” i den mening Holmberg åsyftade bör 
inte förstås som ett subversivt politiskt direktiv, utan som ett kritiskt, rättsfilo-
sofiskt och moraliskt blottläggande av de grunder på vilka människor gemen-
samt bygger sina liv.

Denna uppfattning anknöt också till föreställningar som samtida sociala ut-
opister som A.F. Åkerberg och K.P. Arnoldsson hyste. Den förre var en välkänd 
figur i socialdemokratins barndom, den senare tidningsman och sedermera be-
ryktad fredsaktivist. En gemensam nämnare var deras av religiös liberalism in-
fluerade försök att förena socialism och individualism. De tog för detta ändamål 
fasta på etiska och broderskapsmässiga dimensioner i socialismen. Ideologin i 
fråga avgränsades som en knytpunkt mellan vetenskap och religion, medan dess 
materialistiska förgreningar förkastades.46 Holmbergs politiska ståndpunkt var 
heller aldrig den renläriga socialismens, och allra minst under denna tid.

Renlärighet är för övrigt ett opassande ord i sammanhanget. Det Holm-
berg framlade var ett märkligt hopkok av några av socialismens och konserva-
tismens tankegångar. Socialismens fräschör och upplysande kraft skulle, häv-
dades det, tillsammans med konservatismens icke-reaktionära aspekter utgöra 
grundbulten i ett sunt och framåtskridande samhälle. Dessutom skulle libera-
lismens ”fagra löften och sofistiska förespeglingar” omedelbart överges.47 I ett 

44 Se Gustaf Henriksson-Holmberg, En svensk ”utopist”: Nils Herman Quiding (Stockholm, 1909), 
samt densammes Nils Herman Quiding: En svensk författarpersonlighet (Stockholm, 1928).

45 Holmberg, Katedersocialismen, 37 f.
46 Sanner, 207-217.
47 Holmberg, Katedersocialismen, 38.
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våghalsigt motsatsernas spel hoppades så Holmberg finna en dynamisk lös-
ning på rådande problem:

Det sociala lifvet har numer nått den höga utveckling, att samhällets båda 
hälfter - den aktningsbjudande konservatismen och den ungdomsfriska 
socialismen stå såsom medvetna krafter mot hvarandra, båda egnande på 
hvar sitt sätt sina ädlaste krafter åt folkets och mänsklighetens väl.48

Med denna på en och samma gång vaga och fagra förhoppning slutade skrif-
ten. För den som till varje pris vill klistra en beprövad ideologisk etikett på reso-
nemangen väntar onekligen stora problem. Går, kan man fråga sig, ekvationen 
verkligen ihop? Hur skall konservatism och socialism i praktiken kunna sam-
manbindas? Frågorna är visserligen rimliga men i någon mån också felställda. 
Vad man måste ha i åtanke är att detta skrevs vid en tid då frisinnade politiska 
radikaler såväl som de olika vänsterrörelserna var ideologiskt heterogena. Beva-
randet av folkstammen och anbefallandet av klassutjämningar betraktades av så-
dana grupper inte nödvändigtvis som motstridiga tendenser.

***

Om Holmbergs politiska värderingar var en aning oortodoxa befann han sig san-
nerligen i gott sällskap. En paradox i det slutande 1800-talets svenska debatt om 
industrialiseringen och dess inverkan på bondesamhällets ekonomiska, moralis-
ka och sociala värden var att konservativa och odogmatiskt socialistiska ström-
ningar kunde sammanfalla i sin kritik av den lössläppta kapitalismens avarter. 
Moderniseringen beskrevs av aktörer på bägge flanker som ett veritabelt hot. Ra-
dikalerna befarade att böndernas och lantarbetarnas sociala trygghet stod på spel, 
medan de konservativa ömmade för nationens och folkets stolta värden.49

Agrarkonservativa tänkare i Sverige anslöt sig mer än gärna till de tyska 
meningsfrändernas angrepp på ekonomisk liberalism och hemmansuppköp – 
stundom med ett påstått ”judiskt” kapital i kikarsiktet. Radikaler av varierande 

48 Ibid., 39.
49 Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det indu-

striella genombrottet (Stockholm, 1988), 189-225.
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politisk färg ställde åtminstone upp på det första ledet av aversionsscenariot, och 
infogade därtill starka reservationer mot storskalighetens aspekter. Bland des-
sa skönmålare av lantlivet återfanns namn som Per Jönsson Rösiö, Johan Saxon 
Lindström och Johan Hansson.50 Vid denna tidpunkt omfattade Gustaf Hen-
riksson-Holmberg åsikter från bägge falangerna. Han talade både om folkets 
och den enskilde bondens välbefinnande, han vände sig mot både liberalism och 
ortodox socialism; ja som vi minns gav han till och med luft åt de antisemitiska 
konspirationstankar som så starkt kännetecknade den tyska antikapitalismen.

Holmberg styrde bestämt undan från kapitalismens och vulgärmarxismens 
blindskär, ständigt med positivismens karta i ett hårt grepp. Även om smärre 
politiska kursändringar skulle ske fortsättningsvis kvarstod huvudmålet: syn-
tesen mellan den sociala solidariteten och den individuella friheten.

Holmberg och den anarkistiska ”opinionen”
Den politiska rörelse som mest ihärdigt sökte finna en sådan syntes var anar-
kismen, och när 80-talet övergick till 90-tal närmade sig också Gustaf Henriks-
son-Holmberg anarkismens tankegångar på allvar. När Axel Danielsson som-
maren 1890 lät trycka en artikelserie om anarkismens samhällsteorier var det 
Holmberg som stod för initiativet och texterna. Artiklarna visade att inflytan-
det från Eugen Dührings rättsfilosofiska utopism balanserats av frihetlig socia-
lism och idéer från anarkister som Michail Bakunin och Peter Krapotkin.

Även om Axel Danielsson inte ägde samma kunskap i ämnet, skall man 
inte underskatta dennes intresse för anarkismen. Danielsson hade i olika sam-
manhang under sin fängelsetid från augusti 1888 till februari 1890 fört fram 
idéer som låg den kommunistiska anarkismen nära. Från sin cell propagera-
de han för rejälare tag i klasskampen, för de fria kommunernas förtjänster och 
för ett avträde från parlamentariska strategier.51

50 Skrifter om Rösiö som bör framhållas är John Toler, Per Jönsson Rösiö: ”The Agrarian Proph-
et” (Stockholm, 1992), och Gustaf Landin, P. J. Rösiö : En jordbrukets apostel och kulturrefor-
mator (Stockholm, 1950). Även Lars Paulssons stimulerande komparativa uppsats ”Revolt 
mot industrisamhället: Civilisationskritik hos Per Jönsson-Rösiö samt några jämförelser 
med Pjotr Krapotkin och John Ruskin”, Idéhistoriska uppsatser nr 24 (Stockholm, 1991) för-
tjänar ett omnämnande. Om Saxon, se exempelvis Bosse Sundin, ”Vägen till idealtillvaron. 
Saxon och vegetarismen”, i Roger Qvarsell m.fl., I framtidens tjänst: Ur folkhemmrts idéhis-
toria (Stockholm, 1986).

51 Se Alvar Alsterdahl, Brandsyn i samhället: Axel Danielsson 1863-1899 (Malmö, 1964), 210 ff., 
samt Per-Olov Zennström, Lucifer: En bok om Axel Danielsson (Stockholm, 1967), 130 ff. 
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I ett brev till Hjalmar Branting – som ju skarpt ogillade allt flirtande med 
anarkistiska idiom – försvarade Axel Danielsson sitt ställningstagande med ar-
gumentet att även Marx och Engels sett staten som blott ett organ för revolutio-
nen, och att man därför borde ”vänja arbetarna vid ’local government’”.52 Dylika 
revolutionära och decentralistiska utspel blev dock allt ovanligare efter 1890. När 
sap:s politiska strategi tog fastare form antog Danielsson raskt en mer reformis-
tisk ståndpunkt. Någon anarkist hade han heller aldrig varit; snarare en revolu-
tionär socialist med vissa utopiska drag.53 Fallet Danielsson åskådliggör inte de-
sto mindre att gränsen mellan anarkism och odogmatisk socialism var tämligen 
flytande i detta tidsskede. Fältet för politisk radikalism var brett och flerskiktat.

Anarkismen låg dessutom rätt i tiden. De ryska narodnikerna väckte med 
sin bondeidealistiska propaganda och kallhamrade terrorism både skräck och 
förtjusning bland européer med utopisk eller revolutionär fäbless.54 Den ide-
ologiska kameleonten August Strindberg var bara en i raden av svenska intel-
lektuella som fascinerades av anarkismens upprorsestetik.55 Grupperingar med 
småskaliga samhällsvisioner var kanske särskilt mottagliga för lärans budskap. 
Tidigare behandlades kortfattat de radikaler som på olika sätt spjärnade mot 
kapitalismens och industrialismens storskaliga segertåg, och även i dessa läger 
fann anarkistiska idéer viss grogrund.56

I opposition mot såväl socialdemokratins kollektivism som den socioekono-
miska omvälvningens strukturer samlades civilisationskritiker kring uppgiften 
att skapa ett bättre samhälle, med bibehållet utrymme för den enskildes särart 
och viljekraft. Gustaf Henriksson-Holmberg hörde till denna brokiga skara av 
radikaler. I ett brev till Ellen Key år 1891 gav Holmberg syn för sägen:

Min fullaste tro, och det vill jag gärna skall komma till edra öron, är, 
att soc.demokratin, som är genuint tysk, går sin upplösning till mötes 

52 Brev från Axel Danielsson till Hjalmar Branting 1889, citerat ur Zennström, 131.
53 En intressant redogörelse för Axel Danielssons utopiska tendenser ges i Anders Ekström, 

”Axel Danielsson och utopismen”, Lychnos 1991.
54 Franco Venturi, Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 

Nineteenth Century Russia (London, 1960), 98-109, 153 ff.
55 Sven-Gustaf Edqvist, Samhällets fiende: En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjäns-

tekvinnans son (Stockholm, 1961), passim.
56 Se exempelvis Sörlin, 214 f, 221, och Sundin, 85-88.
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och intages av en värklig frihetslära, som lika mycket tar hänsyn till in-
dividens sannt individualistiska krav, som dess sociala drift till socialt 
och politiskt samliv.57

Den frihetslära som åsyftas är förstås anarkismen. Även brevets adressat Ellen 
Key hade tagit intryck av vissa tankeelement som tangerade anarkismen, inte 
minst syntetiserandet av en individualistisk grundsyn med en stark betoning 
på moralen. I skriften Individualism och socialism, utgiven 1895, broderade Key 
ut sin övertygelse om avhängigheten mellan den enskildes och den sociala ge-
menskapens utveckling. Ett rättvisare samhälle var endast möjligt om indivi-
dens behov och moraliska potential tillgodoses, hävdade Key. Detta skulle inte 
socialismen förmå om den enbart ägnade sig åt massrörelsens klasskamp.58

Dessa tankar säger oss något väsentligt om sekelskiftets obundna vänster. 
När Holmberg och Key pläderade för en avvägning mellan individens och 
kollektivets viljeyttringar återspeglade det den ambivalens som de, och många 
andra likasinnade radikaler, kände inför socialdemokratins ideologi och makt-
anspråk. Mot ensidig ekonomisk klasskamp ställdes företaget att sammanföra 
egoismens och altruismens bästa egenskaper. Gustaf Steffen, som ständigt en-
gagerade sig i socialfilosofiska tvisteämnen, hade en sådan utgångspunkt i en 
längre artikel om anarkismen, publicerad i Ord och bild 1892.

I artikeln framställdes anarkismen som en till religiös socialism närståen-
de vetenskaplig världsåskådning, där broderskärlek och individualism hänger 
samman. Den främste representanten för denna riktning var, hävdade Steffen, 
Peter Krapotkin. Med sin naturvetenskapliga bakgrund och alternativa soci-
obiologiska hållning uppfyllde han Steffens högt ställda krav på en fjärrsynt 
samhällstänkare. Krapotkin såg ”samhället blott som en aggregation af orga-
nismer, hvilka sträva efter att finna bästa sättet att förena tillfredsställandet 
af individens behof med en samverkan för artens, för det allmännas bästa”.59

57 Brev från Holmberg till Ellen Key, 12/7 1891, citerat ur Lilliestam, ”G. H:son Holmberg 
som anarkistisk teoretiker”, 29.

58 Ellen Key, Individualism och socialism: Några tankar om de få och de många, Studentfören-
ingen Verdandis småskriftsserie 55 (Stockholm, 1895).

59 Gustaf Steffen, ”Anarkismen och anarkisterna”, Ord och bild 1892, 438.
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Steffen uppskattade alltså tanken på att det sociala och det biologiska framste-
get kunde ske utan att den enskilde behövde komma i kläm. 

Långt fler än Steffen tog djupa intryck av den i London verkande anarkist-
furstens idéer. Krapotkin var ett namn som nämndes med den allra största res-
pekt av flera svenska radikaler, detta trots att ytterst få av sympatisörerna ställ-
de sig bakom den kommunistiska anarkismens medel och mål. I gengäld hade 
dock föreställningen om inbördes hjälp mellan fria och samarbetsbenägna in-
divider i mindre kommuner en magnetisk lockelse på småskalighetens före-
språkare. Även tankarna på ekonomisk integrering och avskaffande av privat-
egendomen gick hem i vissa socialistiska och socialliberala kretsar.60

Påfallande ofta var det Krapotkins personliga egenskaper som framhölls. 
”Han är så mänsklig och så praktisk, så kunnig och så vittfamnande”, skrev 
exempelvis Johan Saxon Lindström i sina memoarer apropå ett möte med Kr-
apotkin i London 1890.61 Samma erfarenhet gjorde Holmberg och Steffen. 
Holmberg presterade en detaljrik och målande beskrivning av hur han till-
sammans med Steffen besökte paret Krapotkin. Visiten äger rum på en sön-
dag, vilket betydde att Krapotkin hade mottagning för alla som vill debattera
kulturella och politiska händelser. De enkla interiörerna och den avslappnade 
tillvaron i huset imponerade storligen på den unga svensken. Värden själv kas-
tade sig obehindrat in i diskussioner på franska, tyska och engelska, och hela 
”den lille rörlige mannens gestalt gjorde ett mäktigt intryck af vetenskapsman-
nen, som lefver sitt lif i tillbakadragenhet”.62 Det var med dessa erfarenheter 
Holmberg gav sig in i ett nytt, stundom aggressivt, debattklimat – det som 
rådde inom den svenska socialdemokratin.

Axel Danielsson var nämligen inte den ende socialdemokrat med intresse för 
anarkismens kampstrategi som Gustaf Henriksson-Holmberg lärde känna i det-
ta skede. Med Hinke Bergegren inledde han ett vänskapsförhållande som kom 
att bibehållas under två decennier.63 Holmberg hörde ju, som tidigare nämnts, 
till skaran av medarbetare i tidningen Under röd flagg. I nummer sex skrev han 

60 Sörlin, 210-212.
61 Johan Saxon Lindström, En tidningsmans minnen (Stockholm, 1918), 171.
62 Under röd flagg 1891:7.
63 Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek: En biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992), 87-

89. Av någon anledning blev Holmberg och Bergegren rejält osams i början av 10-talet. De 
försonades aldrig, trots försök från deras bekymrade gemensamma bekanta. Hans Lagerberg 
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under rubriken ”Fria ord” indignerat om ledande socialdemokraters avfall från 
socialismens rätta väsen. Holmberg gjorde bland annat upp med den tidigare 
förtrogne Axel Danielsson. Bakgrunden till Holmbergs utspel var den hätska at-
tityd som den politiskt reformerade Danielsson sedan en tid riktat mot parti-
ets vänsterflygelse och i synnerhet Hinke Bergegren. Danielsson hade, tillstod 
Holmberg upprört, ”råkat på afvägar icke blott med socialismen, utan äfven 
med sig själf; – en bekännelse, som smärtar mig så mycket mera, som mitt för-
troende för hr. D. har varit i bokstaflig mening gränslöst”.64

Holmberg var för övrigt den enda av tidningens medarbetare som gick till 
öppet försvar för anarkismen och som på det mest långtgående sättet upp-
värderade antiauktoritära och individualistiska inslag i klasskampen. Denna 
ståndpunkt införlivade han med en generell kritik mot partiets ledarskikt. 
Den oerhört skeptiska, i vissa lägen närmast obstinata, hållning han under 
hela sitt verksamma liv som obunden skriftställare skulle komma att visa gen-
temot sap hade redan här antagit en fast form. Framför allt var det partiets sty-
rande skikt som fick vidkännas Holmbergs missnöje. I ett inlägg bad han ar-
betarna akta sig för maktlystna ledare och auktoriteter i de egna leden. Istäl-
let för att underkasta sig sådana självutnämnda ledares krav borde de vinnläg-
ga sig om att skaffa erfarna och skarpsynta rådgivare. 

En annan överhängande fara som Holmberg urskiljt var socialismens ma-
terialistiska inriktning, ty socialismen var en ”kulturfråga och kan för den 
skull icke lösas blott med materiella och ekonomiska medel”.65 På den här 
punkten visar sig det frihetliga och liberala förhållningssätt som Holmberg 
ofta antog när företeelser som klasskamp diskuterades. Grundinställningen 
var att kulturell förfining och social omvälvning skulle gå hand i hand.

Dessa tankar återkom Holmberg till i artikeln ”Fullmäktigskap och repre-
sentantskap: En liten vidräkning med socialdemokratin”, införd i Under röd 
flaggs åttonde nummer. Här gavs ett fullödigt exempel på Holmbergs anar-
kistiska övertygelse. Föremålet för Holmbergs missnöje var sap:s fortlöpan-
de uppslutning kring den representativa demokratin, ett faktum som han be-

hävdar att den tändande gnistan till fiendskapen var Holmbergs kritik mot Hinke Bergegrens 
vägran att ta ansvar för de olyckliga ungsocialistiska attentat som skedde åren före 1910. 

64 Under röd flagg 1891:6
65 Under röd flagg 1891:6.
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traktar som ett definitivt uppgivande av folkets suveränitet, ”som i sin princip 
är odelbar och oförytterlig”. Enligt Holmberg var det inte möjligt att i stör-
re politiska samhällen upprätta ett fungerande folkstyre, varför den allmänna 
rösträtten endast utgjorde ett högst bedrägligt framsteg:

Val- och rösträtt för hvarje till myndig ålder kommen man och kvin-
na äro helt enkelt medlen till den enskilde medborgarens afsägande 
af sin omedelbara politiska utöfning. Den representativa demokratin, 
som aldrig kan undvara öfverhet eller regering, håller således massan af 
folket lika fullt i omyndighet trots den förmenta frigörelse, som skall 
komma den stora menigheten till del med den allmänna rösträtten.

Holmberg gav däremot anarkismen, eller som han valde att kalla läran med 
en term från Dühring: antikratin, rätt i sitt propagerande för en både ekono-
misk och politisk omvälvning. Socialdemokratin beskrev Holmberg som teo-
retiskt inkonsekvent, eftersom kraften i dess ekonomiska omgestaltningspro-
gram inte stod i proportion till insikten om den fundamentala svagheten i den 
moderna statens struktur. Problemet, tillika en viktig anledning till att de so-
ciala frågornas problematik kvarstod var, menade han att socialdemokratins 
ledare inte var revolutionärer utan ”rena demokrater”. De utlovade folklig och 
individuell frihet, med kunde inte uppfylla löftet i praktiken.66

Holmbergs värderingar tangerade här den kommunistiska anarkismen. I 
anslutning till de uppfattningar som utgått från Proudhon och förfinats av Kr-
apotkin förespråkade denna riktning ett samfund där förvaltning och gemen-
samma sociala angelägenheter baseras på mindre samarbetsenheter. Holmberg 
gav sitt bifall till en sådan lösning. Anarkismen har, inskärpte han, förstått ”att 
folkets politiska frigörelse är minst lika viktig som den ekonomiska”, och där-
för vore en upplösning av den tungrodda staten i politiska kommuner ett sätt 
varpå man kan befria den enskilde från maktfullkomlighetens och byråkratins 
snärjande nät. Holmbergs övertygelse om hållbarheten i anarkismens politiska 
småskalighetsmodell behöver man alltså inte betvivla, även om viljan att miss-
kreditera den socialdemokratiska partiledningen för dess angrepp på Hinke 
Bergegren-falangen säkerligen också bidrog till de skarpa ordalagen.

