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Abstract
Stefan Backius (2011): Workers on the stage: amateur theatre as a political 
tool. (Arbetare på scen - amatörteater som politiskt verktyg) Örebro Studies 
in History 11, 275 pp.

This thesis focuses on the political dimensions of aesthetic expression 
during the Long Sixties. The thesis deals with amateur theatre ventures 
both within and linked to the social democratic labour movement. ’Spelet 
om Norbergsstrejken’ (The Play about the Norberg Strike) had its première 
in 1977 in a small industrial village in the industrial region of Bergslagen. 
Similar plays appeared in many regions of the country and a wave of work-
ers’ plays emerged and made an impact on the internal investments of the 
educational association ABF in amateur theatre. The empiricism of the thesis 
concludes in 1982 when a social democratic amateur theatre association was 
founded and after a breakaway from the social democratic movement was 
establishing a residential study centre in another small village in Bergslagen. 

Sixties radicalisation provides the social context of the study and the 
perspective of sociological social movement research is used and developed. 
Based on the perspective of cognitive practice and the concepts of cosmology 
and movement ideology attention is directed towards the theatre assets of 
performance hosts, expectation horizons and patterns of behaviour. The thesis 
argues for a deeper understanding of sixties radicalisation partly meaning 
that the periodisation needs to be extended backwards as well as forwards 
in terms of time and partly that the political dimensions of aesthetic expres-
sion should be focused on. Based upon the results of the thesis the concept 
of culturactivism was formulated which defines the specific approach that 
appeared in the space between political and cultural activism. This highlights 
the need for a concept that covers the cognitive free space that arose between 
aesthetic expression and political activism and which has not previously at-
tracted the attention of historical studies about sixties radicalisation to any 
great degree. 

Keywords: culture, activism, culturactivism, social movements, cognitive 
praxis, radical theatre, labour movement, radicalism, 1968, the long sixties .

Stefan, Backius, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden
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Förord 
Låt mig börja med ett medgivande. Valet av avhandlingsämne beror egentligen inte 

bara på forskningsluckan kring kulturen inom historieforskningen. Det handlar nog 

också om mina tidigare erfarenheter. Kanske kom det ur mitt vänsterengagemang i 

föreningslivet i Hällefors under nittiotalets senare hälft, då när vi bedrev kulturakti-

viteterna i motstånd - nästan som något farligt. Eller uppstod det ur arbetarspelet i 

Bredsjö 1994 som engagerade mig som musikern som för tillfället behövde ett gig? 

Ämnesintresset kan även ha kommit till redan under nittiotalets första år då vårt 

stora engagemang i den lilla bruksorten resulterade i kulturprojekt som motvikt till 

industrinedläggningar och kollektiv utflyttningsdepression. Man kan kanske också 

spåra valet av ämne till åttiotalets tidiga år när vårt rockband behövde en replokal 

och fann den hos Hellefors Kulturfont, kulturföreningen som verkade i sextio- och 

sjuttiotalets upproriska anda och som av kommunföreträdare hade anvisats ett torp 

långt ute i skogen. Eller hände det den där sensommareftermiddagen 1974 i mormor 

och morfars hammock i det egna hemmets trädgård? Det var då jag för första gång-

en öppnade det mjuka fodralet och tog fram den spritt nya röda skolmandolinen. 

Fingertopparna började ömma och snart ingick jag i ett sammanhang, entonigt plin-

kande tredjestämman i skolbarnens jättestora mandolin- och blockflöjtsorkester.  

Själva avhandlingsarbetet har bedrivits sedan oktober 2004 inom ramen för Fors-

karskolan Urbana studier och historieämnet vid Örebro Universitet. Så många per-

soner finns att tacka för synpunkter, insikter, handgriplig hjälp och andligt stöd att 

alla omöjligen kan nämnas. Men slutseminarieopponenten Martin Stolares engage-

rade synpunkter och stöd i slutfasen och huvudhandledaren Thord Strömbergs in-

siktsfullhet och outtröttliga uppmuntran vill jag särskilt betona. Utan Thords lot-

sande vet jag inte om jag skulle ha kommit ända fram. Miljön vid Centrum för ur-

bana och regionala studier har tjänat som huvudmylla för det praktiska forsknings-

arbetet. Miles Davis samt alla mina vänner uppe i Bergslagen har bidragit med de 

stora perspektiven. Tack Helena!  

Den klassiska förordsformuleringen - forskning är ett kollektivt och samhälleligt 

projekt samtidigt som det är undertecknad som bär det yttersta ansvaret för dess 

brister och begränsningar - bör även betonas här. De viktigaste arbetsuppgifterna 

lockar och gäckar ständigt genom att alltid förflytta sig framåt i tiden. Avhandlingen 

innehåller åtskilliga ouvertyrer till kommande forskningsuppgifter. Framtiden får 

utvisa om de bör utföras. Nu är det dags att vända blad.  

Stefan Backius 2010 
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1. Kulturen och det långa sextiotalet  
 
Sextio- och sjuttiotalen brukar betraktas som den politiserade kulturens årtion-

den. Ofta uttrycktes under denna tid kulturverksamhetens politiska dimensioner i 

termer av strävanden efter en folkets kultur eller kulturen som motvikt mot 

kommersialismens negativa verkningar. Längtan efter ett mer demokratiskt, 

rättvist och ofta socialistiskt samhälle uttrycktes till betydande delar genom este-

tiska uttrycksformer och konstnärliga gestaltningar.  

Vid en tillbakablick framstår tidsandan präglad av uppbrott och maktförskjut-

ning. Ungefär samtidigt uppstod i många länder betydande studentprotester och 

andra ungdomligt präglade manifestationer som ifrågasatte maktstrukturer och 

auktoriteter. Denna radikalisering som till betydande delar bestod av demonstra-

tioner, ockupationer, festivaler och andra manifestationer präglades av en bland-

ning av olika estetiska uttrycksformer och alternativa politiska handlingsmönster 

där mänskliga möten och direktaktion ansågs viktiga. Ifrågasättanden skedde 

också utanför den ungdomliga kulturens sfär och strejker och andra arbetsmark-

nadskonflikter blev vanligare. I Sverige dominerade synen på strejker som legiti-

ma och önskvärda strävanden för att förbättra livsvillkoren för arbetande männi-

skor. Underifrånperspektiven präglade såväl den offentliga debatten som statliga 

insatser. Betydande reformer genomfördes inom det svenska arbetsmarknads- och 

socialpolitiska området under perioden. En ny statlig kulturpolitik sjösattes 1974 

vilket ledde till att kulturen skulle komma att utgöra ett eget politikområde för 

lång tid framöver.  

Sextiotalet präglades också av en revolution inom konstarterna. Ett lekfullt ex-

perimenterande och en stark position för ett avantgardepräglat förhållningssätt 

gjorde att beprövade erfarenheter ifrågasattes och att gränsöverskridanden nor-

maliserades. Ur detta uppstod en motkultur som beskrivits bestå av dels en speci-

fik estetik och uppsättning värderingar, dels av alternativa institutioner och dis-

tributionssystem för de olika kulturuttrycken.1 I en under sextiotalet inflytelserik 

essä om konst påpekades exempelvis att allt tal om estetiska värden ytterst måste 
                                                        
1 Nylén, Leif (1998) Den öppna konsten: happenings, instrumental teater, konkret poesi och 
andra gränsöverskridningar i det svenska 60-talet 
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stödja sig på att någon presenterat något som ett konstverk.2 Utifrån folkrörelser-

nas och studieförbundens perspektiv fanns strävanden efter ett mindre hierarkiskt 

kulturbegrepp som i högre grad utgick från att det är betraktaren som gör konst-

verket och att det är upplevelsen som är förutsättningen för kvaliteten.3 Den öka-

de medvetenheten om relationen mellan konstskapandet och mottagaren bar med 

sig en starkare koppling till samhälleliga förhållanden och ledde till ett mer öppet 

estetikbegrepp. De estetiska kulturuttrycken genomgick en vitalisering och kultu-

rens samhälleliga roll omprövades. 

De konstnärliga uttrycksformerna blev en viktig del av tidens påtagliga strävan 

efter samhällsförändring. En mängd teatergestaltningar fokuserade exempelvis 

politiska och sociala förhållanden där arbetarrörelsens historia iscensattes ur 

strejkernas och de sociala konflikternas perspektiv. Det har hävdats att det var de 

kulturellt skapande intellektuella som betydde mest för sextiotalsradikalisering-

en.4 

Men det är inte första gången i västerlandets historia som kulturen har använts 

som en politisk kraft. Framförallt har 1800- och 1900-talens sociala rörelser - i 

Sverige ofta kallade folkrörelser - utgjort en ram för kulturell mobilisering och 

aktivism underifrån. Under sextio- och sjuttiotalen vitaliserades dessa sociala rö-

relser. Många av periodens kollektiva handlingsmönster som hade samhälleliga 

förändringar som mål brukar förstås som nya sociala rörelser. Det är i spännings-

fältet mellan de nya sociala rörelserna och den estetiska vitaliseringen som denna 

avhandlings amatörteaterdrama utspelar sig. Det handlar om de estetiska ut-

trycksformerna som viktiga rum för känslor och tankar samt som verktyg för att 

förmedla politiska budskap och aktivistiska handlingsmönster, en politiskt präg-

lad kulturell aktivism.  

I ett efterkrigstida perspektiv framstår sextiotalet som inledningen på en period 

där förhoppningar och förväntningar på kulturens och de sociala rörelsernas för-

ändringspotential fick extra stor spridning. Ett perspektiv på perioden är att för-

stå den som en kulturrevolution med djupgående förändringar i normer, värde-

ringar och livsstil. Bakgrunden tecknas då gärna som ett efterkrigstida Västeuro-

pa präglat av en kraftig utbildningsexpansion, av nya massmediers framväxt och 

av ett pågående kallt krig mellan två militära och ideologiskt väl rustade super-

makter. Krigsslutets stora barnkullar skapade en ovanligt stor ungdomsgenera-

                                                        
2 Linde, Ulf (1960) Spejare: en essä om konst 
3 Nerman, Bengt (1962) Demokratins kultursyn 
4 Östberg, Kjell (2002) 1968 när allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala 
rörelserna 
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tion som ifrågasatte hierarkier och konventioner. Genom ungdomskulturens ut-

tryck och den expanderande utbildningssektorn skapades ett nytt offentligt ut-

rymme som kunde fyllas med en radikal generations drömmar och handfasta 

strävanden efter förändrade livsbetingelser. Periodens dynamik präglades av en 

strävan efter förändring som inte bara var önskvärd utan även uppfattades som 

nödvändig.  

Denna radikalisering förstärktes av den framväxande masskulturen med dess 

nya distributionsformer. De transnationellt spridda kulturuttrycken, exempelvis 

musik, film och mode blev tillgängliga för stora grupper ungdomar och skapade 

gemensamma referensramar. Med Ian McDonalds ord uppstod en revolution i 

huvudet.5 Det skedde i många huvuden, på olika platser ungefär samtidigt och på 

liknande sätt vilket också skapade en transnationell generationsidentitet som till 

stor del rymdes inom den kulturella och politiska sfären.  

Sextiotalsradikaliseringen kan alltså beskrivas i termer av både kulturella och 

politiska förändringsprocesser. De kulturella handlar ofta om förändringar i tän-

kande, värderingsförskjutningar, nya samlevnadsformer, nya droger och nyand-

lighet, nya kulturella uttrycksformer och olika typer av alternativkulturer. De 

politiska beskrivs vanligtvis som en tredje väg mellan USAkapitalism och Sovjet-

kommunism, ofta i form av den nya vänsterns sökande efter förebilder i tredje 

världen utifrån teorier som betonade frigörande och kulturella aspekter. Demo-

krati, jämlikhet och frihet förfäktades av människor och grupper som hade eko-

nomiska och sociala förändringar som målsättning. Utmaningen mot det etable-

rade samhället var i detta perspektiv också en utmaning såväl mot det kalla kri-

gets polariserade världsbild som mot den materiella tillväxten. 

Inom de estetiska uttrycksformernas rum rörde det sig i grunden om en strävan 

efter känslomässig beröring och förändring, till skillnad från den mer logiska och 

materiellt orienterade politiken som utgick från sociala och ekonomiska mönster 

och maktförhållanden. Den estetiska sfären präglades därför av en viss autonomi 

som bör uppmärksammas. I detta utrymme kunde det möjligas gränser utmanas 

av individuella och kollektiva föreställningsvärldar och kreativitetsprocesser utan 

att alltför mycket hindras av faktiska fysiska, ekonomiska eller sociala begräns-

ningar och maktförhållanden.  