66 Under röd flagg 1891:8.
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Någon fullfjädrad revolutionär anarkist blev dock Holmberg aldrig. Anarkis-
men var i första hand ett teoretiskt rättesnöre i Holmbergs analyser av sociala och 
politiska spörsmål, medan lärans kampmetoder oftast lämnades därhän. Indivi-
dualismen och avståndstagandet från starka auktoriteter gick heller aldrig över 
i någon förgrovad revolutionsromantik eller viljefilosofi: till våldsromantik och 
nietzscheanska tongångar förhöll sig denne besjälade våldsmotståndare starkt av-
visande livet igenom.67 Den ideologiska positionen intogs istället i en gränszon 
mellan anarkism och socialism. När Holmberg vid denna tidpunkt karakteri-
serade sig själv som ”socialist utan att tillhöra något parti”,68 och samtidigt re-
kommenderade kollektivt ägande och lönesystemets upphävande, handlade det 
därför inte bara om en markering av en politisk obundenhet. Det var också ett 
tecken på en genuin oförståelse av och motvilja inför ideologiska stereotyper.

”Varje rätt är en frihet” – den sociala frågan, 
rättsfilosofin och den frihetliga socialismen

Redan i inledningen fastslogs att Holmbergs anarkistiska hållning var starkt 
centrerat kring rättsfilosofiska och socialpolitiska spörsmål. Nedan kommer 
tematiken att utvecklas, i första hand genom studier av Holmbergs tryckta ar-
beten i dessa ärenden, i andra hand genom diskussioner om dessa bidrags re-
lation till samtida svensk debatt. I framställningen förs också resonemang om 
teoretiska influenser till Holmbergs tänkande. Detta kapitel är i huvudsak 
kronologiskt disponerat: de socialpolitiska skrifter som kommer att behand-
las utgavs mellan åren 1904 och 1907, medan de rättsliga diskussionsinlagorna 
sattes på pränt under 10-talet.

En central frågeställning rör Holmbergs syn på makt, rätt och frihet. Både i 
de socialpolitiska och i de rättsfilosofiska skrifterna får dessa begrepp en fram-
hävd plats. Mellan juridik, socialvetenskap och politik finns ett flertal knyt-
punkter i Holmbergs skrifter. Det är dessa vi nu skall söka blottlägga.

67 Holmberg varnar tidigt för de obehagliga konsevenser som Nietzsches idéer kunde medfö-
ra, inte minst bland unga socialistbohemer. Se exempelvis Fernström, 64.

68 Lilliestam, ”G. H:son Holmberg som anarkistisk teoretiker”, 27.
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Socialpolitiska inlägg
Även i sina mest subversiva stunder bibehöll Holmberg en saklig utrednings-
form. Han var alltid mer av en socialreformatorisk analytiker än en politisk 
agitator. Detta gäller i synnerhet verksamheten under 00-talet. Då producera-
de Holmberg pragmatiska och starkt empiriskt underbyggda skrifter som be-
handlade sociala orättvisor i strukturomvandlingens kölvatten. Dessa skrifter 
kan närmast karakteriseras som kommenterande bibliografier, där historiska 
genomgångar samsades med kritiska diskussioner om forna och samtida för-
ståsigpåares argument. De bitvis svårgenomträngliga och referattyngda texter-
na uppvisade dock ett otvetydigt patos för den lilla människans skyddslöshet 
inför politikens och kapitalets övermakt.

Broschyren Landtarbetaren: Ett utkast från 1904 utgör ett gott exempel.69

Där resonerade Holmberg omkring lantarbetarens utsatta ekonomiska och so-
ciala situation. Problemställningen var brännande aktuell i detta industriali-
seringens framgångsskede, och åtskilliga var de samhällstänkare som föresatte 
sig att utröna hur jordbrukets mindre bemedlade skulle hindras från utslag-
ning och istället göras delaktiga i skapandet av välstånd. Socialvetenskapliga 
märkesmän som Pontus Fahlbeck, Johan Leffler och Urban von Feilitzen bi-
drog väsentligt till att ”den sociala frågan” gavs en framstående position i se-
kelskiftets politiska debatter. Jordbruksekonomiska och socialpolitiska artiku-
lationer ingick i ett ideologiskt spänningsfält som vitaliserades under denna 
period. En övergripande motsättning i detta fält stod, som tidigare konstate-
rats, mellan det agrara och det industriella.

Konflikten mellan jordbruk och industri måste också relateras till två för 
samtiden alarmerande fenomen: arbetslöshet och emigration. Under 1800-ta-
lets två sista decennier betraktades utvandring och arbetslöshet av många som 
tecken på ekonomiskt och moraliskt förfall. Det höjdes varningsord för att 
landets bästa krafter lämnade landets gränser eller slets ut i den skrämman-
de stadsmiljön. Även om beskrivningarna i regel var överdramatiserande pe-
kade de på en oro inför samhällsomvandlingen och de sociala problemen.

69 Broschyren, som ursprungligen publicerats som artikelserie i de tre största socialdemokra-
tiska tidningarna, gavs ut under lantarbetarkonflikten i Skåne 1904, efter samråd med Hjal-
mar Branting. Se Lars Björlin, ”Jordfrågan i svensk arbetarrörelse 1890-1920”, i Arbetarrörel-
sens årsbok 1974 (Stockholm, 1974), 75-76. 
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Framemot sekelskiftet florerade begreppen ”arbetare” och ”arbetarfråga” allt 
frekventare i samhällsdebatten.70

Dessa begrepp gavs i regel urbana och industriella konnotationer, men 
även landsbygdens problem togs på stort allvar. I de socialpolitiska undersök-
ningar som genomfördes under 90-talet framkom med all önskvärd tydlighet 
hur svårt det var för jordbrukets arbetare att försörja sig. Låga inkomster och 
hårda arbetsvillkor var bidragande orsaker till att den agrara befolkningen sök-
te sig till städerna. Snart började även en jordbrukets arbetarfråga ta form. Ur-
ban von Feilitzen hade med Tjenare, statare och torpare: En del statistiskt ma-
terial till jordarbetarfrågans lösning anlagt tonen. 

Feilitzen uppehöll sig främst vid torparnas ställning och föreslog rättsliga åt-
gärder för att underlätta deras ekonomiska förkovran. Universalmedlet ansågs 
vara jordtilldelning åt de jordlösa. En idealbild av framtidens jordbrukare växte 
fram, där denne skulle vara en oberoende producent och jordägare. Jordtillgång 
blev hädanefter det kriterium som merparten av debattörerna utgick från i sina 
rekommendationer av hur lantarbetarfrågan skulle hanteras. Egen jord sågs som 
den yttersta garanten för ekonomisk och social trygghet.71

Hur förhöll sig då socialdemokratin till jordfrågan? Ja, under lång tid gjorde 
man det inte alls. Under 90-talet inriktade sig sap primärt på kampen för röst-
rätt, och någon större jordbruksdebatt förekom inte före sekelskiftet. Men under 
00-talet skedde dock en försiktig ideologisk omorientering. Från att inlednings-
vis ha förordat småjordbrukens uppgående i ett system av stordrift, med den 
bakomliggande tanken att göra bönderna till proletärer, utvecklade sap efter-
hand en strategi som syftade till att vinna även landsbygdsbefolkningens stöd.

Axel Danielsson och Hjalmar Branting hade i 90-talets slutskede blivit allt 
mer kritiskt inställda till de tyska partibrödernas hårdnackade motstånd mot 
att inlemma bönderna i den politiska kampen. Andra partimedlemmar visa-
de liknande tendenser. Agrarsocialister som Anders Örne och Fabian Månsson 
gick allra längst, men även partiledningen började frångå den ortodoxa marx-
ismens närmast principiella avståndstagande från smådrift. I den interna de-
batten negligerades inte längre kooperativt betonade reformförslag som ville 
ge småbruken en plats i den socialistiska produktionsordningen.72

70 Edling, 40-49.
71 Ibid., 56-66.
72 Björlin, 74-82.
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Inom tysk socialdemokrati var argumentationen mer differentierad. Karl 
Kautsky och Eduard David var de två mest inflytelserika debattörerna. De 
omfattade intressant nog också helt motsatta uppfattningar. Kautsky förkas-
tade alla planer på att förena arbetare och bönder, utifrån argumentet att det 
inte fanns några egentliga möjligheter att vinna politiskt stöd från bönderna. 
Stordriften framhölls som den odiskutabelt bästa produktionsformen, medan 
småbruk påstods höra kapitalismen till. Socialdemokratins slutliga seger skul-
le uppnås utan böndernas hjälp. 

David, däremot, var ytterst välvilligt inställd till småbruk. Jordbrukspro-
duktionen ansåg han vara mindre mekanisk än industriproduktionen, varför 
den också kunde bli mer odlingsintensiv. Storjordbruken borde omvandlas till 
småjordbruk i en kooperativ organisationsmodell. Lantarbetarna skulle också 
ges rätten att bruka jord under samhällets överinseende. Bönderna behövdes 
för att förverkliga det socialdemokratiska maktövertagandet. Härom var Da-
vid och den svenska socialdemokratin tämligen ense.73

Holmbergs inställning till lantarbetarfrågan låg i fas med sap:s mer jord-
bruksvänliga falang. Även lantarbetarens problem borde, hävdar han i den 
tidigare omnämnda broschyren, hänföras till den större, internationella arbe-
tarfrågans domäner. Både industrins och jordbrukets trälar förtjänade enligt 
Holmberg den största uppmärksamhet av arbetarrörelsen. Industrins rov av 
arbetskraft från landsbygden hade skapat svårigheter, men också fört det goda 
med sig att debatten om jordbrukets lönearbetare äntligen kommit till stånd. 
Holmbergs mål var att utvidga arbetarfrågan till att gälla hela arbetarstam-
men, inte bara det industriproletariat som den marxistiska traditionen omhul-
dat. Kampen mot löneslaveriet och motverkandet av mänsklig olycka tänktes 
överskrida regionala och produktionsmässiga gränser.74

Jordbrukets arbetare får lida pin för ett märkligt ointresse från makthavar-
nas sida, fastslog Holmberg i sin broschyr om lantarbetarfrågan. Isoleringen 
från den urbana produktionen och den uråldriga tjänstehjonsstadgan försvå-
rade ytterligare ett rimligt omhändertagande av denna stora grupp medborga-
re. Särskilt de rättsliga aspekterna borde ses över:

73 Birger Simonsson, Socialdemokratin och maktövertagandet: sap:s politiska strategi 1889-1911
(Göteborg, 1985), 172-191; Hans Seyler, Hur bonden blev lönearbetare: Industrisamhället och 
den svenska bondeklassens omvandling (Stockholm, 1983), 16 ff.

74 Gustaf Henriksson-Holmberg, Landtarbetaren: Ett utkast (Stockholm, 1904), 3 ff.
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Tiden går naturligtvis hän mot en skyddslagstiftning för jordbrukets ar-
betare, till sina hufvuddrag lik industriarbetarens, i den mån landtarbe-
taren löses från sina medeltidsfjättrar, aflönas i reda pängar och kan be-
gagna sig af arbetets valfrihet. Den gamla undantagslagstiftningen för 
jordbruket måste man växa ifrån, oaktat äfven en del gängse national-
ekonomiska teorier göra allt för att undanhålla densamma.75

Vad gäller relationen mellan lantarbetarna och den moderna, stadsbaserade 
arbetarrörelsen erkände Holmberg att ett visst motstånd behövde överbryg-
gas. Han gav David rätt i dennes påstående att lantarbetarens livsintressen 
och arbetsformer var alltför olika industriarbetarens för att en omedelbar för-
brödring skulle vara möjlig. Även Karl Kautsky fick sin beskärda del av beröm. 
Dennes misstro mot småbrukarkulturen delades av Holmberg. Samtidigt som 
han imponerades över småbrukarnas effektivitet, underströk han att den kul-
turen härstammar från ett alltför hårt och nedbrytande arbete.76

Småbrukaren utgjorde i det avseendet ett hot mot kulturlivet, menade 
Holmberg, för människan ”skall icke vara jordens träl, utan dess herre”. Under 
den eleganta och verserade ytan framskymtade hos Holmberg, så agronom han 
var, en fördomsfull bild av bondebefolkningen. Han eftersträvade ett samhälle 
där arbetet är fridfullt och försiktigt, och påpekade att ”ett folk som blott lef-
ver för att äta, dricka, sofva och kläda sig går icke framåt”.77 I huvudfrågan – om 
storproduktion eller småproduktion är att föredra – var han uppenbart ambiva-
lent. Holmberg sökte närmast en gyllene medelväg mellan Kautskys och Davids 
agrarekonomiska teorier, men verkar när allt kommer omkring ha varit mest be-
nägen att stödja lantarbetarens uppgående i producentföreningar.

I artikelsamlingen Kooperationen bland de jordbrukande klasserna: En fram-
ställning af hittills uppnådda resultat i olika land torgförde han åsikter som än 
starkare tyder på att detta är en rimlig tolkning. Kooperativa lösningar kunde, 
hävdade Holmberg där, skydda mot marknadsmonopol och underlätta lant-
arbetarens ekonomiska och politiska strävanden.78

75 Ibid., 11.
76 Ibid., 19-23.
77 Ibid., 23.
78 Gustaf Henriksson-Holmberg, Kooperationen bland de jordbrukande klasserna: En framställ-

ning af hittills uppnådda resultat i olika land (Stockholm, 1904), 13-17.
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Lantarbetarfrågan studerade Holmberg alltså utifrån både kulturellt rätts-
liga och politiska infallsvinklar. Diskussionen gällde i mångt och mycket möj-
ligheterna att på juridisk väg förbättra lantarbetarnas ställning. En arbetar-
skyddslagstiftning som inkluderade även jordens arbetare vore erforderlig, 
konstaterade Holmberg, som förutspådde att i takt med en ökad mekanise-
ring skulle olyckorna komma att öka i lantbruket. Ambitionen var klar: so-
cialpolitik och vänsterradikalism borde sammanbindas. För att en friare och 
friskare arbetarklass skulle kunna se dagens ljus, krävdes omedelbara socialpo-
litiska krafttag. Därefter skulle landsbygdens och stadens arbetare resa sig i en 
samlad revolt mot det borgerliga samhället.79

***

Kritiken av samhällets behandling av lantarbetare – och av tjänande männis-
kor överhuvud – återupptog Holmberg i skrifterna Sveriges tjänare och tjäna-
rinnor: Deras vara eller icke vara (1906) och Tjänarinnorna i städerna: En kritik 
af Elsa Törne och hennes skrift Solidar I (1907). Holmberg argumenterade där 
mot alla former av tjänstehjonsstadgar. Hans poäng var nämligen att alla såda-
na avtal genom historien haft karaktären av rena lösdrivarförordningar, som i 
slutändan underbyggt ett patriarkaliskt husbondevälde. Samhällets och kultu-
rens utveckling hade alltid hindrats av dylika ingrepp, varför skrivna kontrakt 
mellan arbetsgivare och arbetstagare vore att föredra. De som ihärdigast visar 
intresse för speciallagstiftning för den tjänande klassen är, konstaterade Holm-
berg, de som har allt att vinna på bevarandet av det ojämlika samhället.80

Grundproblemet var att förhållandet mellan husbonde och tjänare var ren-
odlat ekonomiskt, och inte det minsta etiskt. För även om det var förståeligt att 
en arbetsgivare ville upprätta ett skrivet avtal med den anställde, var det oaccep-
tabelt att avtalet fick en bestraffande och maktfullkomlig inriktning.81 En me-
ning åskådliggör mycket kärnfullt Holmbergs ståndpunkt: ”Det patriarkaliska 
husbondeväldet är, så prisadt det än må ha varit i alla tider, ur allmänmänsklig 
synpunkt oförenligt med människans rättigheter som människa.”82

79 Holmberg, Landtarbetaren, 26-33.
80 Gustaf Henriksson-Holmberg, Sveriges tjänare och tjänarinnor: Deras vara eller icke vara 

(Stockholm, 1906), 19-23.
81 Ibid., 38-40
82 Ibid., 43.
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Individer kunde, betonade Holmberg, inte jämställas med ting som kan 
köpas för pengar. Och individer borde heller inte behärskas. Men detta var 
precis vad som skedde: den medborgerliga och personliga friheten kränktes 
eftersom husbonden med några minimala inskränkningar förfogade över tjä-
narens arbetskraft och tid. Likheten inför lagen var därtill inskränkt, eftersom 
husbonden hade företrädesrätt att gå domstolen i förväg. Om tillgivenhet och 
etiska band kunde man för övrigt inte lagstifta alls. Fri vilja och mänskliga bö-
jelser ligger bortom juridikens påverkansmöjligheter, inskärpte Holmberg i 
sedvanlig anarkistisk anda.83

Tjänstehjonsskapet var för honom kort sagt en modern form av slaveri, 
som dessutom saknade social funktion. De som ville låta påskina att tjäna-
re och tjänarinnor gav husmödrarna möjlighet till social och intellektuell för-
kovran, smet i själva verket undan huvudfrågan. Dessa intressen skulle fak-
tiskt hinnas med tjänstefolk förutan. Tjänsteklassen och lantarbetarna skulle, 
försäkrade Holmberg, inom kort bryta sig ur förtryckets uråldriga bojor. Pre-
cis som slaveriet och livegenskapen skulle dessa omänskliga livsformer förpas-
sas till historiens mörka vrår.84

Han pekade också på några vitala motkrafter. Holmberg uppfattade den 
demokratiska kvinnosaksrörelsen och socialdemokratin som de mest framstå-
ende. De två riktningarna hade enligt honom på olika sätt bidragit till pro-
blemformulerandet inom arbetarrörelsen.85 Denna rörelses kamp skulle leda 
till att de ovärdiga tjänstehjonsordningarna mötte en plötslig död. En ny sam-
hällsstruktur stod för dörren, och med den nya hushållningsformer. Holm-
berg intresserade sig, som så många svenska intellektuella vid den här tiden, 
för en reformering av både det sociala utanpåverket och de individuella lev-
nadsförhållandena. Förslag på centralkök, solidarhem och hemgårdar såg han 
välvilligt på: de ”peka hän mot en framtid då tjänstehjonsståndet och tjänste-
hjonsinstitutionen icke mera finnas till, men skola kanske betraktas som ett 
historiskt monstrum. De ha fått gifva plats för kooperationens stora idé.”86

Holmberg fullföljde här sitt pläderande för kooperation och en förändrad
produktions- och hushållningsideologi. Denna ideologi hade, hävdade han, 

83 Ibid., 44 ff.
84 Ibid., 68-70.
85 Ibid., 26 ff.
86 Ibid., 72.
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den franske utopisten Charles Fourier, ”en sällsam blandning af snille och fan-
tast, af högerman och socialist, af anarkist och kapitalist”,87 till upphovsman. 

Konsekvensen av decentralisering och nya hushållningsformer var, mena-
de han vidare, att nya former för boende måste skapas. Arbetarhemmen var en 
smutsig styggelse, och inte heller borgarklassens levnadsförhållanden impone-
rade. Holmberg manade därför till en övergång från den patriarkala familje-
härden till ett system där boendet kunde vara enskilt, men hushållningen och 
produktionen kollektiv. Associationstanken fick hos Holmberg en tillvarouto-
pisk inriktning: samhällsreformationen troddes nämligen starta i den under-
tryckta klassens uppgivande av konventionella levnads- och boendeformer.

Rättsfilosofin som social 
omvälvningsgrund: skrifter i Quidings anda
Tidigare har vi i olika sammanhang kommit in på Holmbergs brinnande in-
tresse för allehanda sociala orättvisor. De verk där han avhandlade sådana fall 
av misshälligheter genomsyras av både indignation och framtidstro. Besvikel-
sen över den mänskliga dårskapen lindrades dock av en okuvlig tro på en nära 
förestående samhällsförändring som i slutändan skulle leda till arbetarklassens 
frigörelse. Den försiktiga optimismen i Holmbergs skrifter möjliggjordes inte 
minst av en hög värdering av samhällsforskningen. Redan i det allra första läng-
re alstret, Katedersocialismen och Eugen Dühring, förordades ju som bekant de-
lar av positivismens sociologiska program. Till detta förhöll sig Holmberg posi-
tivt även i sitt senare skriftställarskap.88 Föreställningen om att man med hjälp av 
empiriska studier och diakrona perspektiv kan fastställa de grundläggande me-
kanismerna bakom samhällsutvecklingen förblev en teoretisk ledstjärna.

Ett sådant betraktelsesätt, understött av dragningen till anarkismens fri-
hetliga budskap, medförde också att frågor om makt och rätt gavs ett stort 
utrymme. Samhällskritiken fick hos Holmberg ofta en rättsfilosofisk prägel. 
Definitionerna av rätt och orätt, frihet och ofrihet grundades enligt denne 
på maktförhållanden mellan de som härskar och de som behärskas, och des-

87 Ibid., 72.
88  I en av de senare skrifterna, Sociologins allmänna väsen: En inledning till sociologins studium 

efter danska, engelska, franska, tyska och svenska källor utarbetad (Stockholm, 1923), är ställ-
ningstagandet för positivismen fortfarande intakt.
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sa maktförhållanden kunde och borde demaskeras och utplånas. Holmbergs 
förhållningssätt till rättsliga göromål och teorier står i blickpunkten för detta 
kapitel, och som snart kommer att framgå hänger hans insatser på detta om-
råde intimt samman med den anarkistiska samhällssynen i övrigt. Den politis-
ka referensramen blir först synlig och begriplig när den granskas i detta ljus. I 
det avseendet följde Holmberg troget den stora förebilden Nils Herman Qui-
dings samhällsteori, och förhållandet till Quidings idéer kommer också att äg-
nas vederbörligt utrymme i det följande.

För Dühring och Krapotkin i all ära: Nils Herman Quiding var ändå den 
tänkare som utövade det största inflytandet på Gustaf Henriksson-Holmberg. 
I Holmbergs ögon var Quiding ett bortglömt geni. Denne säregne rådman och 
utopiförfattare blev också föremål för två böcker – En svensk ”utopist”: Nils Her-
man Quiding (1909), Nils Herman Quiding: En svensk författarpersonlighet (1928) 
– och gavs ett eget kapitel i Holmbergs översiktsverk Socialismen i Sverge 1770-
1886 (1913).89 Kapitelrubriken, ”Vår enda socialistiska tänkare och teoretiker med 
eget system Nils Herman Quiding – den svenska underklassens historieskrivare”, 
säger det mesta. Quiding företrädde enligt Holmberg ”en fullt självständig, of-
tast originell uppfattning av nutidens ekonomiska företeelser och rättsförhållan-
den”, och var därför en nyskapare av den svenska socialismens tradition.90

Otaliga panegyriska hänvisningar till Quiding förekommer i Holmbergs 
arbeten. Stundtals får man intrycket av att han såg det som en självvald mis-
sion att hålla Quidings tankar om människan och samhällets beskaffenhet 
vid liv. Holmberg var överlag angelägen om att föra vidare arvet från uto-
pisterna, samtidigt som han polemiserade mot den socialdemokrati som han 
ansåg underskattade betydelsen av egensinniga banbrytare. Polemiken sak-
nade inte fog. Idéhistorikern Anders Ekström är nog rätt ute när han i upp-
satsen ”Axel Danielsson och utopismen” påstår att den utopiska traditionen
nog hade ett större inflytande än vad som tidigare hävdats av socialdemokra-
tins historieskrivare.91

89 Utförligare studier om Quiding är lätträknade. Förutom Holmbergs arbeten bör dock Ketty 
Gunnarssons avhandling En dunkel frihet: Utopisten Nils Herman Quiding (Göteborg, 1995), 
och Ronny Ambjörnssons uppsats ”Den revolutionäre rådmannen” i densammes Det okända 
landet: Tre studier om svenska utopister (Stockholm, 1981) framhållas. Ungsocialisten och anar-
kosyndikalisten C. J. Björklund berör Quidings teorier i Det fria samhället (Stockholm, 1924).

90 Gustaf Henriksson-Holmberg, Socialismen i Sverge 1770-1886 (Stockholm, 1913), 207 f.
91 Ekström, ”Axel Danielsson och utopismen”, 11 f.
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Vari bestod då Quidings insatser? Hans livsverk var det svårgenomträngliga,
men ytterst fascinerande arbetet Slutliqvid med Sveriges lag, vars fyra böcker 
gavs ut mellan åren 1871 och 1876. I den första boken, ”Revision av lagens yt-
tersta grunder”, sker en granskning och dekonstruktion av Sveriges lag. Men 
Quiding ville åstadkomma mer än så: han strävade efter att finna den ur-
sprungliga faktor som lett fram till det för honom så misshagliga borgerliga 
rättssamhället. Förfallets orsak hittade han i den enskilda äganderättens prin-
cip. Häri låg en stor del av förklaringen till den rättsliga och sociala obalan-
sen i det rådande samhällsskicket. I begynnelsen skedde det dåd som förorsa-
kat mänskligheten så mycket lidande:

Under bilden af en enda handling skola vi föreställa oss en oändlig rad af 
menskliga handlingar, börjad i urtidernas natt och fortsatt under tideh-
varfens lopp, utgörande den yttersta grund, på hvilken samhället ännu 
i dag står. Jag skall beskrifva denna handling så här: den starkare blef 
medveten om sin styrkas verkningar och slog den svagare till marken.92

När den starke med våld sökte överta den svages egendom skedde inträdet i 
den historiska fas som kännetecknas av hårresande ojämlikheter. Dominans-
förhållandet mellan herre och slav lagstadgades som social norm, och privat-
egendomen upprätthöll hierarkierna och möjliggjorde rätten till besittning av 
andra människor. Kort sagt uppstod en över- och en underklass. Dessa hu-
vuddrag kommer enligt Quiding också att bestå så länge det enskilda ägandets 
– eller individrättens – samhällsskick inte ändras radikalt. Det är ett utopiskt 
program som presenteras: den naturliga solidariteten mellan människorna 
måste återupprättas genom privategendomens avskaffande. Obehindrat rörde 
sig Quiding mellan det lilla livets känslomässiga aspekter och större utopiska 
planer i sin framställning.

Ett viktigt angreppsmål var lagarna. Det var lagstiftningen som antogs ha 
garanterat de besuttnas dominans i materiellt, politiskt och kulturellt hänse-
ende, och det var genom en omvälvning av det borgerliga samhällets rättssys-
tem och ekonomiska strukturer frigörelsen skulle åstadkommas. Dessa planer 

92 Nils Herman Quiding, Slutliqvid med Sveriges lag i fyra böcker uppgjord af Nils Nilsson Ar-
betskarl (1871-1876; Stockholm, 1978):I, 6 f.
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formerade sig i de tre sista böckerna av Slutliqvid med Sveriges lag. Den andra 
boken, ”Reformlära”, utgavs 1872. Där la Quiding fram de reformförslag som 
skulle eliminera skillnaderna mellan över- och underklass. Två reformer är sär-
skilt betydelsefulla. Den första går ut på att upprätta små, självstyrande kom-
muner; den andra på att efterhand låta den privata äganderätten uppsplittras 
till dessa mindre sociala enheter.93

Quidings förslag hade en internationell och federativ strävan. Lagändringar-
na skulle upplösa nationalstaten och förverkliga ett kommunbaserat samhälls-
system, ett europeiskt rike. Det var i den fjärde boken, ”Platos stat i korrigerad 
bild” (1876), som utopin tog slutlig form. Där utvecklades den kommunitaris-
tiska principen med Platons Staten som tydlig förebild. Med Platon delade Qui-
ding tron på att snillena skall leda mänskligheten framåt, och parlamentaris-
ka metoder avvisas därför bestämt. Medborgarupplysning, fortlöpande rättsliga 
och sociala reformer och en förnuftigt inrättad administrativ apparat beskrevs 
som viktiga inslag i det utopiska riket. Människor skulle inte längre bestraffas 
och det kollektiva ägandet skulle utmanövrera individrätten.

För att uppnå detta krävdes emellertid tålamod och strävsamhet. Man bör 
i sammanhanget göra klart för sig att Quiding trodde mer på evolution än re-
volution: det var genom rationella, successiva förbättringar som människan 
lyft sig från vilddjurstillståndet och påbörjat konstruerandet av den fungeran-
de gemenskapen. Våldsamma omstörtningar var enligt den timide rådmannen 
inte förenliga med den förnuftiga och organiserade mellanmänsklighet som är 
framstegets kännemärke.94

Holmberg förknippade Quidings utopiska tänkande med franska anarkis-
ter och frihetliga socialister som Fourier, Cabet och Proudhon.95 Det är en rim-
lig klassificering: Quiding, Fourier och Cabet fann alla i den historiska utveck-
lingen byggstenar för att konstruera en rationell kollektiv harmoni. Ett annat 
gemensamt drag dessa tre utopister emellan var att de såg social och moralisk 
förhöjning som två varandra förutsättande faktorer. Anarkisten Proudhon var, 
liksom Quiding och ett stort antal andra vänsterpersonligheter i den kapitalis-
tiska nationalstatens bombastiska tidevarv, lidelsefullt engagerad i egendomsfrå-
gornas problematik. Lösningen för Proudhon var ekonomisk samverkan i en as-

93 Quiding, Slutliqvid med Sveriges lag: ii, 9-19.
94 Quiding, Slutliqvid med Sveriges lag: iv, 10-12, 15 f., 24-28, 83-100.
95 Holmberg, Socialismen i Sverge, 208 f.
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sociationsmodell, där en centraliserad statsmakt under inga omständigheter fick 
ingripa. Fouriers falangstärsystem var likaledes av federativ karaktär. Federalis-
tiska visioner formulerades dock på en rad håll i Europa under Quidings levnad, 
varför några entydiga influenser till dennes idéer är svåra att utpeka.96

Om detta var Holmberg också mycket medveten. ”Tillhör Quiding den äld-
re franska socialismens tidsålder, så varken kunna eller vilja vi därmed påstå ho-
nom vara av den omedelbart påvärkad.”97 Holmberg gick bet i sina försök att 
hitta klara inspirationskällor till Quidings samhällstänkande. Överhuvudtaget 
råder en viss begreppsförvirring i Holmbergs frekventa etiketterande av Qui-
dings åsikter. Den senare är ömsom socialist, ömsom kommunist – allt bero-
ende på den specifika frågeställningen. Detta bekymrade dock inte Holmberg, 
som menade att Quidings nydanande samhällsteori undandrar sig schablonar-
tade ideologiska kodord. Det sågs som ett tecken på sanningspatos och integri-
tet i Quidings författargärning.98

Quidings teorier om den borgerliga rättens konsekvenser för de under-
tryckta grupperna i samhället vann Holmbergs största gillande. Den högst 
lovvärda principen var, förtydligade Holmberg, att samhällsförändringen i 
stor utsträckning skall ställas på juridikens grund. Rätten är lika avgörande 
som de ekonomiska aspekterna för samhällets utformning, ”men icke som 
idé, som förmenas påvärka människans tänke- och levnadssätt, utan som en
ren maktfaktor”.99 Denna inställning var vägledande för Holmbergs skrifter i 
rättsfrågor. Låt oss nu studera dessa närmare.

Rättens klassrelaterade aspekter
Bakgrunden till Holmbergs ökade engagemang i straffrättsliga frågor var den 
hårdnackade lagstiftning som försvårade arbetarklassens försök till ekonomiskt 
och politiskt inflytande. Under 00-talet förekom ideliga strider mellan arbets-
marknadens parter, och tonläget mellan arbetsgivare och fackföreningsrepre-
sentanter var minst sagt upptrissat.100 Än mer infekterad i detta unionsupplös-

96 Ketty Gunnarsson, En dunkel frihet: Utopisten Nils Herman Quiding (Göteborg, 1995), 279 f.
97 Holmberg, Socialismen i Sverge, 210.
98 Gustaf Henriksson-Holmberg, En svensk ”utopist”: Nils Herman Quiding (Stockholm, 

1909), 43 f.
99 Holmberg, Socialismen i Sverge, 224 f.
100 Två utförliga studier över fackföreningsrörelsens tidiga historia är Ragnar Casparsson, LO

under fem årtionden, I:1898-1923, 2. uppl. (Stockholm, 1951), samt Tage Lindbom, Den 



drömmen om det ouppnåeliga

204

ningens tidevarv var, som läsaren minns, försvarsfrågan, och antimilitaristiska 
tendenser bemöttes hårt av det borgerliga rättssamhället. Ungsocialismen var 
den politiska gruppering som ansågs allra mest utmanande, och när krav på 
hårdare tag mot ”statsfientlig” propaganda restes var det vanligt att ungsocia-
lister anfördes som skräckexempel.101

Men även den för många så chockerande antimilitaristiska propagandan 
förbleknade inför det beryktade Amalthea-attentatet i Malmö hamn, natten 
till den 12 juli 1908. Upprinnelsen till den fatala incidenten var att stuverierna 
under den pågående hamnarbetarstrejken lejde engelska strejkbrytare. För de 
förbittrade och arbetslösa ungsocialisterna Anton Nilson, Algot Rosberg och 
Alfred Stern var detta droppen som fick tålamodets bägare att rinna över. I en 
liten båt rodde de ut till båten ”Amalthea” för att spränga en egentillverkad 
bomb, enligt attentatsmännen själva i skrämselsyfte. Men det hela slutade i en 
tragedi: en strejkbrytare miste livet och sju andra skadades. Förövarna dömdes 
till livstidsstraff för bomdådet, men frigavs redan 1917.102

När en stor kampanj inleddes för att få Nilson, Rosberg och Stern benådade 
var Holmberg lägligt framme med en försvarsskrift, Amaltheamännen och straffla-
gen, som utkom 1914. Hans kritik riktade sig där inte enbart mot det specifika 
domslutet ifråga, utan den expanderades även till att gälla straffrätten i allmän-
het. Holmbergs missnöje med de rådande rättsnormerna fick nu ett första läng-
re och sammanhängande uttryck. En övergripande ståndpunkt i skriften var att 
brottslingens gärningar måste förstås i sitt sammanhang. Holmberg ansåg att en 
person kan bli brottsling för att samhället självt är sjukt, och i vissa fall är därför 
kriminella yttringar fullt förståeliga, om än inte alltid försvarbara.103

Under alla omständigheter borde brottslingen och inte brottet ställas i för-
grunden. Ingen människa begår illdåd av fri vilja eller i pur ondskefullhet, utan 
sådana handlingar kan nästan undantagslöst hänföras till olycksaliga sociala om-
ständigheter. Brottslingen ”är en produkt av det dubbla tvingande inflytandet av 
hans kroppskonstitution och den omgivning vari han lever, alltså i det samhäl-

svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-1900 (Stockholm, 1938).
101 Per Eklund, Rätten i klasskampen: En studie i rättens funktioner (Stockholm, 1974), 95-149. 
102 Ibid., 151-155. En livfull skildring av händelseförloppet återfinns i Anton Nilsons memoarer 

Från Amalthea till ryska revolutionen (Stockholm, 1987), 69-79.
103 Holmberg, Amaltheamännen och strafflagen (Stockholm, 1914), 4 f.
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le han lever i och i den natur han är omgiven av”.104 Om man kan tala om ab-
normitet hos den kriminellt belastade menade Holmberg att även detta torde ha 
sina bestämda orsaker – de må sen vara ärftliga, psykiska eller sociala.

I Amaltheamännens fall rådde enligt Holmberg inget tvivel om själva 
handlingsmotivet; det var en kvalfylld och desperat reaktion på en öppen pro-
vokation från strejkbrytarna. Bombmakarna hade inga bestialiska avsikter, utan 
reagerade nedtyngda och bedrövade av sin egen fattigdom och arbetslöshet. ”De 
tre Amaltheamännens historia är en historia om hur för övrigt av naturen bra 
människor kunna bli eller göras till lidelse- och tillfällighetsförbrytare”, fastslog 
Holmberg.105 Alla människor har starka begär och drifter som i extrema käns-
lolägen kan ta sig uttryck i missriktade dåd. Detta insåg dock varken juristen, 
prästen eller fångvårdaren, för hade de haft minsta förståelse för brottslighetens 
urkälla skulle Amaltheamännen benådats, påpekade han.106

Holmbergs grundinställning var alltså att brottet måste ses som en social 
företeelse. Det som konstituerar en brottsling ligger vanligtvis utanför honom 
själv, och att låta abstrakta juridiska principer gå före omsorgen om den enskil-
des välbefinnande var liktydigt med cynism och trångsynthet. Här och annor-
städes ifrågasatte Holmberg straffets betydelse överhuvud. Fängelser var, me-
nade han, varken humana eller brottsförebyggande. Han klargjorde också att 
återfallsbrotten inte minskar för att straffen blir hårdare. Uppfostringsargumen-
tet avfärdades lika bestämt, med den syrliga kommentaren att ”något absurdare 
kan väl häller icke tänkas än att låta folk tro att fängelserna äro ägnade till att 
uppfostra, förbättra och t.o.m. utveckla sina beklagansvärda invånare”.107

I den tunna broschyren Fängelsernas och fängelsestraffets förbannelse från
1917 drogs denna aversion mot de förment upplysta bestraffningsmetoder-
na till sin spets. Blotta principen att spärra in människor på grundval av de-
ras åsikter eller handlingar var i Holmbergs ögon ovärdigt det civiliserade mo-
derna samhället och i egenskap av anarkist betraktade han det som ett grovt 
övertramp mot den enskilde individen. Även om forna tiders grymma kropps-
straff hade ersatts av relativt anständiga fängelser hade inte plågorna och den 

104 Ibid., 16.
105 Ibid., 21.
106 Holmberg, Fängelsernas och fängelsestraffets förbannelse (Stockholm, 1917), 19.
107 Holmberg, Amaltheamännen, 8.
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oavlåtliga tukten förlorat sitt grepp. Fängelset var alltjämt en pinornas boning. 
Holmberg fann de moderna anstalterna nästan än mer skrämmande i all sin 
raffinerade kontroll: de höll nämligen medborgarna kvar i en falsk föreställ-
ning om fängelsets samhällsnytta och läkande kraft.

I själva verket hade straffutövandet bara bytt ramverk, medan den simpla 
inspärrningens metodik fortsatt att dominera. ”Man kan sannerligen fråga sig hu-
ruvida inte disciplinärstraffen och de halvmörka gluggcellerna som straffångarna 
äro inhysta uti i själva verket äro en maskerad återgång till de skam- och kropps-
straff som den nya straffrättsvetenskapen och strafflagstiftningen säga sig ha ut-
dömt.”108 Det enda förnuftiga vore därför att avskaffa fängelser helt och hållet.