De politiska aspekterna av radikaliseringen är förmodligen de hittills mest stu-

derade och diskuterade i det historiska perspektivet vilket inte är helt oväntat 

med tanke på historieskrivningens tradition av fokusering på den politiska 

                                                        
5 MacDonald, Ian (2000) En revolution i huvudet: the Beatles inspelningar och 60-talet 
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2 Linde, Ulf (1960) Spejare: en essä om konst 
3 Nerman, Bengt (1962) Demokratins kultursyn 
4 Östberg, Kjell (2002) 1968 när allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala 
rörelserna 
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tion som ifrågasatte hierarkier och konventioner. Genom ungdomskulturens ut-

tryck och den expanderande utbildningssektorn skapades ett nytt offentligt ut-
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gemensamma referensramar. Med Ian McDonalds ord uppstod en revolution i 

huvudet.5 Det skedde i många huvuden, på olika platser ungefär samtidigt och på 

liknande sätt vilket också skapade en transnationell generationsidentitet som till 

stor del rymdes inom den kulturella och politiska sfären.  

Sextiotalsradikaliseringen kan alltså beskrivas i termer av både kulturella och 

politiska förändringsprocesser. De kulturella handlar ofta om förändringar i tän-

kande, värderingsförskjutningar, nya samlevnadsformer, nya droger och nyand-

lighet, nya kulturella uttrycksformer och olika typer av alternativkulturer. De 
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nomiska och sociala förändringar som målsättning. Utmaningen mot det etable-

rade samhället var i detta perspektiv också en utmaning såväl mot det kalla kri-

gets polariserade världsbild som mot den materiella tillväxten. 

Inom de estetiska uttrycksformernas rum rörde det sig i grunden om en strävan 

efter känslomässig beröring och förändring, till skillnad från den mer logiska och 

materiellt orienterade politiken som utgick från sociala och ekonomiska mönster 

och maktförhållanden. Den estetiska sfären präglades därför av en viss autonomi 

som bör uppmärksammas. I detta utrymme kunde det möjligas gränser utmanas 

av individuella och kollektiva föreställningsvärldar och kreativitetsprocesser utan 

att alltför mycket hindras av faktiska fysiska, ekonomiska eller sociala begräns-

ningar och maktförhållanden.  

De politiska aspekterna av radikaliseringen är förmodligen de hittills mest stu-

derade och diskuterade i det historiska perspektivet vilket inte är helt oväntat 

med tanke på historieskrivningens tradition av fokusering på den politiska 

                                                        
5 MacDonald, Ian (2000) En revolution i huvudet: the Beatles inspelningar och 60-talet 
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maktutövningen. Radikaliseringen uppfattas i detta perspektiv som en tyngd-

punktsförflyttning vänsterut på den politiska höger-vänster skalan. De estetiska 

aspekterna av radikaliseringen har tidigare förbisetts eller behandlats mer försik-

tigt i historieskrivningen om sextiotalet. Frågan som här ställs är emellertid om 

inte de vitaliserade estetiska uttrycksformerna innehöll en betydande maktdimen-

sion som gränsar till den politiska. 

Sett ur ett geografiskt perspektiv brukar både politisk radikalisering och 

konstnärlig vitalisering ses som rörelser utgående från urbana och kulturella cent-

ra med spridning till periferin. Men en rörelse åt motsatt håll kan också skönjas. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i en mindre industriort i Bergslagen och under-

söker sedan några utvalda amatörteatersatsningar som genomfördes under sjut-

tiotalets senare del i nära anslutning till arbetarrörelsen. Avhandlingen komplette-

rar därmed tidigare studier av den svenska sextiotalsradikaliseringen som utgått 

från en mera storstadsorienterad kontext. Den utspelar sig i spänningsfältet mel-

lan gamla och nya föreställningsvärldar, förväntanshorisonter och handlings-

mönster och mellan centrum och periferi.  

* 

Avhandlingens kan ses som indelad i tre delar där den första utgör bakgrund, 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv, (kapitel 1-2) den andra delen utgörs 

av de empiriska undersökningarna (kapitel 3-6) och den avslutande delen innehål-

ler en sammanfattande diskussion, käll- och litteraturförteckningar samt en eng-

elsk sammanfattning (kapitel 7-9). Ambitionen har varit att varje kapitel ska 

kunna läsas fristående.  

Avhandlingens tematik behandlar alltså hur kultur och politik samverkade un-

der perioden. Innan vi närmar oss detta i empirin: Strejkspelet i Norbergsstrejken 

(kapitel 3), Arbetarspelsvågen (kapitel 4), ABF:s amatörteatersatsning (kapitel 5) 

och Bredsjögården (kapitel 6) ska avhandlingens tema i detta inledningskapitel 

relateras till tidigare forskning. Här behandlas först sextiotalets plats och position 

i historieskrivningen som följs av en diskussion om kulturbegreppets mångfald 

och avslutningsvis de estetiska kulturuttryckens roll i historieskrivningen. Kapitel 

2 är ett teori- och metodkapitel där avhandlingens teoretiska perspektiv och be-

greppsanvändning redovisas. Här formuleras också avhandlingens tema, problem, 

syfte och huvudfrågor vilket följs av påpekanden gällande källmaterialet. Sedan 

följer de fyra empiriska kapitlen. I stället för ett traditionellt bakgrundskapitel har 

jag valt att inleda kapitel 3-6 med bakgrundsteckningar där de aktuella händel-

serna och aktörerna placeras. Detta innebär att en mer problemorienterad kon-
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text tecknas där den tidigare forskningen utgör en viktig del. I det avslutande ka-

pitlet återvänder vi till avhandlingens huvudfrågor och en diskussion om kultur-

aktivismen. Men allra först granskas hur arvet efter sextiotalet tog sig uttryck i 

tiden under vilken avhandlingen skrevs.  

Arvet från sextiotalet 

The measure of an era is not taken in membership cards or election results 

alone, but in the changes in consciousness, in the changing norms of everyday 

life, and in the public policies that result from movement impacts on the main-

stream. […] The sixties are still contested terrain in schools, the media, and 

politics precisely because the recovery of their meaning is important to social 

movements of the future and because the suppression or distortion of that 

memory is vital to the conservative agenda. […] The final stage of the sixties, 

the stage of memory and museums, is under way.6  

Citatet ovan finns i en nyutgåva av den nordamerikanska studentrörelsens mani-

fest från 1962. En av rörelsens frontfigurer, författaren Tom Hayden, tar här till-

fället i akt att mer än 40 år senare spekulera i arvet från sextiotalet. Sextiotalet är 

omtvistat hävdar han, vilket beror på att hågkomsten dels är viktigt för framti-

den, dels att den konservativa agendan strävar efter att förvanska eller förvrida 

dess eftermäle.7 Historikern Johan Bergman påpekar i en avhandling om perio-

dens vänsterradikala kulturarbetare att mytologiseringen efteråt är en viktig del 

av decenniet.8 Den växande historiseringen och den offentliga minnesbearbet-

ningen runt sextiotalet understryker detta och bidrar till att decenniet kan komma 

att framstå som efterkrigstidens mest mytomspunna.  

Oavsett om perioden anses vara lång eller bara inrymma årtalet 1968 påminns 

vi om att perioden ännu inte är över. Politiska protester, avantgardistiska 

konstuttryck, socialpolitiska insatser, du-reformen, en framväxande global ung-

domskultur, gruppteater och proggmusik är exempel på vitt skilda fenomen som 

ömsom har betraktats som nödvändiga och efterlängtade inslag i kulturklimatet, 

ömsom som tecken på politisk och moralisk degenerering eller rent av kulturellt 

och civilisatoriskt förfall. Synen på perioden har alltså präglats av värdeladdade 

omdömen och skilda perspektiv. Författaren och journalisten Mark Kurlansky är 

inte ensam om att hävda att efter revolutionsåret 1968 blev världen aldrig mera 

                                                        
6 Hayden, Tom (2005) The Port Huron statement. The visionary call of the 1960s revolution 
7 Ibid. 
8 Bergman, Johan (2010) Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin s 13 
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6 Hayden, Tom (2005) The Port Huron statement. The visionary call of the 1960s revolution 
7 Ibid. 
8 Bergman, Johan (2010) Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin s 13 
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sig lik.9 Sextiotalets arv och tidsanda är föremål för en sedan länge pågående och 

lågintensiv maktkamp med dagspolitiska förtecken och det mytomspunna året 

1968 har fått tjäna som symbol för perioden vars betydelse dessutom verkar ha 

ökat med tiden. 

Myten runt1968 

En stor del av litteraturen om 1968 utgörs av minnesskrifter och hågkomster som 

ofta skrivits utifrån ett idealiserande eller avståndstagande perspektiv. Värdefulla 

erfarenheter och insikter kombineras med strävanden att lägga historien tillrätta 

och även dra samtidens skiljelinjer in i framtiden.10 Tom Hayden som citerades 

inledningsvis menar att perioden efteråt har präglats av en kamp om historien på 

the battlefield of memory.11 I Sverige har liknande observationer gjorts där det 

påpekats att det uppstått en djup klyfta mellan de historiska skeenden som utspe-

lade sig runt 1968 och den senare tidens föreställningar om 1968. Kanske har 

Ludvig Rasmusson en poäng när han menar att både vänstern och högern haft ett 

gemensamt intresse av historieförfalskning i meningen att överdriva det som hän-

de. Vänstern för att dramatisera och framhäva sin egen betydelse och högern för 

att häckla och demonisera sina motståndare.12 Eller var förändringarna av avgö-

rande art? I en intervjubok söker kulturarbetaren Gunila Ambjörnsson bland sina 

generationskamrater bland annat svar på frågan om hur tidsandan har förändrats 

från sextiotalet fram till 2007. Förändring har skett och sammanfattas som att 

Sverige gått från ett samhälleligt vi till vandrande varumärken.13  

I samband med 40årsdagen av kårhusockupationen 1968 arrangerade Ax:son 

Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ett seminarium där 68-revolten dis-

kuterades.14 Flera av bidragen publicerades sedan i en antologi som präglades av 

                                                        
9 Kurlansky, Mark (2006) 1968: de gränslösa drömmarnas år 
10 Se exempelvis Arvidsson, Håkan (2008a) Vi som visste allt: minnesbilder från 1960-talets 
vänsterrörelse; Augustsson, Lars-Åke & Hansén, Stig (2001) De svenska maoisterna; 
Ambjörnsson, Gunila och Mannheimer, Carin (2007) Tidsandans krumbukter; Kilander, Åke 
(2007) Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-
1975. Se även Säfve, Torbjörn (1971) Rebellerna i Sverige: dokumentation, kritik, vision 
11 Hayden, Tom (2008) The future of 1968´s "Restless Youth"", i Klimke, Martin & Scharloth, 
Joachim (red) 1968 in Europe: a history of protest & activism, 1956-1977 
12 Rasmusson, Ludvig (2008) "Historieförfalskningen av maj 68", i Almqvist, Kurt (red) 
Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år 
13 Ambjörnsson & Mannheimer (2007). Ett liknande sociologiskt intervjuprojekt som intervjuade 
demonstranter 1968 följdes upp 20 år senare för att försöka utröna aktivisternas syn på sin egen 
historiska betydelse och på periodens andliga klimat och samhällsutveckling. Lundberg, Svante 
(1993) Sextioåttor: studie av en politisk generation; Lundberg, Svante, Månsson, Sven-Axel & 
Welander, Hans (1970) Demonstranter: en sociologisk studie. Se även Mosskin, Louise & 
Mosskin, Peter (1969) Ungdomsupproret 
14 Almqvist, Kurt (2008) Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år 
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svartmålning av perioden.15 Även några professionella historiker uppmärksam-

made här arvsstriden genom att sammankoppla det mytiska årtalet 1968 med 

diktaturer, massmord och terror och i flera bidrag namngavs svenska offentliga 

personer som man anser intagit felaktiga politiska ståndpunkter i samtiden.16 Här 

vidareutvecklas en tradition att använda perioden som ett politiskt tillhygge väns-

terut.17  

Även den svenska alliansregeringen gjorde upprepade uttalanden under man-

datperioden 2006-2010 som uttryckligen präglats av en kamp om innehållet i 

symbolen 1968. Ledande folkpartistiska företrädare har hävdat att arvet från 

1968 vilar tungt över skolan eftersom den skapade en ny skolideologi. Både den 

nya vänsterns idéer och det man kallade den socialdemokratiska flumskolan fick 

klä skott för folkpartisternas upplevelser av brist på ordning och disciplin samt 