Vad var då Holmbergs alternativ till fängelset? Här svävade han en aning 
på målet. Någon form av jordbrukskoloni där samarbetet i utomhusmiljö kan 
premieras fann dock Holmberg acceptabel, så länge den inte hade karaktären 
av ett regelrätt straffläger. Ohållbara var däremot organisationsmodeller av mi-
litärt eller kyrkligt snitt.109 Människor måste, löd skriftens budaskap, ges hopp 
och möjligheter att lyfta sig över vardagens sorgeämnen till en drägligare social
tillvaro – inte undertryckas med rigorösa, kränkande och ineffektiva straff.

Holmbergs ärende var att sammankoppla rätt med makt. Detta skedde 
genom en frihetligt socialistisk samhällsanalys, med teoretiskt avstamp i Qui-
dings författarskap. Analysen utgick från att rättsfrågan framför allt är en klass-
fråga. Den rådande rättsordningen ansågs återspegla den ekonomiska fördel-
ningen i samhället. Rätten i det borgerliga samhället är, med det synsättet, till 
för att upprätthålla de välbesuttnas maktpositioner och motverka arbetarklas-
sens anspråk på medbestämmande: ”Fattigdom, hunger och nöd bestraffas, en 
hel folkklass’ strävan att komma till en trygg och värdig existens är brott.”110

Med förvåning och besvikelse konstaterade Holmberg att arbetarklassen inte 
till fullo insett allvaret i detta faktum. En viktig frihets- och jämlikhetsfråga 
hade i det närmaste förbisetts.

Omdömena om rättsvetenskapen var oftast hårda i Holmbergs skrifter. Den 
klandrades dels för sina kvasivetenskapliga inslag och snedvridna sociala impli-
kationer, men också för det snåriga lagspråket och anhopningen av abstrakta 
begrepp. De juridiska termerna och den förhärskade rättsuppfattningen måste 

108 Holmberg, Fängelsernas och fängelsestraffets förbannelse (Stockholm, 1917), 8 f.
109 Ibid., 9 f.
110 Holmberg, Amaltheamännen, 24.
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kraftigt revideras, menade Holmberg. Rätten skulle inte vara till för juristernas 
skull, och ”lagkunskapen skall därför vara så att folk kan förstå den och pröva 
dess halt”.111 Quidings idéer löpte som en underström genom det mesta Holm-
berg skrev, men de var allra mest påträngande då straffrättens klassmässiga kopp-
lingar diskuterades. Med samma frenesi som Quiding vände sig Holmberg mot 
juridikens spetsfundigheter och den på privategendom och våldsmakt grunda-
de rätten att förtrycka underklassen. Samstämmighet mellan de bägge ljöd också 
i antagandet om att det antingen är missriktade lagar eller missriktade samhälls-
förhållanden som ligger bakom brott. Med sin förebild delade Holmberg dröm-
men om ett samhälle där inga fängelser finns och där egendomen är kollektiv.

Det Holmberg hade i åtanke var således inte smärre finjusteringar eller re-
former, utan stora institutionella och sociala förändringar. I slutändan låg det 
på arbetarklassens ansvar att intensivt granska rättsväsendet, och med alla sina 
krafter se till att både lagar och samhällsförhållanden antar nya framträdel-
seformer. Kunde då straffet inte ha någon funktion? Den slutsats Holmberg 
drog av sina studier av rättsväsendets mekanismer var att det enda samhället 
kunde vinna på interneringar var en ringa dos socialt självförsvar och stabili-
tet. Men då har ju, påpekade han, straffet övergått till krass isolering av män-
niskor man på mer eller mindre goda grunder uppfattar som farliga för sin 
omgivning.112 Det slutliga målet borde således vara att avskaffa alla straff:

Framtidens rättsuppfattning vet icke av några straff alls. Som dess pa-
roll skulle man kunna anföra Nils Herman Quidings nästan profetis-
ka ord: straff är onatur. Den dag skall komma, när även det skall var-
da erkänt.113

Sina försök till medborgarupplysning om rättsfrågornas samhälleliga kompli-
kationer fortsatte Holmberg i ytterligare några broschyrer under 10-talets an-
dra hälft. I en av dessa, Lag och rätt just nu: Principuttalanden i en del rättsfrågor 
från lekmannasynpunkt i anledning av Höglund-Hedén-Oljelundska förräderi-
processen, som utgavs 1916 på det Ungsocialistiska Partiets förlag, återkom den 
systematiska kritiken mot rättsväsendet. Den ”förräderiprocess” som under-

111 Ibid., 7.
112 Ibid., 9.
113 Ibid., 29-30.
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titeln anger drabbade de tre socialisterna Zeth Höglund, Ivan Oljelund och 
Erik Hedén efter det socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 
samma år. Genom sitt propagerande för att till varje pris hålla Sverige utanför 
världskriget ådrog de sig misstankar om landsförräderi och efter kongressens 
slut väcktes åtal mot samtliga. De befanns skyldiga som anstiftare av stämp-
ling till landsförräderi och både Höglund och Oljelund dömdes till fängelse-
straff (på tolv respektive åtta månader), medan Hedén frikändes.114

Mot detta domslut reste Holmberg protester. Men i större utsträckning än 
i Amalthea-broschyren hamnade den specifika brottsmålsprocessen i skuggan 
av en mer principiell uppgörelse med rättssystemet. I en efterskrift förklarade 
Holmberg sitt syfte:

Skriften vill utgivaren ha betraktad helt och hållet som ett diskussions-
inlägg samt den svenska arbetarklassen tillegnad utan hänsyn till nå-
got partiläger, hållande för högst det allmänna medborgerliga intresset, 
dock likvisst till fromma för de undertryckta klassernas förkovran i väl-
stånd och upplysning samt för deras verkliga frigörelse ur ekonomiska 
och kulturella bojor.115

Sådana ambitiösa bildningsplaner genomströmmar samtliga Holmbergs skrif-
ter i rättsliga ärenden. Historiska återblickar samsas med dagsaktuella diskus-
sioner om rättsfrågor, allt i syftet att ge arbetarna den kunskap som krävdes för 
att kunna slå sig fria från århundraden av förtryck. 

Anton Menger och juristsocialismen
Förutom det oförnekliga och monumentala inflytandet från Quiding bör 
ännu en inspiratör nämnas: Anton Menger. Denne rättsprofessor vid Wiens 
universitet, hann före sin död 1906 med åtskilliga vidräkningar med det tys-
ka rikets lagar.116 Menger brukar räknas till juristsocialismen, och det är kring 
denna riktning något först bör sägas.

114 Tage Lindbom, Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige (Stockholm, 1945), 218 f.
115 Holmberg, Lag och rätt just nu: Principuttalanden i en del rättsfrågor från lekmannasynpunkt 

i anledning av Höglund-Hedén-Oljelundska förräderiprocessen (Stockholm, 1916), 46.
116 Mest vederhäftig är nog Das Recht und die besitzlosen Volksklassen: Eine Kritik des Entwurfs 

eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich (Tübingen, 1990). Men även Das Recht 
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Som framgår av namnet innefattade juristsocialismen grovt sett en kom-
bination av rättsfilosofi och socialism. Den socialistiska samhällskritiken ställ-
des på rättsordningens grund. Samhällets utveckling antogs bygga på rätt-
tens principer i varje specifikt tidsskede. Man bör göra klart för sig att det 
just är betoningen på rätten, och inte på produktionssätt eller klasskampsteo-
rier, som stod i fokus för juristsocialismen. Under 1800-talets slutfas mynna-
de dess samhällskritik ut i en intensiv propaganda för rättsliga omvälvningar, 
företrädesvis inlindad i historiska tillbakablickar. Historien rymmer enligt ju-
ristsocialismen ett frö vars utväxt är den sneda maktfördelningen. Väsentligt 
ansågs vara att söka en rot till det nuvarande onda; en rättslig princip som för-
anlett de samhälleliga olägenheterna.117

Anton Menger var i många avseenden en typisk företrädare för juristsoci-
alismen. Han ville finna nya grundvalar för rätt och samhällsskick genom att 
sätta lagstiftning i samband med den sociala frågan. Eftersom rätten hjälper 
de besuttna och stjälper de obesuttna är den enda lösningen en principiell om-
daning av de juridiska förutsättningarna, ansåg Menger. Ett viktigt led i den-
na omdaning var att få socialisterna att förstå vilken frigörelsemöjlighet som 
låg i förenandet av ekonomiskt och juridiskt vässad kritik mot klassamhället. I 
någon mening placerar det Menger i en tankefåra som även innesluter Eugen 
Dühring. Bägge sammanfogade utopiska visioner om en möjlig motbild till 
den nuvarande rätten med föreställningar om en moralisk ordning som den-
na motbild kunde innefatta.118

Mengers idéer har ännu mer gemensamt med Quidings. På ett likartat sätt 
analyserade de individrätten och det enskilda ägandet. Dessa faktorer beskrevs av 
bägge som ett juridiskt och socialt gissel, en bromsande kraft för de undertryck-
tas emancipationskamp. En angelägen uppgift var att motverka de välbeställdas 
tendenser att med lagen vidmakthålla det stora gapet ned till den obesuttna ma-
joriteten. Människor utan egendom saknade möjlighet till påverkan, och så länge 
inte rätten underställdes omfattande ingrepp kunde denna situation inte lösas. 
Härom var Menger och Quiding helt ense. I botten av dessa värderingar låg ett 

auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung (Stuttgart, 1886) ger en god bild av 
Mengers tänkande. På svenska introducerades Menger 1909, med skriften Folkpolitik; som 
inleds med en populärt orienterad idéutredning av Georg Schaman.

117 Gunnarsson, 227 ff.
118 Ibid., 230-232.
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misstroende mot politikens kortsiktiga möjligheter. Både Menger och Quiding 
satte följaktligen större förhoppningar till rättsliga reformer än till realpolitiska 
manövrer.119 Även Holmberg uppmärksammade likheten mellan Quidings och 
Mengers rättssociologiska perspektiv, och fann den andliga släktskapen ”slående 
både vad beträffar åsikter i allmänhet och grundtankar i synnerhet”.120

Det vore diskutabelt att inordna Holmberg i juristsocialismens fack, men 
klart är ändå att han sympatiserade med flera av dess principer. I förkastelse-
domen över det enskilda ägandet, uppehållandet vid klasskampens juridiska 
aspekter och omhuldandet av medborgarupplysning om lagen och dess socia-
la komplikationer sammanföll i mångt och mycket Holmbergs och juristsoci-
alismens ideal. Holmbergs tilltro till den politiska kampen skilde honom dock 
från skolans mer teoretiska ansatser, och inte heller de utopiska och socialmo-
raliska inslagen gavs samma företräde i hans tänkande.

Mengers konkreta inflytande på Holmberg visade sig dels i den senares 
uppslutning kring det sociala program som syftade till lagens överskådlighet, 
dels i åberopandet av behovet av civilrättsliga ingrepp. Menger beskrevs också 
av Holmberg som en ”’folkpolitikens’ mäktige reformator”121, och berömdes 
frikostigt för sina uppgörelser med den tyska juridikens stelbenthet. Holm-
bergs teoretiska släktskap med den österrikiske auktoriteten stod kanske ändå 
främst att finna på ett mer övergripande plan; närmare bestämt i den rättsfi-
losofiska och historiserande utgångspunkten för studiet av samhällets ekono-
miska och sociala problem.

En fundamentalsats som sammangjöt Holmbergs, Quidings och Mengers 
rättsåskådningar skulle kunna lyda som följer: Alla medborgare har fullgoda skäl 
att kräva delaktighet i en ny rättsordning, där underklassen återtar rätten till sin 
egen kropp och sitt eget arbete. Holmberg tänkte sig en utvecklad social gemen-
skap ”där det mästa av det borgerliga samhällets rättsgruff är bragt ur världen ge-
nom en människornas förnuftiga likställdhet i rätten att leva, att existera, att ar-
beta, att njuta frukterna av arbete och kultur, att få uppfostran och bildning”.122

Samtidigt beskyllde han den liberala rättsupfattningen för att nonchalera det 
faktum att principen om likhet inför lagen så obönhörligt åsidosattes av den so-

119 Ibid., 235 f.
120 Holmberg, Socialismen i Sverge, 231.
121  Holmberg, Lag och rätt just nu, 13.
122  Ibid., 30.
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ciala verkligheten. ”Att förklara ena gången alla människors lika rättigheter, även 
till egendom, och den andra gången individens oförytterliga rättighet är en skri-
ande motsägelse.”123 Den ojämlika och med lag beskyddade egendomsfördel-
ningen förorsakade, hävdade han, en lika ojämlik rättssäkerhet. Domstolsväsen-
det var bara en förment objektiv verksamhet som bakom lagens sirliga bokstäver 
skylde de faktiska omständigheterna, och därmed tjänade överklassens sak.124

Den enda hållbara lösningen vore därför att sammanfoga de historiska och 
praktiska sidorna av rättsskipningen. Först då vore det möjligt att ge arbetar-
na kunskap och kraft att ingå i det offentlig-rättsliga förbund som det socia-
listiska samhället måste bestå av. För det har, påstod han vidare, alltför många 
gånger visat sig att Quiding hade rätt i sitt antagande om rättsväsendets fale-
rande, även sett i ett större europeiskt sammanhang. Individrätten är varken 
tids- eller platsbunden.:

Men betänk: vårt borgerliga, privaträttsliga samhälle, vars viktigaste 
rättsinstitut just är privateganderätt med alla dess korrelata: familjerätt, 
arvsrätt, skuld(låne)rätt o.s.v., är till sin grundkaraktär dock sig likt hos 
alla, med privateganderätt hemsökta folk.125

Makt och rätt: den sociala kampen för frihet
Gustaf Henriksson-Holmbergs sociala och politiska analyser byggde påfallan-
de ofta på ett korrespondenstänkande. Individuell frigörelse sätts i samband 
med kollektivt ansvar, och samhällelig utveckling relaterades till viljeyttring-
ar hos grupper. Detta tema får sitt mest genomtänkta uttryck i Makt och rätt: 
En sociologisk skiss, utgiven 1917. Den är både en god introduktion till och en 
överskådlig sammanfattning av Holmbergs rättssociologiska synpunkter och 
samhällsideal. Holmbergs högt uppställda ambition var att ge en inblick i de 
komponenter som ger ett samhälle dess karaktär, och för att uppfylla denna 

123 Ibid., 16.
124 Holmberg var alltid frikostig i apostroferandet av samhällsdebattörer han uppskattar. I det-

ta sammanhang får exempelvis den flitige mångsysslaren Carl Lindhagen beröm för kritis-
ka inlägg i rättssociologiska spörsmål. Den höga uppskattningen av Lindhagen märks även 
på ett flertal andra ställen. Se exempelvis i Syndikalismen: Dess väsen, teori och taktik (Stock-
holm, 1910), 117 ff.

125 Holmberg, Lag och rätt just nu, 14.
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ambition laborerade han med begreppen makt, rätt och våld. En social situa-
tion är, påstod han, avhängig relationen mellan dessa tre milstolpar i samhälls-
utvecklingen. Liksom Quiding hävdade Holmberg att samhällena har grun-
dats på våld och upprätthållits med makt. Men till rätten i sin mest sublima 
form – frihetens tillstånd – hade ännu inget samhälle nått. Holmberg hade 
dock utvecklingslinjen klar för sig:

Varje rätt är en frihet och den förnämsta av all rätt är friheten själv. 
Makten är den mer eller mindre kultiverade, förfinade formen av vål-
det; rätten är makten i sin mäst förädlade form. En rätt utan makt gi-
ves icke, är lika litet möjligt som våld utan makt. Utan fysisk styr-
ka kan man icke begå (handgripligt) våld och utan makt kan man ej 
få rätt. Våldet är samhällsbildningens upphov, makten har givit det 
skydd, rätten skall göra det maktlöst.126

Och, utfäste han i bibehållen quidingsk anda, det är våldet som skapat priva-
tägandet med alla dess olycksaliga konsekvenser, makten som skapat klasskill-
nader, medan den icke våldsunderstödda rätten skulle förpassa bäggedera till 
historiens skräphög. Djuret människan, listig och våldsbenägen i konfliktsitu-
ationer, måste härigenom försöka skapa en fredligare och mer samarbetsinrik-
tad värld. Han noterade ett oförenligt samband mellan de få och de många, 
för staten var inte en ”samling av människor utan en sammanfogning av stam-
mar, klasser, stånd, partier. Gruppens medel äro även individens medel”.127

Vad det till sist kom an på var det sätt på vilket samhällskampen bedrevs, och 
vilken av de tre krafterna våld, makt och rätt som gjorde den sociala enheten 
stabiliserad och harmonisk.

Samhällsanalysen blickade både bakåt och framåt: bakåt till den tid då våldet 
och erövringen etablerade arbetsdelning och slaveri, och framåt mot en tid då en 
motbild skulle befästas. I det förflutna fanns nyckeln till framtidens dörr. Ännu 
en gång tog han sin utgångspunkt i anarkismen, och dess uppfattning att staten, 
med dess våldsutövande institutioner enbart förvärrar oenigheterna mellan sam-
hällsklasserna. En tämligen rak linje kunde, hävdade Holmberg, dras mellan de 

126 Gustaf Henriksson-Holmberg, Makt och rätt: En sociologisk skiss (Stockholm, 1917), 3.
127 Ibid., 8.
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äldsta erövringssamhällena och den militarism och expansionspolitik som sol-
kat ned de europeiska staternas trovärdighet.128 Detta skrevs alltså 1917, då kolo-
nialpolitiska övergrepp och det första världskrigets hemskheter var plågsamt ak-
tuella och det storsvenska vapenskramlet ännu ekade.

Holmbergs våldsmotstånd var fullkomligt kongenialt med hans historiesyn 
och politiska uppfattning. Våldet hade ju enligt Holmberg skapat staten, och 
dess härskande klass använt sig av det för att underkuva det stora flertalet. I sta-
tens natur låg också att en klass härskar och en klass – som alltid utgör en majo-
ritet – behärskas.129 Slaveriet såg han som en ursprunglig ekonomisk institution 
i staten medan arbetsdelningen och den statliga maktapparaten pekades ut som 
källan som lett till splittringen mellan en över- och en underklass. För att denna 
spricka skulle kunna tätas måste våldsutövandet i alla dess former få ett slut.

Här stötte emellertid Holmberg på ett problem som är klassiskt för den 
revolutionäre pacifisten: om den på våldsmakt upprätthållna staten skall av-
skaffas, innebär inte detta att underklassen måste beväpna sig för att kunna 
avgå med segern? På denna fråga gav Holmberg inget övertygande svar, och 
när den ryska revolutionen väl bröt ut var han i några artiklar i Brand uppen-
bart tillmötesgående till denna handfasta samhällsomstörtning.130 Våldsmot-
ståndet må ha varit starkt, men det underordnades ändå Holmbergs radikala 
förändringsvilja och lojalitet med proletariatet. Helt i linje med det för- och 
antimarxistiska arv han övertagit från Quiding, Proudhon och Bakunin rik-
tades angreppskraven främst mot statens maktorganisation, och därmed blev 
frihetskamp också likställt med rättfärdighet. Underklassen bedrev kampen 
med de vapen som överklassen smitt, och en revolution var enligt hans syn-
sätt försvarbar om den kom ur folkdjupet. Den härskande klassens rättsord-
ning uppfattade han nämligen inte bara som en garant för maktutövning, den 
var också en alstrare av motkraften; idén om politisk och ekonomisk befrielse. 
Förändringens energi möjliggjordes alltså av totalitarismens strukturer.131

Holmberg visade sig djupt skeptisk till makt- och rättsfilosofier som ute-
lämnat den historiska och sociala kampens komplexa faktorer. Ända från den 
uråldriga mosaiska rättens tro på en gudomlig försyn, över Hobbes’ och Spi-

128 Ibid., 10-15.
129 Ibid., 18.
130 Brand 1919:08, 10, 11.
131 Holmberg, Makt och rätt, 19-23.
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nozas filosofiska naturrättstänkande och fram till den franska revolutionens 
förnuftsvurm hade dessa faktorer förbisetts. Här kom Holmberg in på en in-
tressant tankegång: om idérätten sätts främst konstruerar man, men avstår 
inga, rättigheter.132 Det var det grundläggande problemet med den liberala de-
mokratin: ”Man proklamerar allas frihet men undanhåller mängden medlen 
som skulle göra dem oberoende, de politiska och i allsynnerhet de sociala.”133

Den enda rätt som Holmberg godtog var den historiska rätten – en rätt 
som sades ha uppkommit med staten och som undergått ständiga nybild-
ningar i den sociala kampens efterdyningar. Kriget, kampen och erövringen 
var dess moder, och maktfördelningen dess regulator. Den avgörande fördelen 
med detta rättstänkande var, enligt Holmbergs övertygelse, att det utgick från 
faktiska historiska händelser istället för filosofisk spekulation. Idéer måste all-
tid härledas från sociala omständigheter och förhållanden, och det gällde inte 
minst den ur kampen utmejslade rätten. För hade rätten varit en ursprung-
lig länk mellan individer hade aldrig privatägandet och det kapitalistiska sam-
hället uppkommit.134 Holmberg värjde sig också mot all tal om en historiskt 
nödvändig utveckling för den sociala kampen. Idealet var förstås det statslö-
sa samhället, men på frågan om proletariatet eller staten skulle segra ”ges intet 
vetenskapligt svar; det avgör endast och allenast den ekonomiska klasskampen 
och den sociala raskampen i förening eller var för sig”.135

Uttrycket ”social raskamp” kan ge den mest förhärdade nutida läsare obe-
hagliga associationer, men i det här fallet rör det sig inte om någon utpräg-
lat rasistisk vinkling. Det Holmberg närmast åsyftade var istället den allestädes 
närvarande kamp som försiggår mellan olika grupper i samhället, och vars fram-
trädelseformer refererats ovan. Mänsklig aktivitet är i Holmbergs tolkning mer 
än något annat bestämd av den specifika grupp man tillhör, och socialhistorien 
är historien om strider mellan olika sådana kollektiv. Det var ett av de teoretis-
ka nytillskotten till Holmbergs idékälla, sociologen Ludvig Gumplowicz (1838-
1909), som låg bakom denna något pompösa samhällsteori. Gumplowicz, enligt 
den begeistrade Holmberg ett ”skapande geni”,136 kan sägas ha tjänat en synte-

132 Ibid., 25-36.
133 Ibid., 37.
134 Ibid., 39-41.
135 Ibid., 25.
136 Holmberg, Sociologins allmänna väsen, 122.
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tiserande funktion för hans sociala tänkande. Den antistatliga hållningen, kri-
tiken mot rättsväsendet och klasskampens mekanismer var företeelser som alla 
kunde förklaras och historiskt beläggas med Gumplowicz’ begreppsapparat.

Den disciplinintroducerande skriften Sociologins allmänna väsen: En inled-
ning till sociologins studium från 1923 utgick exempelvis i mångt och mycket 
från Gumplowicz teorier. På samma gång var den ett incitament för Holmbergs 
obrutna tro på sociologins allomfattande förändringspotential. Sociologin såg 
han som vetenskapernas vetenskap, och som sådan främjade den ”lika mycket 
samhällets sociala framsteg genom studiet av dess brister och ofullkomligheter 
som den kastar ljus över samhällets historiska utvecklingsgång”.137 Holmberg 
kopplade ihop sociologi med politiska värderingar, systematiska maktanaly-
ser med frihetsidéer. Denna djärva syntes, som framträdde särskilt tydligt när 
rättsteoretiska ämnen avhandlades, gav Holmbergs sociala och politiska idéer 
en anmärkningsvärd homogenitet och kontinuitet över tid.

Syndikalismen, anarkismen och rättsfrågan 

Det var inte bara i rättsfrågor Holmberg slöt upp på ungsocialismens sida. För-
bundets kampvilja, antiparlamentarism och anarkistiska inslag sammanföll i 
många avseenden med hans egna politiska preferenser. När det revolutionspläde-
rande förbundet under seklets första år intensifierade sin kritik mot moderpar-
tiets reformistiska strategier och undfallenhet i försvarsfrågan aktualiserades det-
ta. Ungsocialismen kom efterhand att genomgå samma process som en stor del 
av den internationella anarkistiska rörelsen omkring sekelskiftet, det vill säga en 
ideologisk orientering mot anarkosyndikalismens kampläror. Holmberg stödde 
utvecklingen och bidrog till den syndikalistiska rörelsens idédebatt genom teore-
tiska översiktsverk och ett flertal inlägg i anarkistisk och syndikalistisk press.

Holmberg och syndikalismen
Tidigare i avhandlingen har jag berört ungsocialismens radikalisering under 
1900-talets första decennium, vilket tog sig uttryck i att allt fler inom förbun-
det enades omkring försvarsnihilismen, den obönhörliga kritiken mot refor-

137 Ibid., 5.
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mistiska strategier och förespråkandet av den allmänna strejken som revo-
lutionärt medel. Genombrottet för anarkosyndikalismen nådde en kulmen 
sommaren 1910, då den syndikalistiska organisationen Sveriges Arbetares Cen-
tralorganisation (sac) bildades.

Redan innan denna organisationsbildning hade dock Gustaf Henriksson-
Holmberg gjort sig ett namn bland svenska syndikalister. Efter den för ung-
socialismen så traumatiska storstrejken erbjöd sig Holmberg, som alltid höll 
sig ajour med tidens radikala strömningar, att skriva en redogörelse över syn-
dikalismens mål och medel. Det ungsocialistiska partiets centralkommitté gav 
ett jakande besked till denna förfrågan. Därmed kunde Holmberg påbörja ar-
betet med det som kom att bli den första längre svenska teoriskriften om den 
nyborna frihetliga rörelsen.138

På våren 1910 utgavs så resultatet av Holmbergs vedermödor i form av den 
tvåhundrafemtiosidiga boken Syndikalismen: Dess väsen, teori och taktik. Ver-
ket gjorde knappast uppdragsgivarna besvikna. Det är ambitiöst och spräng-
fyllt med referenser till auktoriteter på området. Graden av självständighet var 
dock inte i paritet med skribentens bredspektriga kunskap. Som Lennart K. 
Persson helt riktigt konstaterat är texten närmast ”att rubricera som en sam-
manställning av utländska, företrädesvis franska, skribenters utsagor om syn-
dikalismen”.139 Som så många gånger förr tog Holmberg på sig en informativ 
roll. Detta betydde emellertid inte att skriften var värderingsfri eller enbart av 
refererande karaktär. Sympatiserandet med syndikalismens revolutionära bud-
skap var definitivt inte påklistrat och halvhjärtat. Syndikalismen hade, mena-
de Holmberg, ”både framtiden för sig och är för den aktuella arbetarrörelsen 
av den allra största betydelse”.140

Holmberg försatte inte heller den här gången chansen att döma ut social-
demokratins ledarskikt. Skriften kan på ett plan ses som en generell uppgörel-
se med sap:s maktbegär och avfall från den ”rätta” socialistiska vägen. Det sto-
ra förfallet inleddes, menade Holmberg, redan när Branting invaldes till andra 
kammaren 1896. Tiden hade därefter sprungit förbi socialdemokratin.141 Hoppet 

138 Zäta Höglund hade 1909 givit ut broschyren Den revolutionära syndikalismen, men det var 
alltså först med Holmbergs verk som en utförlig teoretisk redogörelse såg dagens ljus.

139 Persson, 124-125.
140 Gustaf Henriksson-Holmberg, Syndikalismen: Dess väsen, teori och taktik (Stockholm, 1910), 3.
141 Ibid., 52.
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om förändring skulle istället sättas till ungsocialismens ideellt kämpande mino-
ritet, som med sin orädda framtoning imponerat på Holmberg. Hyllningarna 
av dessa arbetarrörelsens svarta får tycktes nästan inte veta några gränser:

Måste man icke intagas av beundran för dessa sataniskt utmålade ung-
socialister, för deras offervillighet, deras entusiasm, handlingskraft, 
mod, intelligens, naturliga älskvärdhet; för detta unga parti, vilkas 
medlemmar äro så gott som alla absolutister, helnykterhetskämpar; för 
denna idealistiska, begåvade, kunskapssökande, käcka, nyktra, energis-
ka, förföljda ungdom, som skriver och talar så varmt, så öppet och fritt 
från all förställning.142

Holmberg var säker på sin sak. Ungsocialismen hade, om den rätt använde sig 
av den syndikalistiska rörelsens kampmetoder, framtidens klasslösa samhäl-
le inom räckhåll. Striden mot kapitalet måste beledsagas av en uppriktig för-
ändringsvilja som inte skulle låta sig underkuvas. Holmberg kände sig uppen-
barligen övertygad om att ungsocialismens medlemmar kunde uppfylla detta 
krav, och bli en progressiv och revolutionär syndikalistisk rörelse. I den för-
sta delen av skriften betonades just att syndikalismen borde ses som en rörelse 
i första hand, och att teorierna endast utgått som en sammanfattning av väx-
lande aktioner i klasskampen. 

Syndikalismen utgjorde därmed enligt hans förmenande en sund motpol 
till socialdemokratins dogmatiska teorier. Den var anpassad efter den sociala 
verkligheten, och styrdes inte av förutbestämda ideal om någon demokratisk 
socialiststat. Syndikalismen kunde fylla det hål som socialdemokratin lämnat 
när den övergett arbetarnas revolutionära sak för en reformistisk strategi. För 
en rättrådig syndikalist ställde sig nämligen utanför både parlamentet och de 
politiska partierna.143

Holmberg varnade arbetarrörelsen för att följa den tyska socialdemokratins 
exempel. Den tandlösa tillvaro detta parti framlevde hängde samman med det 
tomma frastuggandet och den fega anpassningen till det borgerliga samhällets 
politiska spelregler. Särskilt undfallenheten i militarismens och generalstrej-

142 Ibid., 3.
143 Ibid., 4-19.
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kens frågor väckte Holmbergs irritation.144 Kritiken var inte originell: just des-
sa två frågor låg syndikalisterna särskilt nära om hjärtat. Holmbergs besvikelse 
rörde dock inte bara kampmedlen. En revolutionär strömning måste, under-
strök han, också vara mån om sin rekryteringsbas och grundläggande inställ-
ning till sin motståndare i den eviga sociala kampen. Härvidlag var syndika-
lismen sant revolutionärt socialistisk; ”uteslutande en proletärernas rörelse; en 
klass- och målmedveten kamp mot en utsugande makt - kapitalistklassen - 
och en förtryckande makt - staten”.145

Marxismens teoribildning kunde Holmberg aldrig helt fördra, men under 
10-talet kan man i hans politiska skrifter trots allt märka en försonande ton gen-
temot Marx’ läror. Särskilt gäller detta historiematerialismen, som närmast be-
tecknades som en vetenskaplig sanning, men även parollerna från den Första In-
ternationalen rekapitulerades med otvetydig stolthet. De senare omtalades som 
urkällan för syndikalismens teori och taktik.146 Där fanns, menade Holmberg, 
de centrala utgångspunkterna för en kombination av anarkism och socialism: 
antipatriotisk internationalism, arbetarnas kamp för sin egen frigörelse samt ge-
neralstrejken och den direkta aktionen som revolutionära medel.147

Holmberg ville, än en gång, förena Quidings och de förmarxistiska utopis-
ternas sinne för känsla och moral med historiematerialism och klasskamp. Re-
volutionsmentaliteten borde därför rymma både ett spontant uppflammande 
frihetspatos och en beredskap för tålmodig ekonomisk strid mot kapitalets hej-
dukar.148 Denna kombination av historiematerialistisk konsensus och utopisk-
frihetligt svarvade revolutionsyrkanden är ett kännemärke för Holmbergs sena-
re politiska tänkande. Hur såg då Holmberg på förhållandet mellan syndikalism 
och anarkism? Det enkla svaret är att han inte uppfattade någon uppenbar mot-
sägelse mellan lärorna, åtminstone inte om man med ”anarkism” åsyftar den 
kommunistiska anarkismen av den Första Internationalens snitt. ”Båda lära den 
direkta aktionen, båda äro antistatliga och som en konsekvens därav antiparla-
mentariska och antidemokratiska”, konstaterade Holmberg.149

144 Ibid., 15-26.
145 Ibid., 31.
146 Ibid., 41, 48 ff.
147 Ibid., 49.
148 Ibid., 39-40.
149 Ibid., 54.
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För att ge sin ståndpunkt än mer tyngd drog han en parallell mellan ung-
socialismens utbrytande ur den socialdemokratiska klungan och Bakunin-fa-
langens opposition mot Marx och hans anhängare. Det hade i båda fallen 
handlat om grupper som kämpat för den revolutionära socialismens sak, och 
mot de förstockade ledare som motverkat den. Mellan de anarkister som tagit 
vid där Proudhon, Bakunin och Krapotkin började och syndikalismen fanns 
inga vattentäta skott, men desto fler beröringspunkter. Holmberg såg syndi-
kalismen som en logisk, och till den sociala utvecklingen anpassad, utveckling 
av de anarko-kommunistiska grundsatserna.150 De två falangerna var libertärt 
socialistiska; de ”hävda den individuella friheten, men en frihet begränsad ge-
nom solidaritet och frivilliga överenskommelser i form av bindande avtal och 
fördrag”.151 De enda anarkister som stod i ett visst konfliktförhållande till syn-
dikalismen var därför de renodlat individualistiska.

Denna infallsvinkel bibehölls då Holmberg presenterade syndikalismens 
teori. Staten, förkunnade han, är en centraliserad makt vars grundelement är 
våldet. Den borde därför, precis som privategendomen, avskaffas – inte över-
tas med förhoppningar på att tjäna arbetarrörelsens politiska sak.152 Holm-
berg lyfte som alternativ till statsmakten fram samhället, den staten föregåen-
de mänskliga samlivsformen ”till fyllande av människans samhälleliga behov 
och till inbördes bistånd och uppehållelse”.153 I linje med anarkismens princi-
per påstod han att detta tillstånd är naturligt; att den sociala solidariteten är en 
historisk konstant. Det var i första hand hos Bakunin Holmberg hittade den-
na tanke fullt utvecklad.

En annan nydanande tänkare som flitigt apostroferades i skriften var, inte 
särskilt oväntat, Nils Herman Quiding. Holmberg försökte i vanlig ordning 
finna en kontinuitet mellan sina olika ideologiska förebilder och Quiding ut-
gjorde komparationens nav. Dennes idéer likställdes med Bakunins – och syn-
dikalismens – teorier. De fria kretssamhällenas idealbild associerades till syn-
dikalismens samhällsteorier:

150 Ibid., 55-62.
151 Ibid., 63.
152 Ibid., 88-91.
153 Ibid., 93.
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Vår landsman Quiding-Nils Nilsson arbetskarl har utarbetat en noga de-
taljerad samhällsplan, byggd såväl på decentralisationsidén, samhällenas 
självbestämningsrätt, som på den federativa principen, vars tillämpning 
här visas på storslagnaste vis. Uppgjord med hänsyn till hela Europa äger 
hans samhällsplan inträsse icke minst ur syndikalistisk synpunkt. Natio-
nalstaten har av honom upplösts i fria samhällen, varande enheter av suc-
cessivt växande omfattning, av honom benämnda krets, härad, land(skap), 
rike och stat, det universella samhället, mänsklighetens samhälle.154

Försöken att påvisa det idémässiga släktskapet mellan utopister, anarkister och 
syndikalister använde Holmberg sannolikt för att ge sina egna politiska stånd-
punkter ett skimmer av konsekvens och historisk relevans. Men detta retoris-
ka grepp anslöt sig också till en vanlig tendens i den svenska syndikalismens 
barndom: att legitimera rörelsen genom att understryka dess genuint och ur-
sprungligt socialistiska karaktär. Enligt denna senare åsikt hade syndikalismen 
förvaltat det revolutionära arv som förfuskats av den reformistiska socialde-
mokratin. Den syndikalistiska idédebatten under 1910-talet såg åtskilliga så-
dana restaurationsargument. Holmberg, och flera av sac:s talesmän, betona-
de att syndikalismen vitaliserade arbetarklassen genom att återinföra den i den 
ständiga sociala kamp som måste föras mot de kapitalstarka. Inga pragmatiska 
sidospår var möjliga: inte förrän den privata äganderätten och staten avskaf-
fats kunde ett klasslöst samhälle etableras.155

Syndikalismen definierades alltså som ett kampmedel för att uppnå eko-
nomisk frigörelse, medan målet var den kommunistiska anarkismens. Här föll 
Holmberg och sac tillbaka på de teorier som den franska syndikalistorganisa-
tionens cgt lanserat. Aktionerna skulle vara direkta och strikt ekonomiskt in-
riktade. Politiska åtgärder ansågs inte kunna tjäna proletariatets sak. Kampen 
skulle föras på arbetsplatserna, och med hjälp av strejker, sabotage och bojkot-
ter skulle den allmänna generalstrejken frammanas. Därefter kunde den ome-
delbara sociala revolutionen befria de undertryckta arbetarna från kapitalets 
strupgrepp. Rörelsen, inte teorin, stod i centrum även för sac. Några skarpa 
skiljelinjer mellan anarkism och syndikalism drogs inte upp under pionjär-

154 Ibid., 97.
155 Persson, 184 ff.; Brand 1910:52.
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åren. Emellanåt samarbetade organisationen rentav med anarkister tillhöran-
de det ungsocialistiska partiet.156

Som säkert framgått delade Holmberg i allt väsentligt dessa uppfattning-
ar. Avvikelser från sac:s teoretiska huvudfåra var i hans fall överhuvud sällsyn-
ta.157 Detta är nu egentligen inte särskilt förvånande. Om vi drar oss till minne 
vilka sociala och politiska värderingar Holmberg förfäktade i andra samman-
hang, inser vi snart att syndikalismens teori måste ha passat honom som hand 
i handske. Rörelsen delade Holmbergs aversion mot politisk klasskamp och 
parlamentarism; den omfattade samma grundläggande kritik mot staten och 
dess makt- och våldsutövande funktion; den riktade det kritiska sökarljuset 
mot privatägandet och den såg klasskampen som en ständigt pågående soci-
al kamp. Till detta kom koncentrationen på federativa och gruppbaserade ele-
ment och det anarko-kommunistiska samhällsmålet. Samtliga dessa ideologis-
ka komponenter sammanföll i stort med den politiska åskådning Holmberg 
företrätt innan syndikalismen ens uppstått som självständig rörelse i Sverige.

Hur mottogs då Holmbergs pionjärarbete? Av allt att döma ganska välvil-
ligt. Hinke Bergegren visade sin uppskattning av arbetet, även om han opp-
onerade mot ett bildande av en syndikalistisk organisation. Ungsocialisten 
Knut Lindström anförde visserligen tvivelsmål på Holmbergs alltför bokstavs-
trogna upprepande av de franska syndikalisternas grundidéer, men efter en re-
plik av Holmberg i Brand tystnade kritiken.158 Mer livaktig var debatten om 
fackliga kampmetoder. I ungsocialistiska kretsar dryftades vitt och brett om 
hur man på bästa sätt kunde förankra klasskampen på facklig nivå.