ett illa fungerande betygssystem.18 Kristdemokraternas partiledare upplevde att 

kulturvänstern sedan sjuttiotalet hånat och misstänkliggjort verklighetens folk 

med vilket han menade så kallade vanliga Svenssons. Detta har stått klart i filmer 

och böcker i mer än trettio år hävdade han.19 Från ledande moderater har där-

emot tongångarna varit annorlunda. Frihetsdimensionen i 1968 har länge utgjort 

kärnan i den egna ideologin menar man. Det är således moderaterna som nu tyd-

ligast förvaltar arvet från 1968 genom att plädera för minskade hierarkier och 

ökad jämställdhet som medel att frigöra individen.20 Den borgerliga regeringen 

har här föregångare i andra europeiska länder, exempelvis Danmark. Där har 

årtalet 1968 använts som ett symboliskt vapen i en värdepolitisk kamp som in-

leddes med statsministerns nyårstal 2002. Här initierades en kulturkamp mot 

                                                        
15 Se exempelvis: Johansson, Mats (2008) "De svarta åren: början till slutet"; Shachar, Nathan 
(2008) "1968 och det intellektuella arvet"; Berntson, Lennart (2008) "1960-talets onda arv"; 
Bauhn, Per (2008) "All makt är inte av ondo"; Anthony, Andrew (2008) "Från klasskamp till 
kulturkamp"; Lloyd, John (2008) "Moraliska mål, omoraliska medel"; Cohen, Nick (2008) 
"Vänster om, höger om"; alla i Almqvist, Kurt (red) Betydelsen av revolutionsåret 1968: 
Kårhusockupationen 40 år. Berntssons, Baums och Anthonys texter var tidigare publicerade i 
tidskriften Axess temanummer om 1968 års påstådda 40 års kris präglad av fortsatt vurm för 
repression och intolerans. Temanummer (2008) 1968 40-årskris, Axess 2008/3. 
16 Arvidsson, Håkan (2008b) "Vi som visste allt"; Salomon, Kim (2008) "Minesfesten"; Gerner, 
Kristian (2008) "1968 - ett årtals signifikans i Stockholm, Warszawa och Prag"; Berntson (2008); 
alla i Almqvist, Kurt (red) Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år   
17 Se exempelvis Jolin, Christopher (1972) Vänstervridningen: hot mot demokratin i Sverige; 
Ahlmark, Per (1994) Vänstern och tyranniet: det galna kvartsseklet; Arvidsson, Claes (1999) Ett 
annat land: Sverige och det långa 70-talet  
18 061023 Svenska Dagbladet Björklund vill syna betygssättning, osignerad; 070220 Svenska 
Dagbladet Svenskan måste få en särställning, Lova Olsson; 070326 Kvällsposten Ny ideologi för 
skolan, Ulf Nilsson 
19 090702 Dagens Nyheter Hägglund skärper sin attack mot kulturvänstern, Henrik Brors; 
100416 Dagens Nyheter Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten, Göran Hägglund 
20 080525 Expressen 68-rörelsen lever med oss, Per Schlingmann 
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Ludvig Rasmusson en poäng när han menar att både vänstern och högern haft ett 

gemensamt intresse av historieförfalskning i meningen att överdriva det som hän-

de. Vänstern för att dramatisera och framhäva sin egen betydelse och högern för 

att häckla och demonisera sina motståndare.12 Eller var förändringarna av avgö-

rande art? I en intervjubok söker kulturarbetaren Gunila Ambjörnsson bland sina 

generationskamrater bland annat svar på frågan om hur tidsandan har förändrats 

från sextiotalet fram till 2007. Förändring har skett och sammanfattas som att 

Sverige gått från ett samhälleligt vi till vandrande varumärken.13  

I samband med 40årsdagen av kårhusockupationen 1968 arrangerade Ax:son 

Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ett seminarium där 68-revolten dis-

kuterades.14 Flera av bidragen publicerades sedan i en antologi som präglades av 

                                                        
9 Kurlansky, Mark (2006) 1968: de gränslösa drömmarnas år 
10 Se exempelvis Arvidsson, Håkan (2008a) Vi som visste allt: minnesbilder från 1960-talets 
vänsterrörelse; Augustsson, Lars-Åke & Hansén, Stig (2001) De svenska maoisterna; 
Ambjörnsson, Gunila och Mannheimer, Carin (2007) Tidsandans krumbukter; Kilander, Åke 
(2007) Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-
1975. Se även Säfve, Torbjörn (1971) Rebellerna i Sverige: dokumentation, kritik, vision 
11 Hayden, Tom (2008) The future of 1968´s "Restless Youth"", i Klimke, Martin & Scharloth, 
Joachim (red) 1968 in Europe: a history of protest & activism, 1956-1977 
12 Rasmusson, Ludvig (2008) "Historieförfalskningen av maj 68", i Almqvist, Kurt (red) 
Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år 
13 Ambjörnsson & Mannheimer (2007). Ett liknande sociologiskt intervjuprojekt som intervjuade 
demonstranter 1968 följdes upp 20 år senare för att försöka utröna aktivisternas syn på sin egen 
historiska betydelse och på periodens andliga klimat och samhällsutveckling. Lundberg, Svante 
(1993) Sextioåttor: studie av en politisk generation; Lundberg, Svante, Månsson, Sven-Axel & 
Welander, Hans (1970) Demonstranter: en sociologisk studie. Se även Mosskin, Louise & 
Mosskin, Peter (1969) Ungdomsupproret 
14 Almqvist, Kurt (2008) Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år 
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svartmålning av perioden.15 Även några professionella historiker uppmärksam-

made här arvsstriden genom att sammankoppla det mytiska årtalet 1968 med 

diktaturer, massmord och terror och i flera bidrag namngavs svenska offentliga 

personer som man anser intagit felaktiga politiska ståndpunkter i samtiden.16 Här 

vidareutvecklas en tradition att använda perioden som ett politiskt tillhygge väns-

terut.17  

Även den svenska alliansregeringen gjorde upprepade uttalanden under man-

datperioden 2006-2010 som uttryckligen präglats av en kamp om innehållet i 

symbolen 1968. Ledande folkpartistiska företrädare har hävdat att arvet från 

1968 vilar tungt över skolan eftersom den skapade en ny skolideologi. Både den 

nya vänsterns idéer och det man kallade den socialdemokratiska flumskolan fick 

klä skott för folkpartisternas upplevelser av brist på ordning och disciplin samt 

ett illa fungerande betygssystem.18 Kristdemokraternas partiledare upplevde att 

kulturvänstern sedan sjuttiotalet hånat och misstänkliggjort verklighetens folk 

med vilket han menade så kallade vanliga Svenssons. Detta har stått klart i filmer 

och böcker i mer än trettio år hävdade han.19 Från ledande moderater har där-

emot tongångarna varit annorlunda. Frihetsdimensionen i 1968 har länge utgjort 

kärnan i den egna ideologin menar man. Det är således moderaterna som nu tyd-

ligast förvaltar arvet från 1968 genom att plädera för minskade hierarkier och 

ökad jämställdhet som medel att frigöra individen.20 Den borgerliga regeringen 

har här föregångare i andra europeiska länder, exempelvis Danmark. Där har 

årtalet 1968 använts som ett symboliskt vapen i en värdepolitisk kamp som in-

leddes med statsministerns nyårstal 2002. Här initierades en kulturkamp mot 

                                                        
15 Se exempelvis: Johansson, Mats (2008) "De svarta åren: början till slutet"; Shachar, Nathan 
(2008) "1968 och det intellektuella arvet"; Berntson, Lennart (2008) "1960-talets onda arv"; 
Bauhn, Per (2008) "All makt är inte av ondo"; Anthony, Andrew (2008) "Från klasskamp till 
kulturkamp"; Lloyd, John (2008) "Moraliska mål, omoraliska medel"; Cohen, Nick (2008) 
"Vänster om, höger om"; alla i Almqvist, Kurt (red) Betydelsen av revolutionsåret 1968: 
Kårhusockupationen 40 år. Berntssons, Baums och Anthonys texter var tidigare publicerade i 
tidskriften Axess temanummer om 1968 års påstådda 40 års kris präglad av fortsatt vurm för 
repression och intolerans. Temanummer (2008) 1968 40-årskris, Axess 2008/3. 
16 Arvidsson, Håkan (2008b) "Vi som visste allt"; Salomon, Kim (2008) "Minesfesten"; Gerner, 
Kristian (2008) "1968 - ett årtals signifikans i Stockholm, Warszawa och Prag"; Berntson (2008); 
alla i Almqvist, Kurt (red) Betydelsen av revolutionsåret 1968: Kårhusockupationen 40 år   
17 Se exempelvis Jolin, Christopher (1972) Vänstervridningen: hot mot demokratin i Sverige; 
Ahlmark, Per (1994) Vänstern och tyranniet: det galna kvartsseklet; Arvidsson, Claes (1999) Ett 
annat land: Sverige och det långa 70-talet  
18 061023 Svenska Dagbladet Björklund vill syna betygssättning, osignerad; 070220 Svenska 
Dagbladet Svenskan måste få en särställning, Lova Olsson; 070326 Kvällsposten Ny ideologi för 
skolan, Ulf Nilsson 
19 090702 Dagens Nyheter Hägglund skärper sin attack mot kulturvänstern, Henrik Brors; 
100416 Dagens Nyheter Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten, Göran Hägglund 
20 080525 Expressen 68-rörelsen lever med oss, Per Schlingmann 
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vänstern och mot det statsministern kallade 1968-tänkandets värderingar. Dans-

ka historiker menar att det i början av 2000-talet finns två vitt skilda huvudberät-

telser om efterkrigstidens Danmark där konfrontationen dem emellan gjort 1968 

till något som beskrivs som en erindringspolitiskt slagmark. Det är dels en höger 

och dels en vänsterberättelse som kämpar om den kulturella dagordningen i nuti-

den med målet att forma framtidens Danmark.21  

Liknande utspel riktade mot arvet efter 1968 har också gjorts i andra europe-

iska länder påpekar flera socialdemokratiska debattörer. Spöket från 1968 jagas 

av flera europeiska länders politiska ledare och utifrån utspel framförallt i Frank-

rike och Danmark, men även i USA och Norge, identifieras en kulturkamp som 

även spritt sig till Sverige.22  

Socialdemokratins förhållande till perioden är ambivalent. I en debattbok i 

ämnet finns en säregen blandning av avståndstagande från den mer radikala väns-

tern och besvikelse över det egna partiets högervridning.23 Som i en förlängning 

av dåtidens debattklimat andas bidragen fortfarande ett fortsatt avståndstagande 

vänsterut med kompletterande tillrättalägganden och förklaringar av tidens ske-

enden blandat med missnöje över senare tiders utveckling.24 I en annan antologi 

med det besvikna perspektivet på nittiotalets utveckling påpekas det att sextiota-

lets självutnämnda radikaler politiskt och intellektuellt svikit sitt eget sextiotal.25 

Kanske är det som historikern Jenny Andersson menar att det socialdemokratiska 

hårda avståndstagandet till 68-generationen och det sena sextiotalets vänster-

kritik innebar att vägen öppnades för kanslihushögern. Detta skulle komma att 

innebära ett brott mot arbetarrörelsens klassiska ekonomiska tänkande menar 

hon där kritiken av kapitalismen försvann och krispolitik och budgetsanering 

kom att betraktas som objektiv kunskap. Brottet med 68-generationen innebar ett 

socialdemokratiskt systemskifte som tog sin början under åttiotalet hävdar hon.26  

                                                        
21 Andersen, Morten Bendix & Olsen, Niklas (2004) 1968: dengang og nu 
22 071118 Aftonbladet Borgerlighetens nya kulturkamp, Olle Svenning; Elmbrant, Björn (2007) 
Kulturkamp i Sverige, Arena 071203; 080703 Norrländska socialdemokraten Spöket från 1968 
Lars Ilshammar  
23 Kokk, Enn, Gustavsson, Klas & Ljunggren, Stig-Björn (2002) Var blev ni av, ljuva drömmar? 
24 Kokk, Enn (2002) "Vart tog den där elden vägen?"; Ljunggren, Stig-Björn (2002) "Bör gamla 
kommunister sticka ut sina ögon?"; Sjöström, Hans O (2002) "Han rör ju på sej..."; Johansson, 
Sten (2002) "Världen, vi och Västeuropa - vad blev det av freden och den demokratiska 
socialismen?"; alla i Kokk, Enn, Gustavsson, Klas & Ljunggren, Stig-Björn (red) Var blev ni av, 
ljuva drömmar?  
25 Wirtén, Per & Jordahl, Anneli (1999) Vi som inte var med: en orättvis betraktelse över 
sextiotalet 
26 Andersson, Jenny (2009) När framtiden redan hänt: socialdemokratin och folkhemsnostalgin  
s 81-96. Se även Östberg, Kjell (2005b) Vad har socialdemokratin gjort av sina intellektuella?, 
Tidsignal 05/03  
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Internationellt har forskare lyft fram arvet efter 1968 ur olika perspektiv. Ex-

empelvis påvisar de franska sociologerna Luc Boltanski och Eve Chiapello ett 

samband mellan sextiotalets radikalism och det de kallar 1990-talets manage-

mentkultur. Sextiotalets motkultur blommade åter under nittiotalet men i en an-

norlunda tappning.27 I en fransk kontext har också Kristin Ross studerat hur stu-

dent- och arbetarrevolten i maj 1968 omkonstruerades i efterhand och befriades 

från polisvåld och dödsfall. Inslag som arbetarnas delaktighet, antiamerikanism, 

antiimperialism samt influenser från Algeriet- och Vietnamkrigen suddades allt-

mer ut ur den mediala offentliga bilden av 1968. Ross menar att bilden av 1968 

förfalskats och avpolitiserats där våldsamma sociopolitiska strävanden i efter-

hand omvandlats till en mer oskyldig kulturrevolution.28  

Spänningen mellan periodens politiska kontra kulturella arv diskuteras också 

av den tyske historikern Martin Klimke. Han påpekar att oavsett om arvet efter 

1968 uppfattas som positivt eller negativt så är de flesta överens om periodens 

avgörande betydelse för kulturella förändringar som rör livsstil och värderingar. 