Två läger uppstod i frågan. Knut Lindström och Gustav Sjöström före-
trädde en linje som såg fackföreningsrörelsens splittring som ofrånkomlig. Bi-
fall till denna ståndpunkt kom i huvudsak från sydsvenska ungsocialister. Det 
andra lägret hade Albert Jensen som klarast lysande stjärna, och de varnade 
för att den fackliga formen kunde överskugga det revolutionära innehållet. 
Man vände sig emot en ny organisation, som man menade kunde försvåra det 
fackliga samarbetet.159 Gustaf Henriksson-Holmberg förhöll sig avvaktande i 

156 Persson, 183-205.
157 Se Holmbergs artiklar i Brands julnummer1910, Brand 1910:52, Syndikalisten 26/9 1914.
158 Fernström, 280; Brand 1910:47.
159 Persson, 125 ff.
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debatten. Att han helhjärtat omfamnade den revolutionära syndikalismens 
kamplära betydde inte att han uttalade något odelat stöd för en ny organisa-
tionsform. Tvärtom luftade Holmberg vissa farhågor för att arbetarrörelsens 
direkta inflytande riskerade att ruckas av en alltför dramatisk vändning i fack-
föreningsstrategierna. Det gällde därför att skrida fram på så sätt att fackför-
eningsrörelsen inte sammanföll i flera mindre organisationer.160

Efter många om och men bildades ändock sac vid midsommartid 1910. 
Holmberg anslöt sig inte som aktiv medlem. Av detta faktum bör vi inte dra 
några förhastade slutsatser om ideologisk tvehågsenhet från hans sida. Sin in-
tegritet som fristående intellektuell höll Holmberg alltid hårt på, och några 
parti- eller fackföreningsanslutningar kom aldrig på tal. Uppslutningen kring 
ungsocialismens och sac:s revolutionära ambitioner visade han ändå tydligt 
nog med sin penna. Brand och Syndikalisten förärades under 10- och 20-talen 
av ett flertal artiklar signerade Holmberg. Under en period 1911 var han dess-
utom redaktör för Brand.161 Någon markant idéutveckling är svår att urskönja 
vid denna tid, men den teoretiska skärpan förblev intakt.162

Anmärkningsvärt är att de praktiska sidorna gavs en så underordnad roll i 
Holmbergs texter om syndikalismen. När han 1918 ånyo gavs i uppdrag att för 
ungsocialismens räkning nedteckna syndikalismens lärosatser lämnades den 
dagliga klasskampens aspekter nästan helt obeaktade. Skriftens titel, De två 
världarna arbetarklassen och syndikalismen: Deras egen sak och deras eget värk, är 
ytterst talande. Den skarpa distinktionen mellan det teoretiska innehållet och 
den sociala praktiken var samtidigt en strävan efter klassbaserad rollfördelning 
mellan skribent och stridande arbetare. Syndikalismen hörde nämligen, beto-
nade Holmberg, den arbetande klassen till, och dess frihetskamp skulle inte 
styras av förnumstiga ideologer som saknar genuin proletär erfarenhet.

Rörelsen är ”saken själv, syndikalismen i funktion. Man handlar men man 
teoretiserar icke om allt mellan himmel och jord. Dess filosofi är viljefilosofin, 
viljans filosofi; syndikalismen är därför något som man vill. Syndikalismen är 
en samhällslära, proletariatets klass- och samhällslära.”163 Men teorin är för-

160 Brand 1910:20.
161 När Albert Jensen satt fängslad 1911 trädde Holmberg in som provisorisk redaktör för Brand.
162 Till avdelningen informativa och på utländska teoretiker åberopande artiklar hör exempel-

vis: Brand 1910:31, 47, 50-53 samt Syndikalisten 24/10 1914.
163 Holmberg, De två världarna arbetarklassen och syndikalismen, 7.
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denskull inte oväsentlig. All kunskap måste, menade Holmberg, baseras på 
vissa systematiseringar och överblickar av mänskligt beteende. Syndikalismen 
kunde ”lika litet som någon annan lära eller vetenskap undvara teorin som en 
sammanfattning eller en sammanställning av delarna till ett helt.”164 Syndika-
lismen blev den fond mot vilken Holmberg kunde sammanföra idéer med ur-
sprung i anarkism, utopisk socialism, rättsfilosofi och positivistisk sociologi 
till en vederhäftig samhällslära. Han förblev en teoretiker i själ och hjärta.

Anarkismen och rätten
Syndikalismen och anarkismen – och, som vi sett: politiska idékomplex över-
huvud – förknippades av Holmberg med rättsliga aspekter. I den syndikalis-
tiska rörelsen såg han reella möjligheter till utvecklingen av en hållbar rätt, 
baserad på de arbetande människorna. I syndikat och federationer fanns gro-
grunden för detta. Härur springer det Holmberg värderade som syndikalis-
mens stora tanke: att ”utanför och vid sidan av statens arbetarlagstiftning läg-
ga grunden till ett samhälle, baserat uteslutande på arbetet. Till och med den 
direkta aktionen som en arbetarklassens kollektiva aktion i dess kamp för sin 
ekonomiska frihet eger - jämte annat - karaktären av en ’juridisk aktion’.”165

Genom att bruka ovanstående metoder hoppades han att en proletärrätt skul-
le uppstå, präglad av frivillighet, ansvar och arbete. I Holmbergs definition av 
begreppet ”rätt” fanns denna möjlighet utskisserad:

Rätten är [...] i en given rättsordning eller under givna samhällsförhål-
landen en sammanfattning av de antingen av stat, samhälle eller sed-
vänja – på våldets, maktens, kompromissens eller frivillighetens väg – 
fastställda regler, vilka utsäga eller påbjuda vad som är eller skall anses 
vara rätt, sannt och riktigt; normer vilka man är skyldig att efterleva, 
försåvitt man vill tillhöra staten, samhället eller gruppen.166

Den med våld och makt upprätthållna kapitalistiska rättsstaten som proletären 
förtvinar i kunde alltså, främst genom den syndikalistiska rörelsens kamp, nå vägs 
ände. Anarkismens princip att allt blir till det bästa bara regleringar och styrelse-

164 Ibid., 80.
165 Holmberg, Lag och rätt just nu, 40 f.
166 Ibid., 44.
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former försvinner stöddes emellertid inte lika helhjärtat av Holmberg, vars indi-
vidualism oftast balanserades av en skarp sociologisk blick för människans um-
gängesformer och handlingar. Holmberg menade att en av anarkismens svaga 
punkter var att den förbisett att rättsmedvetandet inte är en naturgiven konstant, 
utan en bräcklig socialt bestämd mentalitet, i regel förbehållen ett fåtal.167

Hållningen till anarkismens rättsuppfattningar var såtillvida kluven. Å 
ena sidan vände sig Holmberg mot föreställningar om en naturrätt. Såda-
na föreställningar var vanligt förekommande i en rad av 1800-talets frihetliga 
och utopiska strömningar – såväl religiösa, politiska som rättsfilosofiska – och 
till dessa räknas givetvis anarkismen.168 Holmbergs huvudsakliga invändning 
mot naturrättstänkandet var att det hade en alltför filosofisk och abstrakt di-
mension; det förbisåg det sociala livets utvecklingsmekanismer och mångfald 
till förmån för en visionär frihetsdröm.169 Å andra sidan visade han sin klara 
uppskattning av de idéer om folkdomstolar som rättsfilosofiskt lagda anarkis-
ter fört fram. William Godwin, Proudhon och B.J. Tucker önskade alla ersätta 
skråjuristerna med en mer obunden, och hela folket representerande, jury.170

Fördelarna med folkdomstolar är, bedyrade Holmberg, många och up-
penbara. De undviker byråkratins försenande effekter, de utvecklar folkets 
rättsmedvetande, de stärker rättsäkerheten och avger rimligen mildare domar. 
Därmed ges också, menade han, tillräckligt med utrymme åt den enskilde att 
ägna sin förmåga och sitt förstånd till det allmännas bästa.171 Antagandet gick 
ut på att individen i det rådande, ojämlika samhället, förhindras att utveck-
la sin inneboende potential till social samvaro och ökat ansvarstagande. Men 
det var inte, som marxismen hävdat, produktionssättet, utan rättsordningen 
som kväst och alienerat de egendomslösa. Även i detta avseende kom Holm-
berg anarkismens tankegångar nära. Om den sanna, folkliga rätten skulle in-
träda, vore det i ett tillstånd av frivilligt samarbete. Frihet nås först i växelver-
kan med andra människor löd det grundläggande antagandet.

167 Ibid., 40 f.
168 Både Eugen Dühring och Anton Menger kan räknas till denna digra skara.
169 Se exempelvis Gustaf Henriksson-Holmberg, Anarkismen: Dess grundtext (Stockholm, 

1928), 52-62.
170 George Woodcock, Anarkismen (1962), sv. övers. (Stockholm, 1993), 48-76, 375. Se även 

John P. Clark, The Philosophical Anarchism of William Godwin (Princeton, 1977), 223-247.
171 Holmberg, Lag och rätt just nu, 33-35.
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Även om syndikalismen blev den rörelse som Holmberg ägnade sina mes-
ta krafter åt under sina sista tjugo levnadsår, övergav han aldrig respekten för 
anarkismens frihetsvilja och uppvärderande av den mänskliga moralen. 1928 
färdigställde den åldrade Gustaf Henriksson-Holmberg boken Anarkismen: 
Dess grundtext, i vilken han på ett personligt sätt diskuterade anarkismens 
mångfacetterade teorier. Det var Bakunin och Proudhon som ännu en gång 
fick motta de största hyllningarna, i en framställning som också kan ses som 
en sammanfattning av Holmbergs fyrtio år som social och politisk tänkare. 
Utan att entydigt ta ställning för den anarkistiska rörelsen erkände han utan 
vidare dess nödvändighet i den sociala kampen: ”Anarkismen har [...] faktiskt 
haft sin egen kontinuerliga historiska utveckling, som är en borgen för dess 
fortbestånd. Därför skall anarkismen och dess talesman i Sverige, ungsocialis-
men, äga sitt fulla berättigande som en idé- och kulturrörelse.”172

Holmbergs önskan slog inte in - och samma öde har drabbat hans övriga 
radikala samhällsvisioner. Om allt detta förblev han dock lyckligt omedveten. 
Den oförtröttlige skriftställaren och bokmalen Gustaf Henriksson-Holmberg 
dog ett år efter att boken kommit ut. Han blev sextiofem år gammal.

Sammanfattning
Som säkerligen framgått var Gustaf Henriksson-Holmberg ingen de stora 
sammanhangens man. Det var som anarkistisk teoretiker, som idéintroduktör 
och samhällsdebattör, han markerade sin position som vänstersinnad radikal 
skriftställare. I skärningspunkten mellan vänsterliberalism, socialism, anar-
kism och syndikalism tog Holmbergs brokiga politiska åskådning form. Den 
ideologiska utvecklingsbana som gick från ungdomsårens ljumma liberalism, 
över anarkism och fram till den anarkosyndikalism han kom att omfatta un-
der sina sista tjugo år i livet var full av tvära kast och sidospår, men vissa fun-
dament i hans politiska tänkande bestod genom åren.

Ett sådant var hans försök att i anarkistisk anda påvisa det intima förhål-
landet mellan individuell frigörelse och socialt samarbete. Redan som ung stu-
dent i Berlin i skiftet mellan 1880- och 90-tal grundlades denna hållning, jäm-
te ett starkt misstroende mot storskaliga politiska lösningar och statlig överhet. 
Det var den tyske ekonomen och filosofen Eugen Dühring som ledde in Holm-

172 Holmberg, Anarkismen: Dess grundtext, 61.
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berg på anarkistiska tankegångar om federativa samhällsstrukturer och samarbe-
te mellan producenter i arbetsföreningar. Den kritiska eggen riktades mot såväl 
doktrinär marxism som oreglerad kapitalism. Holmberg varnade med emfas för 
att dessa system ofrånkomligen skulle utarma det stora flertalet människor, och 
göra de politiska och ekonomiska styrmedlen till självändamål.

Det var dock inte bara de doktrinära marxisterna som föll i onåd hos Holm-
berg. Även till sap förhöll han sig kyligt, och polemiserade ofta och gärna mot 
partiets ledarskikt. Detta var logiskt. I grunden förelåg nämligen en stor dis-
krepans mellan Holmbergs och socialdemokratins tolkning av samhällets ut-
vecklingsmekanismer. Holmberg anslöt sig till en uppfattning där mänskliga 
handlingar och institutioner – inte minst våldet, staten och rätten – utpekades 
som determinerande faktorer bakom materiell och politisk ojämlikhet. Män-
niskans moraliska potential och vilja till frigörelse lyftes fram, medan renodlad 
ekonomisk klasskamp ansågs som en otillräcklig omvälvningsmetod. 

”Socialism” var för Holmberg inte så mycket ett ideologiskt system som ett 
åtagande att i socialvetenskaplig och moralisk anda bereda vägen för ett sam-
hälle präglat av endräkt, förnuft och jämlikhet. I ett sådant samhälle skulle 
kollektivism vara sammanjämkad med individualism. Det är i sammanhanget
viktigt att poängtera att Holmberg ingalunda lät frigörelsemotivet utmynna i 
någon upptrissad och våldsförhärligande revolutionär idé. Holmbergs indivi-
dualism var alltid av det mer balanserade slaget, och han tog avstånd från fö-
reteelser som nietzscheansk viljefilosofi och attentat.

Vid sekelskiftet 1900 befann sig Holmberg någonstans i det ideologiska 
gränslandet mellan anarkism och socialism. Han var och förblev emellertid 
en teoretiker. Anarkismen utgjorde i första hand en teoretisk hållpunkt för att 
blottlägga sociala och politiska problem. Efter sekelskiftet mildrades aversio-
nen mot marxismens lärosatser, men oviljan att rätta sig efter politiska doktri-
ner bibehölls. I gengäld blommade Holmbergs intresse för socialpolitiska och 
rättsfilosofiska spörsmål ut. Förbindelsen mellan juridik, socialvetenskap och 
politik blev allt intimare.

Denna entusiasm inför progressiv samhällsforskning (med viss positivis-
tisk prägel) avsatte spår i en rad skrifter under seklets två första decennier. 
Där utreddes aktuella sociala frågor, som lantarbetarens och tjänstefolkets si-
tuation, straffrättens brister och kooperationens möjligheter, men trots den 
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stora variationen av ämnen fanns en gemensam faktor i diskussionen om makt
och rätt, detta med klar hänsyftning till utopisten och rådmannen Nils Her-
man Quiding – tillika Holmbergs största teoretiska förebild.

I anslutning till Quiding hävdade Holmberg att samhället grundats på 
våld och upprätthållits med makt. Analysen av det sociala tillståndet tog av-
stamp i att rättsfrågan i grunden är en klassfråga. Straffrätten sattes in i sitt 
historiska och sociala sammanhang, och precis som Quiding fann Holmberg 
ojämlikhetens källa i privategendomens hegemoni. Det var den som berett vä-
gen för ekonomiskt, juridiskt och politiskt förtryck av de arbetande männis-
korna; det var den som hindrat ett fungerande, förnuftigt samhälle och en hu-
man rättsordning.

Holmberg hävdade kort sagt att de undertryckta förbättrar sina chanser 
till frihet genom att förena den ekonomiska kampen med en rättslig. Holm-
berg argumenterade envetet för omfattande juridiska reformer; exempelvis yr-
kade han på ett avskaffande av alla fängelsestraff. Genom radikala förändring-
ar i rättsväsendet skulle utvecklingen ledas bort från det hierarkiska, borgerliga 
samhället och mot en frihetligt socialistisk ordning, uppbyggd av likställda, 
bildade och fria medborgare.

”Medborgarupplysning” är nog det ord som bäst passar in på Holmbergs 
rättsfilosofiska skrifter. Såväl Amaltheamännen och strafflagen (1914) som Makt 
och rätt: En sociologisk skiss (1917) präglas av diskussioner om orsakerna till 
och vägarna bort från arbetarklassens ogynnsamma situation. Det är i vid me-
ning fråga om sociologiskt färgade frihetsproklamationer, sammanhållna av 
ett oförtrutet och eldigt argumenterande för folkets befrielse från ett histo-
riskt och socialt grundat förtryck. Holmberg urskönjde en övergripande soci-
al kamp, och ställde sig i denna kamp på det underkuvade flertalets sida.

Holmberg bidrog också till den syndikalistiska idédebatten i Sverige. Ti-
digt hade han visat sympati för ungsocialismens antiparlamentariska och revo-
lutionärt anarkosocialistiska hållning, och när förbundet under 00-talet bör-
jade anamma anarkosyndikalistiska idéer, stödde Holmberg skeendet. Redan 
1909 erbjöd han sig att skriva en teoretisk redogörelse över syndikalismen, och 
det färdiga resultatet - Syndikalismen: Dess väsen, teori och taktik - såg dagens 
ljus på vårkanten året därpå, alltså samma år som sac bildades.
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I denna skrift, och i en rad artiklar i syndikalistisk press, fortsatte Holm-
berg sin polemik mot socialdemokratins reformistiska tendenser, samtidigt 
som han uttryckte sin sympati för den syndikalistiska rörelsen. Han var noga 
med att betona att syndikalismen just borde betraktas som en rörelse, något 
som hör den arbetande klassen till, och inte någon systematisk ideologi. Syn-
dikalismen beskrevs som en uppfriskande, revolutionär strömvirvel utanför 
partipolitikens och parlamentets stelbenta strukturer. 

Denna nygamla idéutveckling innebar på samma gång en syntetisering. 
Holmberg såg i syndikalismen en förening av Quidings och de förmarxistis-
ka utopisternas samhällsanalyser och uppvärderande av den mänskliga moralen 
med arbetarrörelsens klasskamp. Mellan syndikalism och anarkism gick, under-
strök han, ingen skarp skiljelinje. Bägge lärorna delar en antistatlig och antipar-
lamentarisk grundsyn; bägge har som mål det anarko-kommunistiska samhället 
där privategendomen och alla konstlade styrelseformer avskaffats. Anarkismen 
och syndikalismen kunde, ansåg Holmberg, skapa en proletärrätt, baserad på 
frivillighet, arbete och gemensamt ansvar. Den frihetstörstande arbetarklassen 
skulle i sinom tid kasta av sig den kapitalistiska rättsstatens tunga ok.
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Avslutande diskussion
i föreliggande avhandling har tre personbundna delstudier markerat ut-
gångspunkten för en analys av den svenska anarkismen och några av dess för-
greningar, decennierna omkring sekelskiftet 1900. Gustaf Henriksson-Holm-
berg, Hinke Bergegren och Einar Håkansson har, var för sig, fått tjäna som 
belysande och särpräglade exempel på hur anarkistiska idéer artikulerades un-
der den aktuella tidsperioden. Dessa tre studieobjekt var aktiva deltagare i ett 
offentligt samtal, som rörde politikens och samhällets karaktär och framtid. 
Den svenska debatten om anarkismen som rörelse och samhällsfilosofi har av 
det skälet också uppmärksammats, med särskilt intresse riktat mot socialde-
mokratins inställning och agerande i frågan.

Detta avslutande kapitel rekapitulerar i första hand resultaten av den empi-
riska undersökningen. Men det innehåller också avsnitt som avser föra samman 
några av de anarkistiska tankelinjer som fanns i den tidens svenska kulturella 
och politiska liv. I det följande kommer jag alltså att återge och jämföra grund-
dragen i de tre huvudpersonernas politiska tänkande, samt diskutera vad dessa 
kan säga oss om den anarkistiska idéströmningens position i sekelskiftets Sve-
rige. Vilka grundläggande värderingar och samhällsideal lanserade Bergegren, 
Henriksson-Holmberg och Håkansson, och hur förhöll sig deras politiska idéer 
till anarkistiska rörelser på kontinenten? Det rör sig således om en syntetiserande 
diskussion om anarkismens inflytande på sekelskiftets politiska tankeliv.
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Om avhandlingens 
huvudpersoner och infallsvinklar

Ett syfte med studien har varit att skapa en djupare förståelse för de anarkistis-
ka tankelinjerna i sekelskiftets svenska vänsterpolitiska debatt. Den i tidigare his-
torieskrivning ofta schablonartade uppfattningen att anarkism på svensk botten 
var en förvirrad extremiströrelse präglad av våldsromantiska inslag, har under-
ställts kritisk granskning, och om inte helt avvisats, så åtminstone presenterats i 
ett förhoppningsvis mer nyanserat sammanhang. I det föregående har jag visat 
att anarkismen mycket väl lät sig förenas med civilisationskritik, frisinnad kultur-
radikalism, revolutionär socialism och utopiska idéer – både inom och utom det 
socialdemokratiska partiet. Därtill var den, åtminstone vad de svenska anhängar-
na anbelangar, sällan kombinerad med öppet våldsförespråkande paroller.