Radikala politiska krav och handlingar förändrade aktivisters sociala konventio-

ner, skapade nya former av kulturuttryck och alternativa arenor samt frambring-

ade upplevelser av en accelererande kulturell transformation. Men när det kom-

mer till det mera strikt politiska arvet blir tolkningarna mer kontroversiella. Arvs-

striden följer gamla stridslinjer mellan aktivister och deras opponenter. Båda 

grupperna har formulerat och producerat oräkneliga bidrag till tolkningen, ofta 

präglade av förklaringar, ursäkter eller fördömanden över det uppnådda eller 

misslyckade påpekar Klimke. De fortsätter kämpa om arvet efter sig själva.29  

Omkonstruktionen av det förflutna är en ständigt pågående aktivitet som inte 

bara omfattar sextiotalet. I den svenska historien har den uppmärksammats ur 

flera perspektiv och utgör ett forskningsområde under utveckling.30 Här under-

                                                                                                                                                                   
 
27 Boltanski, Luc & Chiapello, Eve (2007) The new spirit of capitalism. Boltanski och Chiapellos 
perspektiv lyftes också i valrörelsen 2010. Sextiotalets tidsanda innehöll två typer av samhällskri-
tik hävdades ur ett rödgrönt perspektiv, en social kritik och en artistisk kritik men de samhällsför-
ändringar som sedan skedde låg mer i linje med den artistiska kritiken på den socialas bekostnad. 
Wennerhag, Magnus (2010) "Tre rörelsepartier och möjligheten till politisk förnyelse", i John 
Hörnquist, Daniel Suhonen & Kristina Tysk (red) Vårt sätt att leva tillsammans kommer att 
förändras. 27 arbetspunkter för en rödgrön förändring. Se även Löwy, Michael (2008) Den revo-
lutionära romantiken i maj 1968, Tidssignal 08/8 
28 Ross, Kristin (2002) May '68 & its afterlives 
29 Klimke, Martin (2010) The other alliance: student protest in West Germany & the United 
States in the global sixties, s 243 
30 Se exempelvis: Johansson, Roger (2001) Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 
historiemedvetande och historiebruk 1931-2000; Linderborg, Åsa (2001) Socialdemokraterna 
skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000; Zander, Ulf (2001) 
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vänstern och mot det statsministern kallade 1968-tänkandets värderingar. Dans-

ka historiker menar att det i början av 2000-talet finns två vitt skilda huvudberät-

telser om efterkrigstidens Danmark där konfrontationen dem emellan gjort 1968 

till något som beskrivs som en erindringspolitiskt slagmark. Det är dels en höger 

och dels en vänsterberättelse som kämpar om den kulturella dagordningen i nuti-

den med målet att forma framtidens Danmark.21  

Liknande utspel riktade mot arvet efter 1968 har också gjorts i andra europe-

iska länder påpekar flera socialdemokratiska debattörer. Spöket från 1968 jagas 

av flera europeiska länders politiska ledare och utifrån utspel framförallt i Frank-

rike och Danmark, men även i USA och Norge, identifieras en kulturkamp som 

även spritt sig till Sverige.22  

Socialdemokratins förhållande till perioden är ambivalent. I en debattbok i 

ämnet finns en säregen blandning av avståndstagande från den mer radikala väns-

tern och besvikelse över det egna partiets högervridning.23 Som i en förlängning 

av dåtidens debattklimat andas bidragen fortfarande ett fortsatt avståndstagande 

vänsterut med kompletterande tillrättalägganden och förklaringar av tidens ske-

enden blandat med missnöje över senare tiders utveckling.24 I en annan antologi 

med det besvikna perspektivet på nittiotalets utveckling påpekas det att sextiota-

lets självutnämnda radikaler politiskt och intellektuellt svikit sitt eget sextiotal.25 

Kanske är det som historikern Jenny Andersson menar att det socialdemokratiska 

hårda avståndstagandet till 68-generationen och det sena sextiotalets vänster-

kritik innebar att vägen öppnades för kanslihushögern. Detta skulle komma att 

innebära ett brott mot arbetarrörelsens klassiska ekonomiska tänkande menar 

hon där kritiken av kapitalismen försvann och krispolitik och budgetsanering 

kom att betraktas som objektiv kunskap. Brottet med 68-generationen innebar ett 

socialdemokratiskt systemskifte som tog sin början under åttiotalet hävdar hon.26  

                                                        
21 Andersen, Morten Bendix & Olsen, Niklas (2004) 1968: dengang og nu 
22 071118 Aftonbladet Borgerlighetens nya kulturkamp, Olle Svenning; Elmbrant, Björn (2007) 
Kulturkamp i Sverige, Arena 071203; 080703 Norrländska socialdemokraten Spöket från 1968 
Lars Ilshammar  
23 Kokk, Enn, Gustavsson, Klas & Ljunggren, Stig-Björn (2002) Var blev ni av, ljuva drömmar? 
24 Kokk, Enn (2002) "Vart tog den där elden vägen?"; Ljunggren, Stig-Björn (2002) "Bör gamla 
kommunister sticka ut sina ögon?"; Sjöström, Hans O (2002) "Han rör ju på sej..."; Johansson, 
Sten (2002) "Världen, vi och Västeuropa - vad blev det av freden och den demokratiska 
socialismen?"; alla i Kokk, Enn, Gustavsson, Klas & Ljunggren, Stig-Björn (red) Var blev ni av, 
ljuva drömmar?  
25 Wirtén, Per & Jordahl, Anneli (1999) Vi som inte var med: en orättvis betraktelse över 
sextiotalet 
26 Andersson, Jenny (2009) När framtiden redan hänt: socialdemokratin och folkhemsnostalgin  
s 81-96. Se även Östberg, Kjell (2005b) Vad har socialdemokratin gjort av sina intellektuella?, 
Tidsignal 05/03  
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Internationellt har forskare lyft fram arvet efter 1968 ur olika perspektiv. Ex-

empelvis påvisar de franska sociologerna Luc Boltanski och Eve Chiapello ett 

samband mellan sextiotalets radikalism och det de kallar 1990-talets manage-

mentkultur. Sextiotalets motkultur blommade åter under nittiotalet men i en an-

norlunda tappning.27 I en fransk kontext har också Kristin Ross studerat hur stu-

dent- och arbetarrevolten i maj 1968 omkonstruerades i efterhand och befriades 

från polisvåld och dödsfall. Inslag som arbetarnas delaktighet, antiamerikanism, 

antiimperialism samt influenser från Algeriet- och Vietnamkrigen suddades allt-

mer ut ur den mediala offentliga bilden av 1968. Ross menar att bilden av 1968 

förfalskats och avpolitiserats där våldsamma sociopolitiska strävanden i efter-

hand omvandlats till en mer oskyldig kulturrevolution.28  

Spänningen mellan periodens politiska kontra kulturella arv diskuteras också 

av den tyske historikern Martin Klimke. Han påpekar att oavsett om arvet efter 

1968 uppfattas som positivt eller negativt så är de flesta överens om periodens 

avgörande betydelse för kulturella förändringar som rör livsstil och värderingar. 

Radikala politiska krav och handlingar förändrade aktivisters sociala konventio-

ner, skapade nya former av kulturuttryck och alternativa arenor samt frambring-

ade upplevelser av en accelererande kulturell transformation. Men när det kom-

mer till det mera strikt politiska arvet blir tolkningarna mer kontroversiella. Arvs-

striden följer gamla stridslinjer mellan aktivister och deras opponenter. Båda 

grupperna har formulerat och producerat oräkneliga bidrag till tolkningen, ofta 

präglade av förklaringar, ursäkter eller fördömanden över det uppnådda eller 

misslyckade påpekar Klimke. De fortsätter kämpa om arvet efter sig själva.29  

Omkonstruktionen av det förflutna är en ständigt pågående aktivitet som inte 

bara omfattar sextiotalet. I den svenska historien har den uppmärksammats ur 

flera perspektiv och utgör ett forskningsområde under utveckling.30 Här under-

                                                                                                                                                                   
 
27 Boltanski, Luc & Chiapello, Eve (2007) The new spirit of capitalism. Boltanski och Chiapellos 
perspektiv lyftes också i valrörelsen 2010. Sextiotalets tidsanda innehöll två typer av samhällskri-
tik hävdades ur ett rödgrönt perspektiv, en social kritik och en artistisk kritik men de samhällsför-
ändringar som sedan skedde låg mer i linje med den artistiska kritiken på den socialas bekostnad. 
Wennerhag, Magnus (2010) "Tre rörelsepartier och möjligheten till politisk förnyelse", i John 
Hörnquist, Daniel Suhonen & Kristina Tysk (red) Vårt sätt att leva tillsammans kommer att 
förändras. 27 arbetspunkter för en rödgrön förändring. Se även Löwy, Michael (2008) Den revo-
lutionära romantiken i maj 1968, Tidssignal 08/8 
28 Ross, Kristin (2002) May '68 & its afterlives 
29 Klimke, Martin (2010) The other alliance: student protest in West Germany & the United 
States in the global sixties, s 243 
30 Se exempelvis: Johansson, Roger (2001) Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 
historiemedvetande och historiebruk 1931-2000; Linderborg, Åsa (2001) Socialdemokraterna 
skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000; Zander, Ulf (2001) 
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stryks att historieskrivning är en betydande maktresurs. Kampen om arvet från 

sextiotalet har också tydliga inslag av detta, en kamp som präglas av motsägelse-

fulla skildringar som betonat både sekteristisk dogmatism och fullständig frihet 

vilket visar att perioden fortfarande spelar en viktig roll trots att ungefär 40 år 

förflutit. Men hur har historiker med ambitionen att skapa en övergripande euro-

peisk historieskrivning beskrivit och förklarat perioden? 

Historikerna och kulturrevolutionen  

Moments of great cultural significance are often appreciated only in retro-

spect. The Sixties were different: the transcendent importance contemporaries 

attached to their own time – and their own selves – was one of the special fea-

tures of the age. A significant part of the Sixties was spent, in the words of 

The Who, ´talking about My Generation.31 

Som konstaterades inledningsvis har sextio- och sjuttiotalens radikaliseringsvåg 

på senare tid fått en allt större plats i det offentliga samtalet samtidigt som 

strävanden att ladda bilden av 1968 med olika dagspolitiska projekt är framträ-

dande. Även historikern Tony Judt påpekar detta i sin omfattande bok om Euro-

pas efterkrigshistoria. Han inleder ett kapitel om sextiotalet med att poängtera att 

berättelsen om perioden i stor utsträckning har formats av dem som var med själ-

va. Detta har påverkat den allmänna förståelsen av perioden menar han. Från att 

ha setts som en övergångsperiod mellan å ena sidan efterkrigstidens tillväxtepok, 

med välfärdsstaternas expansion och det kalla krigets logik, och å andra sidan 

1900-talets slutskede, med strukturomvandlingar, avregleringar, Berlinmurens fall 

och EUs framväxt, har den alltmer kommit att förstås som en egen specifik peri-

od. Sextiotalet har kommit att spela en allt viktigare roll för tolkningen av efter-

krigstidens utveckling. 