En lämplig startpunkt för en summering av det hittills utredda är att än en 
gång, och nu med den empiriska undersökningens resultat som stöd, förkla-
ra och motivera varför just dessa tre personer valts som studieobjekt. Ett för-
sta argument är att samtliga ställde sig klart bakom anarkistiska idéer eller av 
andra utpekades som ledarfigurer för en anarkistisk opinion. Den sistnämnda 
omständigheten var särskilt märkbar i Hinke Bergegrens fall. Som historikern 
Åsa Linderborg konstaterar i sin avhandling om socialdemokratisk historie-
skrivning behöver alla stora berättelser en fiende, en demoniserad gestalt som 
används för att förstärka det segrande paradigmet, dess hjältar och identitet. 

Hinke Bergegren tillskrevs tidigt denna roll som förskräckande motbild. Här 
kunde partiledningen, med Hjalmar Branting som mest ihärdig anförare, ut-
nyttja borgerlighetens förenklade bild av en oresonlig dynamitard och samhälls-
farlig demagog, vilken i dåtidens skämtpress allt som oftast utmålades som en 
falsk, brett grinande djävul.1 De animerade grälen och debatterna mellan Ber-
gegren och Branting har utförligt behandlats i föregående avsnitt, och är en av 
orsakerna till att det är svårt att förbigå Hinke Bergegren i en forskningsuppgift 
om svensk anarkism och dess relation till socialdemokratisk idédebatt. 

Einar Håkansson och Gustaf Henriksson-Holmberg rönte långt ifrån sam-
ma offentliga uppmärksamhet. Ändå finns det goda skäl till varför just dessa 

1 Linderborg, 131-136.
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två gjort Bergegren sällskap som avhandlingens definitiva huvudpersoner. Vad 
Håkansson beträffar har jag påvisat dennes starka anslutning till anarko-kom-
munismens idéer, där generell kritik mot statsmakt, parlamentariskt styre och 
privategendom stod i centrum. Det fanns andra i den ungsocialistiska kretsen 
som företrädde liknande tankar, men knappast någon som uttryckte dem så 
ofta och med sådan kraft. 

Det faktum att denne typograf, esperantist, fritänkare och anarkist dog 
vid så ung ålder talar måhända emot modellen med en idébiografi, men å an-
dra sidan var Håkansson oerhört flitig i sitt skrivande – och kan utan tvivel 
ses som en av pionjärerna för den ungsocialistiska rörelsens stegvisa utveck-
ling mot en syndikalistisk position. Dessutom hade han skönlitterära ambi-
tioner och förde gärna fram sina radikala idéer i kamplyrikens eller novellens 
form, och som säkert framgått var denna framställningsform betydande för 
tidningen Brand och socialdemokratins vänsterfalang överhuvud. Att närma-
re skärskåda mötet mellan skönlitterär och politisk propagandism är centralt 
för en förståelse av tidig svensk anarkism och syndikalism, och Håkansson är 
en fruktbar exponent för detta företag.

Gustaf Henriksson-Holmberg, slutligen, var generationskamrat med Hin-
ke Bergegren, och kritiserade i likhet med denne såväl borgerlighetens som so-
cialdemokratins ledarskikt. Ändå är det främst i egenskap av frisinnad, obun-
den skriftställare och tidningsman med dragning åt anarkistiska idéer han 
figurerat i avhandlingen. Genom ett stort antal böcker, pamfletter och intro-
ducerande studier, där ämnesvalen kunde variera från det samhällsvetenskap-
liga till det mer öppet politiska, byggde Holmberg under årens lopp upp ett 
rykte som anarkistisk teoretiker av rang.

Det är den sidan av Holmbergs författarskap som främst motiverat hans po-
sition i avhandlingen, fast hans mångsidighet och obundna ställning har också 
spelat in bakom valet. Holmberg var aldrig formellt ansluten till vare sig ung-
socialismen eller den syndikalistiska organisationen sac, även om han de facto 
bevistade partikongresser och under ett par tillfällen hoppade in som ställföre-
trädande redaktör för tidningen Brand. Att studera en person stående vid sidan 
av den socialdemokratiska ungdomsrörelsen har varit välbehövligt för att kunna 
peka på att intresset för anarkistiska idéer fanns på flera håll vid denna tid. 
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Detta om valet av huvudpersoner för denna idébiografiskt influerade av-
handling. Jag vill än en gång betona att den breda analysmodell som använts i 
spårandet av anarkistiska tankelinjer också har medfört att en kontextualiseran-
de metod satts i högsätet. Det har varit nästan lika viktigt att analysera de ”are-
nor” på vilka Håkansson, Bergegren och Holmberg verkat, som att analysera 
deras ideologiska hemvist. För det är naturligtvis så att de sociala, politiska och 
kulturella sammanhang de befann sig i också hade betydelse för själva inrikt-
ningen på deras politiska tänkande. Gustaf Henriksson-Holmberg rörde sig i en 
intellektuell och journalistisk miljö, som varande tidningsman och skriftställare. 
En akademiker, vars specialintresse bestod i att skriva introducerande, syntetise-
rande och populärvetenskapliga skrifter för en vetgirig arbetarklass – den klassi-
ficeringen skulle Holmberg själv knappast haft något emot att förknippas med. 

Bergegrens arenor var fler: han agerade som partiföreträdare, tidningsre-
daktör och – inte minst – som kringresande agitator. Att tala om att ”agera 
på arenor” är i Hinkes fall för övrigt sällsynt passande. Inget tvivel råder hel-
ler om att Hinke var en person som trivdes i hetluften, och sällan tvekade att 
ge sig in i hårda ordväxlingar med sina meningsmotståndare. Einar Håkans-
son var i detta avseende närmast hans motsats. Håkansson var i många poli-
tiska frågor radikalare än Hinke, men tycks närmast ha skytt offentlighetens 
ljus. Det var inte bakom talarstolar, utan i tidningsartiklar, dikter och novel-
ler som Håkansson förde sin envetna politiska kamp. Visst begagnade sig även 
Hinke av skönlitteraturen som ett instrument för att stärka arbetarnas revolu-
tionära kampvilja, men hans genomslagskraft var betydligt större när han de-
batterade och agiterade i pressen och på offentliga möten.

Det kan därför konstateras att fastän den politiska kontexten (med ung-
socialismen och tidningen Brand som ett slags nav) var gemensam för des-
sa tre, använde de något olikartade strategier för att nå ut med sina politiska 
ståndpunkter. Sedan är det viktigt att påminna sig om att den interna debat-
ten ändå hade ganska vida ramar under denna tid. De med tiden allt starkare 
spänningarna mellan Hinke och den socialdemokratiska partiledningen bör 
inte tas som ett tecken på att partidisciplinen var rigorös omkring sekelskif-
tet: vi har tidigare kunnat konstatera att de ideologiska förgreningarna refor-
mistisk socialism, dogmatisk marxism och anarkism fanns sida vid sida i rörel-
sens tidiga skede. En obekväm person som Hinke Bergegren kunde trots allt 

•



Avslutande diskussion

233

under relativt lång tid kvarstå som medlem i sap och samtidigt öppet marke-
ra sitt missnöje med flera av partiledningens strategiska och taktiska käpphäs-
tar. Detta gör rimligen också att det är lättare att tolka Hinkes ideologiska ut-
veckling som en relativt självständig sådan.

Som ungdomsklubbist och kamplyriker hade Einar Håkansson än friare 
tyglar att ge luft åt avvikande åsikter, eller kritisera medlemmar av den egna 
organisationen när det ansågs berättigat. Inom ungdomsförbundet var de-
batten helt enkelt mer prestige- och förutsättningslös än inom moderpartiets 
styrande kretsar (vilket ju gäller ända in i våra dagar, och inte bara för soci-
aldemokrater). Ungsocialismens tidiga prägel av diskussionsklubbar kan här 
nämnas som ytterligare en faktor som talar för den tolkningen.

Antiauktoritära idéer 
och klasskampens moraliska aspekter 

Det fanns, som vi kunnat se, förenande drag i Holmbergs, Håkanssons och 
Bergegrens idéer om politik, historia och samhälle. Ett sådant var det grund-
murade motståndet mot auktoriteter. De anti-auktoritära idéerna uttrycktes 
på något varierande sätt, och utifrån olika perspektiv – men ingen av de tre 
vek från övertygelsen att ett samhälle där de viktiga besluten konsekvent över-
låts till ett fåtal representanter, är att betrakta som dysfunktionellt. 

Den principen gällde i lika hög grad för arbetarklassen: det som skulle väg-
leda arbetarna i klasskampen var i första hand den personliga övertygelsen, inte 
lojalitet till den egna partiledningen. Auktoritära inslag i politiska, ekonomis-
ka, juridiska och organisatoriska processer kritiserades därför regelmässigt. Det-
ta låg också helt i linje med den frihetligt socialistiska grundsyn som våra hu-
vudpersoner omfattade. Men Holmbergs, Håkanssons och Bergegrens politiska 
övertygelser gavs även moraliska konnotationer. Att vägra erkänna auktoriteters 
rätt att utöva makt var lika mycket ett moraliskt som ett politiskt uppdrag.

Einar Håkansson var den som starkast accentuerade denna moraliskt un-
derbygga kritik av auktoriteter. I artiklar, lyrik och prosa återkom Håkansson 
gång efter annan till hur den arbetande klassen demoraliserades av privategen-
domen, statsmakten och de folkvalda; hur själva livsgnistan släcktes av samhäl-
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lets orättvisor. Protesterna mot dessa orättvisor sågs inte enbart som inslag i en 
klasskamp, utan också som en strävan efter ett värdigare liv och en moralisk ut-
veckling för den enskilde – och i förlängningen för samhället i dess helhet. En 
sträng pliktetisk dimension genomströmmade lejonparten av Håkanssons poli-
tiska propaganda. För att vidarebefordra beslut och riktlinjer till valda represen-
tanter, borde, menade han, varje arbetande människa ta utgångspunkt i sin egen 
situation och kanalisera känslan av maktlöshet och frustration till konkret hand-
ling. Att rasera de hierarkiska strukturerna varhelst de manifesterade sig krävde 
enligt Håkansson en organiserad rörelse av engagerade individer. Denna fixering 
vid det individuella ansvaret spelade en avgörande roll för Håkanssons politiska 
tänkande, vilket skilde honom från många samtida partikamrater – och under-
stundom rentav förde honom nära den individualistiska anarkismen.2

Håkanssons intresse för moraliska aspekter på klasskampen passade också väl 
in med hans övriga intresseområden. I likhet med Hinke Bergegren var Einar 
Håkansson aktiv fritänkare; ett engagemang som inte enbart syftade till förnuf-
tets seger över vidskepelsen utan också förknippades med en övergripande strä-
van efter medborgarinflytande och moralisk upprustning i en sekulär riktning. 
Även kyrkan betraktades således som en representant för de krafter som höll de 
maktlösa grupperna fortsatt underkuvade. Också detta en uppfattning som låg 
i fas med anarko-kommunismen på kontinenten, i en lång antiklerikal tradition 
med Michail Bakunin som hätskaste pådrivare. Den antiauktoritära hållning-
en vävdes sömlöst samman med politisk radikalism, individualism och kristen-
domskritik. En naturalistisk människosyn avtecknade sig från antagandet att 
alla individer har grundläggande moraliska och kreativa instinkter, medan anar-
kismens filosofiska kärna tangerades i idén om att alla auktoriteters upphävande 
är det enda sätt på vilket dessa naturgivna instinkter kan friläggas.

De idémässiga skärningspunkterna mellan fritänkeri och anarkism är 
mycket intressanta. Båda dessa tankeriktningar anslöt sig, som Inga Sanner 
visat, till en social och altruistisk variant av moralisk utopism. Och den ung-
socialistiska rörelsen var tydligt präglad av sådana förhoppningar på en ny mo-
ralisk ordning, där individer förenas i en förnuftig och naturlig endräkt och 
egoismen inte har någon plats. Håkanssons och Bergegrens fascination delades 

2 Einar Håkanssons artikel om Max Stirner, postumt införd i Brands månadshäfte 1908, är ett 
belysande exempel.
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alltså av ett flertal i den egna rörelsen.3 Här kan återigen konstateras att pläde-
randen för en naturlig och solidarisk social gemenskap genomsyrade ungsoci-
alismens litterära och politiska strävanden. Här märktes även en underton av 
otålighet. De revolutionärt-utopiska föreställningarna gick ofta hand i hand 
med en frustration att det hägrande målet var så svårt att uppnå. Ett flertal av 
Einar Håkanssons noveller och dikter visade upp detta stämningsläge.

Håkanssons beröringspunkter med Hinke Bergegren låg, som tidigare no-
terats, inte bara på det idémässiga planet, utan även på intresseområden. De 
förenades i vurmen för fritänkeriet, genom engagemanget i den ungsocialis-
tiska rörelsen och den skönlitterära verksamheten, likväl som i den gemen-
samma tilliten till generalstrejken som revolutionärt medel. Fast Håkanssons 
syn på auktoriteter och på individens betydelse för samhällsomvälvningen var 
ändå säregen. Det mest utmärkande var inte viljan att bekämpa alla former av 
politiska, religiösa och ekonomiska hierarkier, utan att kritiken mot det auk-
toritära gavs en sammanhållen form, syntetiserades med ett pläderande för fria 
initiativ och mindre grupper i klasskampen.

De flesta svenska socialdemokrater var helt ense med Håkansson om att 
det borgerliga samhället borde vältas på ända och att privategendomen var ett 
stort hinder för mänsklig utveckling. Men det som gjorde att Håkansson pla-
cerade sig nära den anarkistiska (eller för att vara mer precis: anarko-kommu-
nistiska) idétraditionen var att hans kritik mot auktoriteter var kategorisk och 
baserad på uppfattningen att staten skulle raseras, inte övertas av proletariatet. 
Hans avvisande av auktoritära strukturer gavs därigenom en universell bety-
delse och begränsade sig inte till det rådande borgerliga samhället.

Just i synen på staten och proletariatets roll i den historiska utveckling-
en, går en skiljelinje mellan frihetliga socialister och ortodoxa marxister. Ei-
nar Håkansson kan på goda grunder sägas tillhöra det förstnämnda sällska-
pet. Som esperantist, fritänkare och antimilitarist markerade han dessutom 
den antiauktoritära positionen från olika synvinklar, även om de sinsemellan 
knöts ihop till en bredare anarkistisk hållning. Håkanssons älsklingsämne – 
den mänskliga kampen för frihet – fanns hela tiden närvarande i dessa enga-
gemang. Mellan esperantismens storslagna idé om språklig förbrödring, anti-

3 Se Sanner, 265-273. Sanner påstår också att den prominente fritänkaren Oscar Ljungdahl av 
allt att döma talade vid ungsocialistiska möten.
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militarismens uppgörelse med vapenskrammel och fritänkandets anammande 
av det egna förnuftet som det enda andliga rättesnöret, finns frihetlighetens 
budskap som förenande kraftcentra. Och återigen: det som stod på spel var 
mer än bara klasskamp i meningen strävan efter politiskt inflytande, högre lön 
och mat på bordet. Frigörelsen var inte enbart en politisk och ekonomisk frå-
ga, utan i lika hög grad en moralisk och kulturell dito. 

***

Det är vidare värt att notera att avhandlingens tre huvudpersoner, i synnerhet 
Holmberg och Håkansson, hade en idealistisk slagsida i sitt politiska tänkan-
de. Hinke Bergegren kunde förvisso både ofta och gärna använda sig av histo-
riematerialistiska resonemang eller kända paroller från Marx och Kautsky för 
att krydda sina yrkanden om ett revolutionerande av samhället. Ändå var ste-
get aldrig långt till att hylla den mänskliga tankeverksamheten, de individuel-
la viljeyttringarna eller spontana handlingarna.

Och Brand, den tidning som Hinke under långa perioder redigerade och av-
handlingens tre huvudpersoner flitigt medverkade i, omfamnade gärna och ofta 
de stora personligheterna i arbetarrörelsens och kulturradikalismens historia. 
Det var från första början en tidning som medvetet ville uppnå en legering mel-
lan litterärt och politiskt, mellan kultur- och samhällsdebatt. Det var fullt logiskt 
att Hinke delade upp sina föredrag i en propagandistisk och en litterär sekvens. 
Bildning och mobilisering av arbetarklassen måste gå hand i hand, löd tolkning-
en som vilar tungt på föreställningen om idéerna och ordets makt att förändra.

Hinke Bergegren hade härvidlag ett mer eklektiskt förhållningssätt än Hå-
kansson. Med sin bakgrund i den ideologiskt mångfacetterade kulturradika-
lismen hade Hinke en starkare benägenhet att syntetisera socialism, anarkism 
och andra radikala åskådningar än sin yngre ungsocialistiska kollega. Anar-
kism och socialism var för Bergegren två kvistar tillhörande samma revolutio-
nära grenverk, och att avskilja någon av dessa intresserade honom föga, trots 
partiledningens bistra och allt frekventare förmaningar. Hinke Bergegrens an-
tiauktoritära hållning understöddes av en vilja att låta den fria debatten och 
den ideologiska nyfikenheten inom socialdemokratin frodas. Det har i tidiga-
re forskning ofta framförts att detta sammanhängde med Hinke Bergegrens 
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personlighet – att han kort sagt satte en stolthet i att vara besvärlig och obsti-
nat. Det är, vilket förhoppningsvis framgått, en sanning med modifikation. 
Där många ville dra en skiljelinje mellan kommunistisk anarkism och marx-
ism, såg Hinke Bergegren ett intressant släktskap.

Holmberg hade en snarlik syn på saken: anarkism var, och borde enligt hans 
förmenande också förbli, en vitt förgrenad idétradition. Med sitt teoretiska sin-
nelag och stora intresse för historiska aspekter på politiska, sociala och rättsliga 
frågor drog han gärna paralleller till andra tider och samhällen i sitt pläderande 
för frihet. Motstånd mot auktoriteter blev därigenom en fråga om att återvinna 
en ursprunglig, men förlorad rätt till självbestämmande. Likt sin största teoretis-
ka förebild, rådmannen och utopisten Nils Herman Quiding, antog Holmberg 
ett naturrättsligt perspektiv på frågan om makt och auktoriteter.

Att genomdriva stegvisa politiska reformer, eller att förlita sig på rösträt-
ten som befriande språngbräda upp mot samhälleligt inflytande, avvisades av 
Holmberg med precis samma emfas som Håkansson och Hinke Bergegren. Den 
härskande klassen och de sociala orättvisorna kan varken förhandlas eller beslu-
tas bort, löd kontentan av resonemanget. Holmberg utgör emellertid ett intres-
sant undantag i ett avseende: han skrev sällan om handfast politisk klasskamp 
och organisering (inte ens i de introducerande syndikalistiska broschyrerna och 
böckerna ges kampmomentet en framhävd plats). Istället underströk Holmberg 
vikten av fortgående upplysning, stärkt rättsmedvetande och individuell förkov-
ran för att uppnå ett harmoniskt, frihetligt tillstånd.