Synteserna 

Det mångsidiga begreppet kulturrevolutionen, som är av ett äldre datum, har an-

vänts av flertalet historiker för att beskriva och diskutera sextiotalet. Detta har 

gjorts i några inflytelserika arbeten där synteser över 1900-talet formulerats.32 
                                                                                                                                                                   
Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte. Se även Alzén, Annika (1996) Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets 
bevarande i Norrköping 1950-1985 
31 Judt, Tony (2005) Postwar: a history of Europe since 1945, s 390 
32 Med syntes menas en övergripande framställning över en längre tid, oftast också ett större geo-
grafiskt område. Motsatsen till en sådan sammanställning eller sammanfattning beskrivs som 
analys i meningen sönderdelning. Yvonne Hirdman påpekar att denna motsats i samband med 
historieskrivning inte ska tas bokstavligt. En övergripande historisk förståelse är intimt förknip-
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Framförallt fick begreppet en framträdande position i Eric Hobsbawms perspek-

tiv på sextiotalet.33 Den stora samhällsförändring som där skedde utgick inte, som 

tidigare revolutioner ansetts göra, från ekonomiska, politiska eller sociala förhål-

landen utan från kulturella. Hobsbawm beskriver detta genom att peka på hur 

normer kopplade till samlevnad och familjemönster förändrades. Tillsammans 

med den nya ungdomskulturens framväxt menar han att dessa kulturella föränd-

ringar utgör kulturrevolutionens kärna.34  

Hobsbawms tolkning av perioden som en kulturrevolution har bejakats av 

andra historiker som kompletterat och fördjupat analyserna. Artur Marwick ex-

empelvis uppvärderar begreppet kulturrevolution så kraftigt att det hamnar i bo-

kens titel. Han använder också begreppet mini-renässans vilket innebär att sextio-

talet jämförs med 1400-talet då konstnärliga normer och uttryck samt idéer om 

relationen mellan individ och samhälle förändrades.35 Marwicks strävan efter en 

historieskrivning utifrån sociala och kulturella aspekter leder till en kritik mot 

den tidigare starka fokuseringen på traditionell politik och lagstiftande försam-

lingar. Dessa perspektiv är mindre relevanta hävdar Marwick eftersom sociala 

och kulturella förhållanden existerar och förändras oavsett politiska förhållan-

den.36  

Ungdomskulturens avtryck i form av förändringar av beteendemönster och va-

nor, av fritidsaktiviteter och den kommersiella konstens uttrycksformer betonas 

av Hobsbawm då kulturrevolutionen diskuteras. Han påpekar hur ungdomstiden 

förlängdes och de unga uppfattades som en växande autonom socialgrupp.37 

Denna ungdomskulturs främsta produkter, mode och rockmusik, förmedlade nya 

                                                                                                                                                                   
pad med analys och ett analyserande framställningssätt. Hirdman, Yvonne (2003) Att skriva 
historiska synteser: en liten moralism, Historisk tidskrift 03/2. Se Historisk tidskrift temanummer 
2003:2 för en diskussion kring historiska synteser.  
33 Hobsbawm, Eric J. (1997) Ytterligheternas tidsålder: det korta 1900-talet: 1914-1991 
34 Hobsbawm (1997) s 365-391 
35 Precis som sextiotalet har renässansen också framställts i ett mytiskt skimmer, en gyllene tidsål-
der där individualism och ett nytt mänskligt medvetande uppstod i kontrast till den medeltida 
halvslummern. Burke, Peter (1998) Renässansen: en introduktion. Att göra kopplingar mellan 
perioder av radikalisering och den så kallade renässansen är inte helt ovanlig. Exempelvis ser Mi-
chael Denning 1930-talets radikala kulturfront som en Amerikas andra renässans. Denning, 
Michael (1998) The cultural front: the laboring of American culture in the twentieth century, 
s xvii  
36 Marwick, Arthur (1998) The sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy, & the United 
States, c.1958-c.1974, s 6-9 
37 Med autonom socialgrupp verkar Hobsbawm vilja fånga fenomenet med ungdomskulturens 
expansion i tid och rum, ofta beskriven som ungdomarnas nya ställning i samhället. Ungdomarna 
ses i detta sammanhang både som en grupp och delvis också som en social gruppering med något 
oklar gränsdragning. Detta fenomen har exempelvis symboliserats av James Dean vars liv tog slut 
samtidigt som hans ungdom. Hobsbawm (1997) s 370. Se även Horgby, Björn (2007) Rock och 
uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969, s 51 
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stryks att historieskrivning är en betydande maktresurs. Kampen om arvet från 

sextiotalet har också tydliga inslag av detta, en kamp som präglas av motsägelse-

fulla skildringar som betonat både sekteristisk dogmatism och fullständig frihet 

vilket visar att perioden fortfarande spelar en viktig roll trots att ungefär 40 år 

förflutit. Men hur har historiker med ambitionen att skapa en övergripande euro-

peisk historieskrivning beskrivit och förklarat perioden? 
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tures of the age. A significant part of the Sixties was spent, in the words of 

The Who, ´talking about My Generation.31 

Som konstaterades inledningsvis har sextio- och sjuttiotalens radikaliseringsvåg 

på senare tid fått en allt större plats i det offentliga samtalet samtidigt som 

strävanden att ladda bilden av 1968 med olika dagspolitiska projekt är framträ-

dande. Även historikern Tony Judt påpekar detta i sin omfattande bok om Euro-

pas efterkrigshistoria. Han inleder ett kapitel om sextiotalet med att poängtera att 

berättelsen om perioden i stor utsträckning har formats av dem som var med själ-

va. Detta har påverkat den allmänna förståelsen av perioden menar han. Från att 
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Synteserna 
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Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte. Se även Alzén, Annika (1996) Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets 
bevarande i Norrköping 1950-1985 
31 Judt, Tony (2005) Postwar: a history of Europe since 1945, s 390 
32 Med syntes menas en övergripande framställning över en längre tid, oftast också ett större geo-
grafiskt område. Motsatsen till en sådan sammanställning eller sammanfattning beskrivs som 
analys i meningen sönderdelning. Yvonne Hirdman påpekar att denna motsats i samband med 
historieskrivning inte ska tas bokstavligt. En övergripande historisk förståelse är intimt förknip-
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33 Hobsbawm, Eric J. (1997) Ytterligheternas tidsålder: det korta 1900-talet: 1914-1991 
34 Hobsbawm (1997) s 365-391 
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States, c.1958-c.1974, s 6-9 
37 Med autonom socialgrupp verkar Hobsbawm vilja fånga fenomenet med ungdomskulturens 
expansion i tid och rum, ofta beskriven som ungdomarnas nya ställning i samhället. Ungdomarna 
ses i detta sammanhang både som en grupp och delvis också som en social gruppering med något 
oklar gränsdragning. Detta fenomen har exempelvis symboliserats av James Dean vars liv tog slut 
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idéer och värderingar och spreds snabbt genom den västerländska masskulturens 

nya distributionsformer. Men i denna process betonar Hobsbawm en intressant 

motsättning som inrymde både särskiljning och likriktning. Å ena sidan skapades 

normer bland ungdomar som särskiljde olika ungdomsgrupper från varandra ut-

ifrån klädsel eller musiksmak. Å andra sidan uppstod det en likriktning som en 

följd av dessa olika moden, subkulturer och kamrattryck. Samtidigt som man 

skapade sin egen stil så sattes ramarna till stora delar av de ideal, attityder och 

trender som förmedlades och definierades genom den transnationella ungdoms-

kulturen. Radikaliseringen, den tekniska utvecklingen, demografiska förhållanden 

och masskulturens framväxt kombinerat med en ökad köpkraft ledde till ett 

framväxande internationellt medvetande och identifikationsmönster som skilde 

sextiotalets ungdomskultur från de tidigare. Den västerländska ungdomskulturen 

var alltså fundamentet för detta identitetsformeringsutrymme, en kultur vars om-

fattning saknar historiskt motstycke menar Hobsbawm.38  

Tony Judt, som citerades inledningsvis, är också influerad av Hobsbawm och 

beskriver sextiotalet i tre olika kapitel som sammantaget resulterar i ett mer ny-

anserat perspektiv. Det första utgår från den europeiska socialdemokratin som 

han menar stod på sin höjdpunkt under sextiotalet. Det andra fokuserar den kul-

turella och politiska radikaliseringen i Västeuropa och kapitlets rubrik, The Spec-

tre of Revolution, är en travesti på Hobsbawms kulturrevolution som implicerar 

att den tog sig andra uttryck än tidigare revolutioner. Det tredje kapitlet fokuse-

rar förhållanden i Östeuropa vilka framställs som väldigt annorlunda jämfört 

med i väst, ett upplägg som förövrigt ligger helt i linje med bokens övergripande 

tes om det tidigare delade Europa som under slutet av 1900-talet äntligen återfö-

renas.39 Judts periodisering och perspektiv skiljer sig något från Hobsbawm och 

Marwicks främst i det att han i högre utsträckning betonar det han kallar sextio-

talets estetiska revolt som i huvudsak verkar inkludera de massdistribuerade este-

                                                        
38 Enligt Hobsbawm var den nya ungdomskulturen annorlunda på tre olika sätt: 1) Från att be-
traktas som ett förberedande stadium för vuxenlivet förändrades ungdomstiden till att framstå 
som det slutgiltiga steget i människans mognad. Idrotts- och underhållningsbranschen underströk 
denna förändring. 2) Den kommersiella och tekniska utvecklingen kombinerat med ökad köpkraft 
gjorde ungdomsgruppen mer komfortabel med den utvecklade hem- och datatekniken. Detta led-
de till ombytta roller mot äldre generationer som tidigare var de som förmedlade kunskap. 3) Det 
starka internationella medvetandet, som han framförallt kopplar till den starka spridningen av 
framförallt klädmode och musik, blev en gemensam referensram och identifikationsfaktor. Dessa 
angloamerikanska kulturyttringar kompletterades snart av tredje världens karibiska, latinameri-
kanska och afrikanska influenser. Hobsbawm konstaterar att kläder och musik på detta sätt 
kompletterade tredje världens revolutionära strategier. Hobsbawm (1997) s 369-381  
39 Judt (2005) s 360-449 
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tiska uttrycksformerna med dess åtföljande identitetsformeringar stimulerade av 

utbildningens expansion och den politiska radikaliseringen.40  

Judt tolkar skeendet förövrigt på ett likartat sätt som Hobsbawm, en tolkning 

som utgår från efterkrigstidens demografiska utveckling där växande ungdoms-

grupper med specifika kultur- och utbildningsförhållanden var viktiga. Den efter-

krigstida demografiska puckeln resulterade i ett Europa fyllt av unga människor. 