Här utkristalliserade sig tanken om social harmoni, snarare än söndran och 
konfrontation, som ett ideal – helt i linje med Eugen Dührings ”antikratiska” 
teorier. Vill man hitta en originell och bärkraftig svensk tänkare som i dessa frå-
gor låg Holmberg nära kan Carl Lindhagen under dennes vänstersocialistiska 
period nämnas. Lindhagens idé om ”samvetsstaten” hade visserligen ingenting 
med anarkismen att skaffa – däremot kan den vänstersocialistiska falangens tidi-
ga skede, som historikern Werner Schmidt visat, sägas ha präglats av att hitta en 
alternativ väg till frigörelse. Vänstersocialismen ville bli en emancipatorisk kraft, 
med plats för såväl intellektuella och moraliska dimensioner. Istället för att – 
som dogmatiska marxister - tala i termer av utvecklingsbunden framstegstanke, 
och en skärpt kamp mellan kapital och arbete, lanserades förhoppningen om en 



drömmen om det ouppnåeliga

238

frigörelse med upphävda klassmotsättningar.4 Att Hinke Bergegren anslöt sig till 
vänstersocialismen förvånar inte, sett ur denna synvinkel. Snarast är det mer för-
vånande att inte Holmberg offentligt markerade sitt gillande av dessa idéer.

I slutändan går det trots allt att även för Holmberg finna ett släktskap till 
den anarko-kommunismen och – efter 1910 – den revolutionära syndikalis-
men av fransk modell. Han anammade tydligt anarkismens generella kritik av 
maktutövande och hierarkier – även sådana som inte är ekonomiska. I den be-
greppskärna som konstituerar anarkismen som ideologi har vi tidigare betonat 
dess karaktär av samhällsfilosofi som innehåller teorier om makt, subjektivi-
tet, frihet och etik – med antiauktoritära idéer som förenande drag. Holmberg 
slöt upp bakom synen på människan och historien som grundlades i 1800-ta-
lets europeiska anarkiströrelse, och vars bärande tes är att all mänsklig utveck-
ling handlar om kampen mellan humanitet och makt. Kort sagt: antingen vin-
ner staten och förmynderiet, till allas olycka, eller så vinner den mänskliga 
friheten. Eller som den allestädes närvarande förebilden Krapotkin uttryckte 
saken, på sitt eget påfallande snåriga vis:

Antingen staten, ständigt förtryckande det individuella och lokala lo-
vet, läggande under sig alla den mänskliga verksamhetens område, för-
ande sina strider och krig för besittningen av makten, sina revolutio-
ner på ytan, som icke är något annat än ett ombyte av tyranner och vid 
slutet av denna evolution – oundvikligen döden! – antingen detta sker, 
eller staten slås i stycken och ett nytt liv börjar på tusen och åter tusen 
platser, på den enskilda gruppens eller individens livskraftiga initiativ, 
på den fria överenskommelsens grund.5

4 Werner Schmidt, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum: En studie kring 
arbetarrörelsens historiska misslyckande (Stockholm, 1996). Se även Sörlin, 246-250.

5 Krapotkin, Staten och dess historiska gärning, 82.
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Sammanfattande slutsatser 

Som redan framgått på flera ställen i avhandlingen fanns knytpunkter för de 
anarkistiska tankelinjer som de tre studieobjekten formulerade. I den bestäm-
da övertygelsen om behovet av att avskaffa äganderätten och den kapitalis-
tiska produktionsordningen, i resonemangen om frivilligt samarbete som ett 
fruktbart alternativ till byråkrati och statsmakt, samt i kritiken av politiska 
motståndare löper en röd tråd i den politiska propagandan. Antiparlamen-
tarismen och avståndstagandet från auktoritära inslag i beslutsprocesser och 
samhällelig organisering var därtill enhälligt artikulerade. Gradskillnader kan 
förmärkas i värderandet av individualism och i tankar om statens skadliga ka-
raktär: vi har kunnat konstatera att Holmberg låg närmare ett naturrättsligt 
tänkande, medan Hinke Bergegren var och förblev en revolutionär socialist 
med frihetliga inslag och Einar Håkansson mer systematiskt förenade anar-
kism, syndikalism och moraliskt grundade klasskampsidéer.

De delvis skilda sammanhang i vilka de verkade var förstås också av betydelse 
för de ideologiska olikheterna. Holmbergs självpåtagna roll som obunden skrift-
ställare, med anspråk på att sammanställa och sprida kunskap om tidens stora 
diskussionsämnen och vänsterradikala trender gav honom epitetet anarkistisk 
teoretiker. Hinke agerade, i olika skeden, såväl som partiföreträdare, ungdoms-
klubbist, tidningsredaktör och firad agitator – således en bred plattform för att 
agera i det offentliga samtalet och socialdemokratins interna idédebatt. Håkans-
son, slutligen, var mest övertygad om anarkismens egenvärde – men opererade 
i hög grad som kamplyriker i ungdomsförbundet. Det gav honom, helt natur-
ligt, friare tyglar att ge luft åt personliga åsikter och möjlighet att kritisera med-
lemmar av den egna organisationen. Ungsocialismens prägel av fria diskussions-
klubbar är ytterligare en faktor som stärker den tolkningen.

Varför betraktades de då som så dubiösa och hotfulla? Om man ska vara är-
lig var ju de flesta socialdemokrater – och vänstersinnade överlag – emot överhe-
ten, kapitalismen och militarismen. En del av förklaringen är nog att angreppen 
skedde på så många fronter. Religionen, fosterlandet, respekten för överheten, 
den privata äganderätten – allt detta var Hinke, Håkansson och Holmberg mot-
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ståndare till, och aversionen artikulerades inte sällan på ett fränt sätt. Därmed 
blev även arbetarrörelsens ledargestalter skeptiska med tiden, och hävdade att 
dylika utspel inte tjänade den överordnade ambitionen att organisera arbetarna 
för att stegvis nå politiskt och medborgerligt inflytande i samhället.

Skillnaden mellan socialdemokratins reformistiska element och de mer 
hårdfört revolutionära och/eller frihetliga schatteringarna var också särskilt 
noterbar på vissa områden. Antimilitarismen var skarpare – därtill införlivad 
med öppen offentlig propaganda, spridande av pamfletter in på kaserngårdar 
och en inställning i fas med ren försvarsnihilism och pacifism. Avhandlingens 
tre huvudaktörer visade dessutom sitt öppna, odelade stöd för Norges strävan 
efter oberoende i samband med unionsupplösningen 1905.

Även vad oppositionen mot parlamentarismen anbelangar gick Hinke och 
Håkansson betydligt längre än de flesta av sina partikamrater. Den allmänna 
rösträtten avvisades kanske inte helt, men idén om att det var ett tillräckligt
delmål i arbetarrörelsen kamp mot det borgerliga samhället ställde de sig inte 
bakom i något skede. Här, liksom i fallet med förkastandet av kapitalismen 
och klassamhället, var inte infallsvinkeln i sig direkt upprörande. Det var dä-
remot dess långt dragna konsekvenser och övertoner. Oviljan att kompromis-
sa, och det rastlösa sökandet efter vägar vid sidan av den socialdemokratiska 
huvudfåran, gjorde att anarkismen för Holmberg, Håkansson och Hinke Ber-
gegren framstod som ett lockande komplement till den socialistiska åskådning 
de annars hade som idémässig grund. De var inte ensamma om att kritisera 
det borgerliga samhället från en frihetlig vänsterposition – men gjorde det ge-
nom att intimt sammankoppla moraliska, politiska, ekonomiska, och filoso-
fiska hänsyn. I detta viktiga avseende skilde de sig tveklöst från mängden.

•
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Summary
Dreaming About the Unattainable: 
The Anarchist Thought of Hinke Bergegren, 
Gustaf Henriksson-Holmberg 
and Einar Håkansson

the main purpose of this thesis is to analyze the political thought of Hinke 
Bergegren (1861-1936), Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929) and Einar 
Håkansson (1883-1907), by focusing particularly on their articulation of anar-
chist ideas. The dissertation follows these three left-wing thinkers closely, and 
traces ideological patterns in published material, public discussions, speeches 
and other political activities.

In three major parts, combining the perspective of intellectual biography 
with a contextualizing approach on ideological analysis, Bergegren, Henriks-
son-Holmberg and Håkansson stand as illuminating examples of how anar-
chist ideas could take form at the advent of the twentieth century in Sweden. 
They were all connected to the working class movement, and participated ac-
tively in the public debate about anarchism and its various aspects. That live-
ly debate also involved several prominent social democrats, right-wing advo-
cates and independent intellectuals.

This larger political and cultural context is presented in the dissertation, 
and put in relation to Bergegren’s, Henriksson-Holmberg’s and Håkansson’s 
actions and ideas. Thereby, the study aim at describing certain lines of thought 
connected to the anarchist ideology, and at the same time find traits in the his-
tory of libertarian socialism in Sweden, as reflected in the ideas embraced by 
the three aforementioned historical actors.



242

It is an established fact that anarchist ideas inspired various groups and in-
dividuals concerned with social change around 1900, many of them also sha-
ring an interest in utopian views. The anarchists emerged as an outspoken and 
far-reaching opposition against the centralized, bureaucratic state, and held a 
fairly strong position in the labour movement. In a time characterized by in-
dustrial growth, urbanization and open conflicts between classes, the belief in 
a peaceful society without authorities certainly seemed appealing to many. In 
Spain, France and Italy the anarchist movement was particularly vital at the 
end of the nineteenth century, and consequently could hold its own against 
social democrats and Marxists alike.

The anarchist school of thought attracted sympathizers from different ide-
ological traditions, even from branches situated outside the working class mo-
vement. During the 1890s several intellectuals, artists and writers cherished 
anarchism as a modern, visionary philosophy. In France, prominent avant-
garde painters, including Camille Pissarro and Paul Signac, adopted the full-
blown individualist spirit and wanted to liberate both the artistic practice and 
society as a whole. And in Sweden, well-respected literary figures like August 
Strindberg and Ellen Key, as well as several members of the leftist flank of the 
social democracy, became smitten by the anarchist philosophy and its ambi-
tion to combine liberty and solidarity, freedom and mutual aid. Nevertheless, 
previous research on anarchism in Sweden has been scarce, to put it mildly. 
This may derive from the popular conception that the Swedish Social Demo-
cratic Party (sap) suffocated the anarchist tendencies at an early stage, thereby 
preventing the development of a movement. In the thesis, this conception is 
questioned and proven somewhat simplified.

With that said, there can be no denying that in the discussion about anar-
chism, its advantages and potential harmful sides, an atmosphere of hostili-
ty and critical voices set the tone for the discourse. Not only right-wing advo-
cates, but also prominent figures in the, made it clear that anarchism and its 
sympathizers posed a threat to the civilized society.

The severe indignation is partly understandable, since anarchist activism had 
led up to a number of terrorist acts, by individuals convinced that such deeds 
would render the state vulnerable and lead the way towards freedom. This in-
famous doctrine, “propaganda by the deed”, was elaborated as early as in the 
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late 1870s among Italian (and later Russian) anarchists. And when the century 
reached its final decade, terrorist acts was carried out by individual protesters. 
Some of them threw bombs in public places, while others even murdered poli-
ticians and royalties. Hereafter, the image of the anarchist as a reckless fanatic, 
destined to bring destruction and fear to the world, was widely spread. Soon it 
became clear that this image only strengthened with time. The movement as a 
whole suffered tremendously from these events, even though it was obvious that 
anarchists were not solely responsible for the violent deeds.

The fact that Swedish anarchists shared very few similarities with the mi-
litant activists in certain European countries (and, to be honest, barely mana-
ged to constitute a social movement) did not stop the opponents from mani-
festing their deep dissatisfaction with anarchist propaganda.

For many, Henrik “Hinke” Bergegren – the agitator, writer and journalist 
who is the principal character in the dissertations first major part – personified 
the anarchist opinion in Sweden. Hinke Bergegren almost became a legend in 
his own time, admired by some, strongly disliked by others. Almost from the 
start he was a highly controversial figure within the social democratic move-
ment, which he had joined in the mid 1880s. From the early 1890s and up to 
his final exclusion from the Social Democratic Party in 1908, he was constant-
ly being accused of leading an informal anarchist subdivision, which recom-
mended acts of terror and strived for a social revolution.

The short-lived radical newspaper Under röd flagg, edited and published by 
Bergegren in 1891, contained articles that introduced anarchist ideas and thin-
kers. Not surprisingly, it was not favourably received by the leading figures of 
the party. And at the sap congress in 1891, Bergegren supposedly claimed that in-
dividual acts of terror and violence should be accepted as means in the ongoing 
class struggle. However, this study confronts and modifies that notion. It is con-
cluded that Hinke Bergegren’s ideological position during the 1890s cannot be 
equaled to a clear anarchist conviction; rather, he criticized the party’s strong fo-
cus on parliamentary tactics from a revolutionary socialist viewpoint. Bergegren 
was fascinated and inspired by anarchist ideas, but didn’t incorporate those con-
cepts into an outspoken ideology. He showed no interest in drawing a sharp line 
between different radical views. Anarchism and socialism were not competing 
forces; according to Bergegren they complemented each other.
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At the turn of the century, Bergegren intensified his political propaganda. 
He had now joined the party’s radical (many would say anarchist-oriented) 
front, the Socialistiska Ungdomsförbundet (suf – approximately, Young Soci-
alists’ League). The Young Socialists inclined towards anarcho-syndicalist the-
ories and methods at an early stage. As early as in 1903, many members recom-
mended the general strike. This, together with anti-militarism and skepticism 
towards an emphasis on parliamentary tactics, led them closer to revolutiona-
ry syndicalism. Therefore, it was not surprising that several Young Socialists 
were involved in the process that resulted in the founding of the syndicalist or-
ganization sac (Sveriges Arbetares Centralorganisation), in 1910.

Hinke Bergegren never fully appreciated the syndicalist movement, and con-
sequently never associated himself with the sac. On the other hand, he was a 
committed and ambitious advocate for the ideas put forward by the Young Soci-
alists. He edited their newspaper Brand, gave numerous public speeches and pu-
blished articles supporting anti-militarism and the concept of the general strike. 
By now, his relation to the sap, and most notably its leader, Hjalmar Branting, 
had gone from bad to worse – and the exclusion in 1908 was logical, in a way.

And yet, not even during these radical years in the first decade of the twen-
tieth century, would it be correct to call Bergegren an anarchist. Similarities 
and signs of sympathy aside, he remained an eclectic, that aimed at combi-
ning and synthesizing revolutionary socialism with ideas from the anarchist 
and anarcho-syndicalist tradition.

Einar Håkansson, a typographer, freethinker and poet, was one of suf ’s 
leading ideologist up until his untimely death in 1907. Furthermore he was 
giving his unreserved support to anarchist ideas, particularly those stemming 
from the anarcho-communist root. As opposed to Hinke Bergegren, his criti-
que of authorities, military power, parliamentary governance and private pro-
perty was based upon anarchist principles. In several poems and short stories, 
Håkansson stated his anti-authoritarianism. He was also, together with Albert 
Jensen, an early advocate for anarcho-syndicalism.

Furthermore, Håkansson gave his political thinking a moral dimension: 
refusing to accept authorities and inequalities was not only a question of poli-
tics and economy, it was just as much a moral mission. In articles and fictional 
accounts, Håkansson gave detailed accounts of how members of the working 
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class became demoralized, and suffered under the heavy yoke of capitalism, 
the state and government officials. The unjust, immoral, society literally flo-
ored and killed its members. Protesting against these injustices was therefore 
not only part of a class struggle; in the long run a more decent life and moral 
development awaited for the individual, and for society as a whole.

The third major part of the thesis concerns the independent writer and 
newspaper editor Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929). In various radi-
cal publications, Holmberg propagated for socialist, anarchist and syndicalist 
ideas. Moreover, he persisently analysed current topics in the fields of politics, 
justice and sociology. These conspicious efforts led up to him being described 
as a Swedish anarchist theoretician. Holmberg considered himself to be mere-
ly a moral supervisor to the working class – an uncompromising social deba-
ter, dismantling bourgeois values.

Holmberg’s first real contact with political radicalism was made in Berlin 
around 1890. He went there to study agricultural sciences and political eco-
nomy, but his focus of interest changed when he met followers of the constant-
ly controversial and provocative economist and philosopher Eugen Dühring 
(1833-1921). Holmberg soon joined the group of admirers. Dühring‘s world-
view consisted of positivist ideals, anti-statist values and the social structure 
that he outlined knew of no rivalry between proletarians and capitalists. The 
harmonious way to social justice must according to this conception fall back 
upon a positivist philosophy and an abolishment of bureaucracy. 

Holmberg was always anxious to emphasize the importance of avoiding all 
forms of large-scale political and economical solutions. In accordance, his critique 
of reformist social democrats was repeated over and over during the years. The re-
ason behind this was a genuine discrepancy between Holmberg’s and the social-
democratic leaders’ interpretation of the mechanisms behind social development. 
Before the turn of the century, Holmberg laid more stress upon the moral poten-
tiality inherent in every human being than on pure economic class struggle, when 
it came to defining how the social upheaval should be substantiated.

During the 1890’s, Holmberg heedlessly and trustworthy combined liber-
tarian socialist and anarchist ideas. Gradually, Eugen Dühring‘s influence was 
toned down in favour of a more class-related and anarcho-communist pro-
paganda. In Hinke Bergegren‘s newspaper Under röd flagg Holmberg wro-
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te a couple of articles that manifested his approval of the ideas articulated 
by Krapotkin and Bakunin, and his repudiation of the Swedish Social De-
mocratic Party. This position, along with a deep-rooted individualism, and 
a willingness to integrate social theory and political propaganda, characteri-
zed Holmberg‘s political thought from the 1890‘s and onward. His antipathy 
against brutal revolutionary tendencies was as solid as his critique against ide-
ological dogmatism of any kind.

When syndicalism emerged as an alternative to the revolutionary socia-
lists, Holmberg took part in the theoretical debate. At the end of 1909, after 
the big strike and the lo congress, two for the Young Socialists extremely dis-
appointing events, Holmberg offered to write a study on the newly born revo-
lutionary movement. The central committee of the Young Socialist Party rep-
lied in the affirmative to his request, and shortly thereafter he began to work 
on what would become the first detailed theoretical document concerning re-
volutionary syndicalism in Sweden. The book, Syndikalismen: Dess väsen, teori 
och taktik (Syndicalism: Its Essence, Theory and Tactics), was in many respec-
ts impressive and elucidating. It ran to over 250 pages, and provided an ambi-
tious introduction to syndicalist ideas, means and tactics, substantiated by nu-
merous references to influential European syndicalists.

Holmberg’s interest in and fascination for utopian ideas were always firm. 
Another distinctive feature of his political thought, outlined already in his 
earliest writings, was the reliance on every individual’s potential to develop in 
an intellectual an ethical sense, and thereby hasten the development towards 
brotherhood of all mankind. This feature remained intact over the years. 
Holmberg took ideological patterns from different subversives – and especial-
ly from the Swedish 19th century lawyer and utopian Nils Herman Quiding – 
with requests for an intensified class struggle. This eclectic mixture of liberta-
rian and revolutionary socialist proposals is a distinctive trait for Holmberg’s 
conception of anarchism.

Moreover, it was his contention that there ought to be no opposition bet-
ween anarchists and syndicalists, since these two radical styles of political 
thought had almost everything in common, at least if one by “anarchism“ me-
ant the anarcho-communist position stated by Krapotkin and his adherents.
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In conclusion, the anarchist lines of thought articulated by the three prin-
cipal characters in the thesis, intersects at several points. They all agreed that 
private property and capitalism must be abolished and replaced by voluntary 
forms of cooperation. Furthermore, they expressed a similar disbelief in parli-
amentary tactics, the military and party bureaucracy. Anarchism turned out to 
be a useful complementary force to the socialist ideology, for these three thin-
kers, with their blatant unwillingness to compromise, and constant search for 
alternatives to the reformist social democracy.
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