När sedan de stora utbildningsreformerna på grundskole- och universitetsnivå 

genomfördes skapades fabriksliknande utbildningsförhållanden där stora grupper 

av ungdomar radikaliserades och internationaliserades samtidigt som den anglo-

amerikanska ungdomskulturen spreds med den framväxande masskulturen.41
 

Dessa kulturella artefakter, exempelvis musik, mode och film, utvecklades också i 

en riktning som gjorde att skillnaderna mot det gamla framhävdes tydligt. Exem-

pel som ges är dels hur långa psykedeliska låtar med diffusa texter som täckte 

hela LP sidor kontrasterade mot schlagerbetonad populärmusik med övertydliga 

texter, dels hur jeans och blue-collar clothing blev ett alternativ till skjorta och 

slips. Även klädstilar i naturmaterial förknippade med hippiekulturen signalerade 

ett antikapitalistiskt mode med tydlig adress till tredje världen. Den globala popu-

lärkulturen förmedlades genom de framväxande massmedierna med sitt stora ge-

nomslag framförallt i de mer välbeställda och moderniserade europeiska ung-

domsskikten hävdar Judt. Flödet var i första hand från England och USA österut 

och söderut och resultatet blev gemensamma referensramar för ungdomar i vitt 

skilda miljöer, alla med åldern och avsaknaden av direkta krigserfarenheter 

gemensamt. Den lättsinniga sidan av sextiotalets mode, dess popkultur och dess 

sexliberalism var en reaktion mot tidigare generationer och samtida makt-

havare.42
  

Judt betonar också att sextiotalet var en guldålder för samhällsteorier. Betydel-

sen av de återupplivade och nya tolkningarna av marxismen för radikaliseringen 

hanteras på olika sätt i de här refererade historiska synteserna. Han skiljer sig här 

genom den vikt han lägger vid den humanistiska och samhällsvetenskapliga teori-

revolutionen som en del av sextiotals- radikaliseringen. Hobsbawm berör knappt 

                                                        
40 Judt (2005) s 377 
41 Den efterkrigstida demografiska utvecklingen och utbildningens expansion beskrivs som att när 
problemen med mat, bostad och arbete mer eller mindre var lösta uppstod istället utbildningen 
som nästa stora projekt för det offentliga. Judt (2205) s 390-394. Framställningens perspektiv på 
samhällsutvecklingen påminner om Maslows behovstrappa, först löses och tillfredställes de mate-
riella behoven, sedan kan de kulturella aspekterna ägnas omfattande intresse. Här finns paralleller 
till den diskussion om kulturens roll inom svensk arbetarrörelse som brukar benämnas mag- och 
kulturfrågan.  
42 Judt (2005) s 390-421 
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38 Enligt Hobsbawm var den nya ungdomskulturen annorlunda på tre olika sätt: 1) Från att be-
traktas som ett förberedande stadium för vuxenlivet förändrades ungdomstiden till att framstå 
som det slutgiltiga steget i människans mognad. Idrotts- och underhållningsbranschen underströk 
denna förändring. 2) Den kommersiella och tekniska utvecklingen kombinerat med ökad köpkraft 
gjorde ungdomsgruppen mer komfortabel med den utvecklade hem- och datatekniken. Detta led-
de till ombytta roller mot äldre generationer som tidigare var de som förmedlade kunskap. 3) Det 
starka internationella medvetandet, som han framförallt kopplar till den starka spridningen av 
framförallt klädmode och musik, blev en gemensam referensram och identifikationsfaktor. Dessa 
angloamerikanska kulturyttringar kompletterades snart av tredje världens karibiska, latinameri-
kanska och afrikanska influenser. Hobsbawm konstaterar att kläder och musik på detta sätt 
kompletterade tredje världens revolutionära strategier. Hobsbawm (1997) s 369-381  
39 Judt (2005) s 360-449 
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40 Judt (2005) s 377 
41 Den efterkrigstida demografiska utvecklingen och utbildningens expansion beskrivs som att när 
problemen med mat, bostad och arbete mer eller mindre var lösta uppstod istället utbildningen 
som nästa stora projekt för det offentliga. Judt (2205) s 390-394. Framställningens perspektiv på 
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riella behoven, sedan kan de kulturella aspekterna ägnas omfattande intresse. Här finns paralleller 
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42 Judt (2005) s 390-421 
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ämnet utan konstaterar bara att den politiska radikaliseringen förebådades av, 

vad han kallar, små grupper av kulturella dissidenter och avhoppare under diver-

se etiketter.43 Marwicks perspektiv består mest av ett eget avståndstagande från 

olika marxistiskt influerade tanke- och teoriinriktningar.44  

Judt påpekar att de marxistiska teoretiker som lyftes fram i tiden var de som 

”förlorat”, exempelvis Luxemburg, Lukacs och Trotskij. Även upptäckten av 

Marx ungdomstexter gav en alternativ tolkning av marxismen. Den inflytelserike 

teoretikern Herbert Marcuse byggde sina teorier på dessa tidiga marxistiska tex-

ter vilka, kombinerat med hans erfarenhet av att bo i Kalifornien, medverkade till 

slutsatsen att kommersialismen var en kraft som förhindrade frigörelse och livs-

kvalitet. Betoningen av överbyggnadens/kulturens roll i samhällsutvecklingen var 

också en reaktion mot tidigare socialdemokratiska och kommunistiska styren, 

menar Judt som dock påpekar att de nya vänstertänkarna inte hade speciellt 

mycket gemensamt mer än att de var alternativ till den rådande riktningen. Intres-

set riktades mot de delar av den marxistiska traditionen som inte förknippades 

med den sovjetiska marxismen. Detta förhållande kombinerat med den stora stu-

denttillströmningen utgör en viktig del av förklaringen till radikaliseringens upp-

komst hävdar Judt.45 

Hobsbawms perspektiv är som påpekats ovan mer materiellt orienterat än ide-

ologiskt. Generationsklyftan är avgörande för radikaliseringen där uppkomsten 

av tonåringen som medveten och köpstark samhällaktör är central. Den politiska 

radikaliseringen som ägde rum bland dessa ungdomar beskrivs som att de inte 

ville acceptera sin ställning som barn eller ens tonåringar. När den yngre genera-

tionens förväntningar och kritik formulerades som politiska krav upplevdes detta 

av den äldre som orealistiska förhoppningar. Ingen vuxen person med erfarenhe-

ter av verklighetens begränsningar kunde ligga bakom 68-revolternas absurda 

slagord menar Hobsbawm och tydliggör därmed själv den äldre generationens 

ofta oförstående förhållningssätt till den yngre.46
 Kanske är också insikten om 

betydelsen av den nymarxistiska teorirevolutionen för sextiotalets kulturella och 

politiska omvälvningar en generationsfråga också bland historiker. 

                                                        
43 Hobsbawm (1997) s 369 
44 Med begreppet The Great Marxisant Fallacy avfärdas både tidsandan och de undersökta aktö-
rernas verklighetsuppfattning samt även senare marxistisk influerad forskning om densamma 
vilket inkluderar strukturalism, poststrukturalism, ideologiskt och språkligt inriktade teoretiska 
resonemang samt klassanalyser. Marwick (1998) s 9-10 
45 Judt (2005) s 398-407 
46 Som exempel ges “Vi vill ha allt och vi vill ha det nu”, Hobsbawm (1997); s 369. Jmfr The 
Doors textrad “We want the world & we want it now”  
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Sextiotalets periodisering 

Allteftersom historiska analyser av sextiotalet fördjupats har också sextiotalet 

som historisk period expanderat. Kulturella förändringar som exempelvis värde-

ringsförändringar och radikaliseringsmönster låter sig av naturliga skäl inte för-

klaras inom en alltför kort period. Sextiotalets kulturrevolution anses numer om-

fatta en längre tidsperiod än de tio år decenniet i sig själv erbjuder. Ett viktigt 

bidrag till denna expansion kom från Arthur Marwick som i samband med att 

han beskrev sextiotalet som en kulturrevolution också myntade det numera väl-

kända begreppet det långa sextiotalet.47 Förutom att sextiotalet här tillerkänns 

tidsgränserna 1958-1974 innehåller det också en uppdelning av den tidigare en-

hetliga perioden i tre delar, en början, en mitt och ett slut.48 Marwicks uppfatt-

ning om ett långt sextiotal delas numera av de flesta forskare inom fältet även om 

årtalen varierar. Periodens bakgrund, eller förstadier om man så vill, brukar för-

läggas till 1950-talets senare del där framväxten av freds- och antikärnvapenrö-

relser och den nya vänsterns formering spelar en viktig roll. Sjuttiotalet har i allt 

större utsträckning setts som ett decennium då strävandet att förverkliga många 

av sextiotalets idéer och föreställningar skedde. Sextiotalets tidsmässiga expan-

sion har även utsträckts ytterligare. I en antologi från 2009 hävdas rent av att 

sextiotalet inte är ett decennium - utan tre: femtio- sextio- och sjuttiotalen.49 Den 

senare tidens maktkamp om arvet efter 1968 som refererats skulle också kunna 

beskrivas som ytterligare en expansion av perioden, en expansion som i så fall 

sträcker sig långt in i 2000-talet.  

Denna utveckling indikerar att synen på decenniet har förändrats och att dess 

betydelse har uppvärderats i den efterkrigstida historieskrivningen. Från att ha 

uppfattats som en övergångsfas behandlas den nu som en viktig period med en 

                                                        
47 Förutom att han utgick från Hobsbawms perspektiv på sextiotalet som en kulturrevolution så 
kan begreppet det långa sextiotalet uppfattas en travesti på Hobsbawms ”det korta 1900-talet”, 
ytterligare ett tecken på Hobsbawms stora inflytande på andra historiker. Marwick (1998)  
48 Marwicks indelning är: The first stirrings 1958-1963, The high sixties 1964-1969 och Every-
thing goes, & cathing Up, 1969-1974. En liknande periodisering i ett svenskt perspektiv gör Kjell 
Östberg med beskrivningen av Det liberala 60-talet med rötter i 50-talet som 1965 övergår i Det 
röda sextiotalet som sedan övergår i Det mångfacetterade 70-talet. Detta har utvecklats senare av 
andra forskare och har sedan dess fungerat som en tämligen allmänt vedertagen periodisering. 
Jmfr dock Judt som håller fast vid Hobsbawms synsätt där sextiotalet är en del i perioden Prospe-
rities & It´s discontents 1953-1971 som sedan avlöses av Recessional 1971-1989. Marwick 
(1998); Östberg (2002); Judt (2005) 
49 Dubinsky, Karen, Krull, Catherine Lord, Susan, Mills, Sean & Rutherford, Scott (2009) 
"Introduction the global Sixties", i Dubinsky, Karen, Krull, Catherine, Lord, Susan Mills, Sean & 
Rutherford, Scott (red) New World Coming The Sixties & the Shaping of Global Consciousness 
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ämnet utan konstaterar bara att den politiska radikaliseringen förebådades av, 
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ter av verklighetens begränsningar kunde ligga bakom 68-revolternas absurda 

slagord menar Hobsbawm och tydliggör därmed själv den äldre generationens 

ofta oförstående förhållningssätt till den yngre.46
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egen inneboende dramaturgi där radikalisering och kulturella förändringar spelar 

en allt viktigare roll.  

Svenska historiker och 1968 

Före nittiotalet fanns det nästan ingen svensk historieforskning om sextio- och 

sjuttiotalsradikaliseringen.50 Men under decenniets senare del, något år efter att 

Hobsbawms kulturrevolutionstes lanserats, blev det ett desto angelägnare ämne 

bland svenska historiker.51 Diskussionen kom inledningsvis att handla om hur 

historien om sextiotalets nya svenska vänster skulle skrivas och om hur relationen 

till de så kallade nya sociala rörelserna såg ut.  

Den första avhandlingen i historia som behandlade ämnet kom 1996 och foku-

serade studentkårerna i Stockholm och Lund som studieobjekt. Här fokuserade 

Sven Olof Josefsson den svenska studentoron, som det kallades, kring 1968 lik-

som den svenska samtida utbildningspolitiken som ansågs utgöra bakgrunden.52  

I en kritik av avhandlingen framhöll historikern Lars Ekdahl problemet med 

att vänsterrörelsen reducerats till en studentrörelse och efterlyste större uppmärk-

samhet på förändringarna i den gamla vänstern. Parallellerna mellan den svenska 

nya vänsterns utveckling och dess internationella motsvarigheter ifrågasattes ock-

så. Ekdahl påpekade att den svenska vänsterns inhemska förutsättningar, där ex-

empelvis den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen aktivt motarbetade den 

nya vänstern, påverkade den svenska utvecklingen i högre grad än i andra länder. 

Vidare menade han att den svenska vänstern var inriktad på att förändra och inte 

ersätta den gamla existerande vänstern och dess öde avgjordes i hög grad av reak-

tionerna från den gamla vänstern som den försökte förändra.53  

Samma år som Josefssons studie publicerades kom historikern Kim Salomon 

med en studie av FNL-rörelsen. Han argumenterade för att FNL-rörelsens fram-

växt i slutet av sextiotalet hade en stor inverkan på den politiska utvecklingen och 

att rörelsen bidrog till att en ny epok inleddes i Sveriges moderna politiska histo-

ria. Etablerade föreställningar om demokrati, rättvisa, fred och frihet utmanades 

och en ny syn på grundläggande samhällsfrågor uppstod. Det var här som ett 

okonventionellt sätt att arbeta politiskt i Sverige introducerades genom demon-

                                                        
50 Ett undantag är dock Sundgren, Christofer (1980) "Splittrad solidaritet. Om förhållandet 
mellan De Förenade FNL-grupperna och den Svenska kommittén för Vietnamn", i Eriksson, Maj-
Lis, Jansson, Torkel, Sundgren, Christofer & Öhngren, Bo (red) Med eller mot strömmen?: en 
antologi om svenska folkrörelser 
51 Hobsbawms 1900-tals syntes utkom 1994 och den svenska översättningen 1997  
52 Josefsson, Sven-Olof (1996) Året var 1968: universitetskris och studentrevolt i Stockholm och 
Lund, s 9 
53 Ekdahl, Lars (1997) Att konstruera en vänster, Häften för kritiska studier 97/3, s 47 

 27

strationer, affisch- och flygbladskampanjer, apellmöten, talkörer och andra utom-

parlamentariska aktioner. I Salomons tolkning var de nya sociala rörelserna cen-

trala i denna förändring.54 

Även Salomons studie möttes av engagerade synpunkter från andra historiker. 

Urban Lundberg och Klas Åmark fokuserade också på relationen mellan de socia-

la rörelserna och den politiska vänstern. De framförde dock invändningar mot 

tolkningen av FNL-rörelsens roll som föregångare till de så kallade nya sociala 

rörelserna. Snarare ville de se rörelsen som en klassisk folkrörelse förankrad i in-

dustrisamhället och som avvikande och främmande i sextio- och sjuttiotalens po-

litiska miljö som senare skulle utvecklas som miljörörelse, feminism och alterna-

tivrörelse. FNL-rörelsens verksamhet och arbetssätt pekade bakåt – inte framåt 

hävdade de.55 I debatten som följde påpekade Salomon att sextio- och sjuttiotals 

radikaliseringen är ett minerat forskningsfält för historiker i Sverige då många har 

egna erfarenheter av den undersökta tidens politiska strider och den samtida de-

batten vilket avspeglades i tolkningarna.56 

Definitionen av sociala rörelser och relationen till olika partipolitiska gruppe-

ringar uppfattades alltså som mycket viktig. De nya rörelserna kopplades sam-

man med den kulturella och politiska radikaliseringen medan de traditionella po-

litiska partierna i stor utsträckning ansågs härstamma från de gamla sociala rörel-

serna. Mer kulturellt orienterade perspektiv och förklaringsmodeller kritiseras 

och framstår som luddiga och svåranvändbara. Även periodens politiska ställ-

ningstaganden skymtar fram och det är som om historikerna under 1990-talets 

sista decennium reproducerar sextiotalets politiska strider. Eller uttryckt med Sa-

lomons ord, 1990-talet vilar skafötters med sextiotalet.57 Detta har påverkat vilka 

frågor som har ställts. Inspiratören Hobsbawm skulle antagligen ha påpekat att 

oenigheter mellan olika vänsterrörelser har överbetonats och radikaliserings-

vågens mer grundläggande betydelse som en kulturell rörelse som skapade nya 

förväntningar och handlingsmönster underbetonats.  

Men perspektivet på sextiotalsradikaliseringens relation till de sociala rörelser-

na skulle fortsatt vara betydelsefull. Historikern Kjell Östberg påpekar att männi-

skors sammanslutning och kamp i olika sociala rörelser är centrala för hans för-
                                                        
54 Salomon, Kim (1996) Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer,  
s 10 
55 Åmark, Klas & Lundberg, Urban (1997) En vänster i takt med tiden?: 60-talets politiska kultur 
i 90-talets självförståelse", Häften för kritiska studier 97/2, s 59 
56 Salomon, Kim (1997) FNL-rörelsen och samtidshistoriens problem, Häften för kritiska studier 
97/3. Se även Tängerstad, Erik (1997) FNL-grupperna, tidsandan och "the linguistic turn", 
Häften för kritiska studier 97/4 
57 Salomon (1996) 
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lomons ord, 1990-talet vilar skafötters med sextiotalet.57 Detta har påverkat vilka 

frågor som har ställts. Inspiratören Hobsbawm skulle antagligen ha påpekat att 

oenigheter mellan olika vänsterrörelser har överbetonats och radikaliserings-

vågens mer grundläggande betydelse som en kulturell rörelse som skapade nya 

förväntningar och handlingsmönster underbetonats.  

Men perspektivet på sextiotalsradikaliseringens relation till de sociala rörelser-

na skulle fortsatt vara betydelsefull. Historikern Kjell Östberg påpekar att männi-

skors sammanslutning och kamp i olika sociala rörelser är centrala för hans för-
                                                        
54 Salomon, Kim (1996) Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer,  
s 10 
55 Åmark, Klas & Lundberg, Urban (1997) En vänster i takt med tiden?: 60-talets politiska kultur 
i 90-talets självförståelse", Häften för kritiska studier 97/2, s 59 
56 Salomon, Kim (1997) FNL-rörelsen och samtidshistoriens problem, Häften för kritiska studier 
97/3. Se även Tängerstad, Erik (1997) FNL-grupperna, tidsandan och "the linguistic turn", 
Häften för kritiska studier 97/4 
57 Salomon (1996) 
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ståelse av historisk förändring. Det skedde hela tiden ett utbyte av erfarenheter 

mellan de nya och gamla rörelserna. Det blir då naturligt att se de nya sociala 

rörelserna och radikaliseringen nära förknippade med den svenska folkrörelse-

traditionen. Detta förklarar framställningens fokus på att spåra influenser av idé-

er och arbetssätt bakåt i tiden samt ger en vink om författarens syn på kausalite-

ten mellan radikaliseringen och uppkomsten av de sociala rörelserna. Återkom-

mande radikaliseringsperioder resulterar i återkommande vitalisering av de socia-

la rörelserna.58 

Men Östberg tycker sig se att de former under vilka de nya sociala rörelserna 

under sextio- och sjuttiotalen uppstod visar att något nytt inträffat. Sextiotalsra-

dikaliseringen var en del av en större kulturell förändring där tänkandet till viss 

del omformades menar han. Radikaliseringsvågen medförde, trots alla inbördes 

skillnader och splittringar, att en social rörelse där många delade gemensamma 

upplevelser och där en gemensam världsbild formades som ledde till omfattande 

samhällsförändringar. Han ser de nya sociala rörelserna som territorier där situa-

tioner av dynamiskt samspel mellan olika grupper och organisationer uppstod, 

som en kollektiv lärprocess. Östberg refererar här till begreppet kognitiv praxis 

som utvecklats inom den sociologiska forskningen och som avhandlingen åter-

kommer till i nästa kapitel. 59 

Kjell Östberg betraktar vidare sin studie som präglad av ett tydligt Stock-

holmsperspektiv.60 Att städer, i synnerhet huvudstaden, och mer intellektuellt 

präglade platser till överväldigande del utgjort skådeplatser för radikaliseringen 

och periodens sociala rörelser tycks forskarna vara överens om. Detta visar även 

den senare tidens fortsatta historieforskning där sextiotalsradikaliseringen och 

olika sociala rörelser fokuserats.61 Värt att nämna i det här sammanhanget är 

också de vittnesseminarier som genomfördes i början av 2000-talet vid samtids-

historiska institutet, Södertörns högskola och som i stor utsträckning behandlade 

radikaliseringen och kulturens politisering under den aktuella perioden.62 Här har 

                                                        
58 Östberg (2002) s 11-20, 170; Se även Östberg, Kjell (2005a) Radikaliseringsvågor i Sverige: 
rytm och allianser i den sociala kampen Arbetarhistoria 05/1-2  
59 Östberg (2002) s 9-28 
60 Östberg (2002) s 11 
61 Se exempelvis Isaksson, Emma (2007) Kvinnokamp: synen på underordning och motstånd i den 
nya kvinnorörelsen; Hedén, Anne (2008) Röd stjärna över Sverige: Folkrepubliken Kina som 
resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen; Bergman (2010) 
62 Se exempelvis Elgán, Elisabeth (2001) Kvinnorörelsen och '68: aspekter och vittnesbörd, 
Lennerhed, Lena (2005) Upprorets estetik: vittnesseminarier om kulturens politisering under 
1960- och 1970-talet  
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tidigare perspektiv på perioden befästs och naturligtvis präglat såväl synen på 

radikaliseringens innehåll som resultat.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svenska historiker i hög grad inspire-

rats av Hobsbawmtraditionens tolkning av det långa sextiotalet men de har till 

skillnad från den, varit upptagna av att analysera det politiska skeendet. Intresset 

för de nya eller nygamla sociala rörelserna har också getts stor plats. Med Kjell 

Östbergs bok har blicken också riktats mot betydelsen av den kulturella och kog-

nitiva praktik som uppmärksammats i internationell forskning. När förändringar 

i värderingar och handlingsmönster står i centrum för forskningsintresset blir det 

nödvändigt att överge föreställningen om perioden som en historiens pivotpunkt. 

Det är rent av möjligt att det långa sextiotalet också måste utsträckas längre bak i 

tiden än tidigare antagits. 

Liksom den refererade forskningen utgår denna avhandling i stor utsträckning 

från sociala rörelser och ansluter därmed till en väl beprövad tradition inom det 

svenska sextiotalets historieskrivning. Dess specifika bidrag är att mer explicit 

fokusera kulturverksamhet och att också geografiskt komplettera de mera urbana 

perspektiv som präglat forskningen om sextiotalsradikaliseringen med empiri som 

delvis härrör från landsbygdsregionen Bergslagen. Undersökningen går också 

fram till en bit in på åttiotalet, då sextiotalets svallvågor fortfarande är framträ-

dande både organisatoriskt och rörelseideologiskt, åtminstone inom den mot-

ståndsficka inom den socialdemokratiska rörelsen som fokuseras i det avslutande 

empiriska kapitlet. Men först några ord om det notoriskt besvärliga kulturbe-

greppet. 

Kulturbegreppet och kulturforskningen  
Forskning om kultur har som konstaterats bedrivits utifrån olika perspektiv där 

också kulturbegreppet har getts olika definitioner. Åtskilliga forskare har påpekat 

kulturbegreppets komplexitet och Raymond Williams berömda uttalande att or-

det kultur är bland de mest komplicerade orden överhuvudtaget citeras återkom-

mande.63 Två huvudtyper har urskiljts: det traditionella kulturbegreppet och det 

antropologiska/sociologiska kulturbegreppet. Det traditionella, som också be-

nämns som det estetiska kulturbegreppet, har rötter till tyska historiker och filo-

                                                        
63 Se exempelvis Åhlberg, Lars-Olof (1995) "Om kulturbegreppet", i Nordenfelt, Lennart, Liss, 
Per-Erik & Petersson, Bo (red) Hälsosamma tankar: 11 filosofiska uppsatser tillägnade Lennart 
Nordenfelt; Frenander, Anders (2005) Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen 
om svensk kulturpolitik under 1900-talet; Bergman (2010). För en mer grundlig genomgång av 
kulturbegreppets utveckling hänvisas till Frenander s 34-47. Se även Hartman, Per (2009) För 
nöje och nytta. En studie om amatörisminom den svenska kulturpolitiken, s 37-48 
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ståelse av historisk förändring. Det skedde hela tiden ett utbyte av erfarenheter 

mellan de nya och gamla rörelserna. Det blir då naturligt att se de nya sociala 

rörelserna och radikaliseringen nära förknippade med den svenska folkrörelse-

traditionen. Detta förklarar framställningens fokus på att spåra influenser av idé-

er och arbetssätt bakåt i tiden samt ger en vink om författarens syn på kausalite-

ten mellan radikaliseringen och uppkomsten av de sociala rörelserna. Återkom-

mande radikaliseringsperioder resulterar i återkommande vitalisering av de socia-

la rörelserna.58 

Men Östberg tycker sig se att de former under vilka de nya sociala rörelserna 

under sextio- och sjuttiotalen uppstod visar att något nytt inträffat. Sextiotalsra-

dikaliseringen var en del av en större kulturell förändring där tänkandet till viss 

del omformades menar han. Radikaliseringsvågen medförde, trots alla inbördes 

skillnader och splittringar, att en social rörelse där många delade gemensamma 

upplevelser och där en gemensam världsbild formades som ledde till omfattande 

samhällsförändringar. Han ser de nya sociala rörelserna som territorier där situa-

tioner av dynamiskt samspel mellan olika grupper och organisationer uppstod, 

som en kollektiv lärprocess. Östberg refererar här till begreppet kognitiv praxis 

som utvecklats inom den sociologiska forskningen och som avhandlingen åter-

kommer till i nästa kapitel. 59 

Kjell Östberg betraktar vidare sin studie som präglad av ett tydligt Stock-

holmsperspektiv.60 Att städer, i synnerhet huvudstaden, och mer intellektuellt 

präglade platser till överväldigande del utgjort skådeplatser för radikaliseringen 

och periodens sociala rörelser tycks forskarna vara överens om. Detta visar även 

den senare tidens fortsatta historieforskning där sextiotalsradikaliseringen och 

olika sociala rörelser fokuserats.61 Värt att nämna i det här sammanhanget är 

också de vittnesseminarier som genomfördes i början av 2000-talet vid samtids-

historiska institutet, Södertörns högskola och som i stor utsträckning behandlade 

radikaliseringen och kulturens politisering under den aktuella perioden.62 Här har 

                                                        
58 Östberg (2002) s 11-20, 170; Se även Östberg, Kjell (2005a) Radikaliseringsvågor i Sverige: 
rytm och allianser i den sociala kampen Arbetarhistoria 05/1-2  
59 Östberg (2002) s 9-28 
60 Östberg (2002) s 11 
61 Se exempelvis Isaksson, Emma (2007) Kvinnokamp: synen på underordning och motstånd i den 
nya kvinnorörelsen; Hedén, Anne (2008) Röd stjärna över Sverige: Folkrepubliken Kina som 
resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen; Bergman (2010) 
62 Se exempelvis Elgán, Elisabeth (2001) Kvinnorörelsen och '68: aspekter och vittnesbörd, 
Lennerhed, Lena (2005) Upprorets estetik: vittnesseminarier om kulturens politisering under 
1960- och 1970-talet  
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tidigare perspektiv på perioden befästs och naturligtvis präglat såväl synen på 

radikaliseringens innehåll som resultat.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svenska historiker i hög grad inspire-

rats av Hobsbawmtraditionens tolkning av det långa sextiotalet men de har till 

skillnad från den, varit upptagna av att analysera det politiska skeendet. Intresset 

för de nya eller nygamla sociala rörelserna har också getts stor plats. Med Kjell 

Östbergs bok har blicken också riktats mot betydelsen av den kulturella och kog-

nitiva praktik som uppmärksammats i internationell forskning. När förändringar 

i värderingar och handlingsmönster står i centrum för forskningsintresset blir det 

nödvändigt att överge föreställningen om perioden som en historiens pivotpunkt. 

Det är rent av möjligt att det långa sextiotalet också måste utsträckas längre bak i 

tiden än tidigare antagits. 

Liksom den refererade forskningen utgår denna avhandling i stor utsträckning 

från sociala rörelser och ansluter därmed till en väl beprövad tradition inom det 

svenska sextiotalets historieskrivning. Dess specifika bidrag är att mer explicit 

fokusera kulturverksamhet och att också geografiskt komplettera de mera urbana 

perspektiv som präglat forskningen om sextiotalsradikaliseringen med empiri som 

delvis härrör från landsbygdsregionen Bergslagen. Undersökningen går också 

fram till en bit in på åttiotalet, då sextiotalets svallvågor fortfarande är framträ-

dande både organisatoriskt och rörelseideologiskt, åtminstone inom den mot-

ståndsficka inom den socialdemokratiska rörelsen som fokuseras i det avslutande 

empiriska kapitlet. Men först några ord om det notoriskt besvärliga kulturbe-

greppet. 

Kulturbegreppet och kulturforskningen  
Forskning om kultur har som konstaterats bedrivits utifrån olika perspektiv där 

också kulturbegreppet har getts olika definitioner. Åtskilliga forskare har påpekat 

kulturbegreppets komplexitet och Raymond Williams berömda uttalande att or-

det kultur är bland de mest komplicerade orden överhuvudtaget citeras återkom-

mande.63 Två huvudtyper har urskiljts: det traditionella kulturbegreppet och det 

antropologiska/sociologiska kulturbegreppet. Det traditionella, som också be-

nämns som det estetiska kulturbegreppet, har rötter till tyska historiker och filo-

                                                        
63 Se exempelvis Åhlberg, Lars-Olof (1995) "Om kulturbegreppet", i Nordenfelt, Lennart, Liss, 
Per-Erik & Petersson, Bo (red) Hälsosamma tankar: 11 filosofiska uppsatser tillägnade Lennart 
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sofer runt sekelskiftet 1800 och refererar i huvudsak konstarterna samt är uttryck 

för ett bildningsideal. Det antropologiska är betydligt bredare och kan inkludera 

allt mänskligt beteende som inte är biologiskt och närmar sig begrepp som civili-

sation, samhälle och livsform.64 Strävanden efter ett snävare begrepp har framför-

allt bland etnologer resulterat i ett ökat intresse för kollektivt medvetande och 

kognitiva aspekter. Då har kollektiva och mer varaktiga idéer, inställningar, före-

ställningar, kunskaper och värderingar studerats.65  

Idéhistorikern Anders Frenander påpekar att under sextiotalets kulturdebatt så 

var det vanligast att det antropoligiska kulturbegreppet hävdades. Och i diskus-

sionerna runt den nya vänstern blev kulturbegreppet nära nog synonymt med 

samhället. Men i samband med framväxten av den nya kulturpolitiken, som 

bland annat var ett resultat av sextiotalets kulturdebatt, så begränsades dess in-

nehåll i stora drag till konstarterna, möjligtvis med tillägg för radio, TV och pres-

sen som också inkluderades i den nya kulturpolitiken. När en konkret kulturpoli-

tik skulle beskrivas blev det alltså oerhört svårt att upprätthålla den antropolo-

giska syftningen menar Frenander.66  

Kulturbegreppets förändring kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att det ex-

panderat från att vara en konstform till att bli en livsform. Ett annat sätt är att 

begreppet kultur ändrat fokus från handlingar till egenskaper. Från att först inne-

fatta konstnärliga och estetiska aktiviteter har begreppet under 1900-talet bred-

dats till att i högre utsträckning också inkludera etnologiska perspektiv. En star-

kare betoning av värderingar, tankemönster och samhälleliga normer har gjort att 

kulturen alltmer hanterats och förståtts i ljuset av nationella, etniska och identi-

tetsformerande perspektiv. Kultur uppfattas nu inte bara som någonting man gör 

utan också någonting man är eller någonting man tänker, uppfattar och upplever. 

Kulturbegreppets förändring, eller breddning om man så vill, indikerar också att 

kulturbegreppet har olika funktioner i olika vetenskaper.  

Kulturbegreppet i den historiska forskningen har i huvudsak reserverats för 

den etnologiska dimensionen. Dessutom har den historievetenskapliga diskussio-

nen om kultur ofta präglats av dikotomier och i huvudsak förts inom en marxis-

tisk forskningstradition. Relationen mellan basen och överbyggnaden är ett ex-

empel där kulturfrågan relaterats till överbyggnaden. Ett annat exempel är mot-

                                                        
64 Åhlberg (1995)  
65 Åhlberg (1995). Se även: Williams, Raymond (1961) Culture & society 1780-1950; Williams, 
Raymond (1977) Marxism & literature; Hannerz, Ulf (1996) Transnational connections: culture, 
people, places, s 30-43; Ek, Sven B. (1989) Kultur som problem; Geertz, Clifford (1993) The 
interpretation of cultures: selected essays; Eagleton, Terry (2001) En essä om kultur 
66 Frenander (2005) s 144-146 
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sättningen som utgår från klassperspektivet där synen på kultur struktureras med 

hjälp av begreppen borgerlig kultur och arbetarkultur. Här uppfattas uppkomsten 

av olika kulturer, både konstformer och livsformer, som resultat av samhällets 

ekonomiska organisering. Begreppet arbetarkultur förutsätter att liknande sociala 

och ekonomiska levnadsvillkor hos en grupp människor resulterar i en för dem 

gemensam kultur. Arbetarna både uppfattar världen och uttrycker sig estetiskt på 

ett sätt som präglas av att de tillhör arbetarklassen. Borgerlig kultur blir då mot-

polen med en kulturform som ofta uppfattas som att den har en starkare maktpo-

sition i samhället. När det gäller den estetiska dimensionen har både själva ut-

trycken och de samhälleliga kulturinstitutionerna här symboliserats av de tradi-

tionella stockholmsbaserade institutionerna Operan och Dramaten medan verk-

samheter inom folkrörelser, framförallt de som förknippas med arbetarrörelsen, 

ses som arbetarkultur. Kanske kan man säga att kulturen har studerats som ut-

tryck för olika strävanden för eller mot förändringar i maktförhållanden mellan 

samhällsklasserna. 

Forskning kring arbetarkultur har också skiftat tyngdpunkt från en estetisk till 

en mer etnologisk tradition. I studier från tidigt 1980-tal som fokuserat en speci-

fik arbetarkultur har teater och musik inom arbetarrörelsen utgjort de empiriska 

undersökningsobjekten.67 Under åttiotalet blev arbetarkulturforskningen alltmer 

etnologiskt och antropologiskt orienterad och den tidens frågeställningar gjorde 

att andra typer av dikotomier uppstod. Det mest framträdande utgick från be-

greppsparet egensinne – skötsamhet.68 Här riktades intresset mot livsstilsanalyser 

och identitetsformeringar ofta utifrån motståndsstrategier och andra maktper-

spektiv. I en studie om politiskt våld under mellankrigstiden beskrivs denna för-

ändring från det estetiska till de mer antropologiska/etnologiska dimensionerna 

som de första två stegen i en trestegsprocess. Den tredje benämns den nya kultur-

historien och med inspiration från nordamerikanska forskare beskrivs den som 

                                                        
67 Stefan Bohman inleder exempelvis sin avhandling från 1985 med att hävda att den är en fort-
sättning på sjuttiotalets diskussioner om hur kulturella uttrycksformer formas av klassförhållan-
den. Bohman, Stefan (1985) Arbetarkultur och kultiverade arbetare: en studie av arbetarrörelsens 
musik, s 9, 193. Ann Mari Engel påpekar att hon sökt ett ideologiskt förhållningssätt till teater-
verksamheten och diskuterar slutsatserna i förhållande till relationen av en arbetarkultur. Engel, 
Ann Mari (1982) Teater i Folkets park 1905-1980: arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga 
teatern: en kulturpolitisk studie, s 165  
68 Se exempelvis Ambjörnsson, Ronny (1988/2001) Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett 
norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930; Franzén, Mats (1991) "Egensinne och skötsamhet i 
svensk arbetarkultur: kommentarer till Den skötsamme arbetaren av Ronny Ambjörnsson", i 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia Nr 48-49; Horgby, Björn (1993) Egensinne och 
skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940; Horgby, Björn & Isacson, Maths (1994) 
Egensinne och skötsamhet: två arbetsplatskulturer i Sverige under mellankrigstiden, Historisk 
tidskrift 94/3 
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sofer runt sekelskiftet 1800 och refererar i huvudsak konstarterna samt är uttryck 

för ett bildningsideal. Det antropologiska är betydligt bredare och kan inkludera 

allt mänskligt beteende som inte är biologiskt och närmar sig begrepp som civili-

sation, samhälle och livsform.64 Strävanden efter ett snävare begrepp har framför-

allt bland etnologer resulterat i ett ökat intresse för kollektivt medvetande och 

kognitiva aspekter. Då har kollektiva och mer varaktiga idéer, inställningar, före-

ställningar, kunskaper och värderingar studerats.65  

Idéhistorikern Anders Frenander påpekar att under sextiotalets kulturdebatt så 

var det vanligast att det antropoligiska kulturbegreppet hävdades. Och i diskus-

sionerna runt den nya vänstern blev kulturbegreppet nära nog synonymt med 

samhället. Men i samband med framväxten av den nya kulturpolitiken, som 

bland annat var ett resultat av sextiotalets kulturdebatt, så begränsades dess in-

nehåll i stora drag till konstarterna, möjligtvis med tillägg för radio, TV och pres-

sen som också inkluderades i den nya kulturpolitiken. När en konkret kulturpoli-

tik skulle beskrivas blev det alltså oerhört svårt att upprätthålla den antropolo-

giska syftningen menar Frenander.66  

Kulturbegreppets förändring kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att det ex-

panderat från att vara en konstform till att bli en livsform. Ett annat sätt är att 

begreppet kultur ändrat fokus från handlingar till egenskaper. Från att först inne-

fatta konstnärliga och estetiska aktiviteter har begreppet under 1900-talet bred-

dats till att i högre utsträckning också inkludera etnologiska perspektiv. En star-

kare betoning av värderingar, tankemönster och samhälleliga normer har gjort att 

kulturen alltmer hanterats och förståtts i ljuset av nationella, etniska och identi-

tetsformerande perspektiv. Kultur uppfattas nu inte bara som någonting man gör 

utan också någonting man är eller någonting man tänker, uppfattar och upplever. 

Kulturbegreppets förändring, eller breddning om man så vill, indikerar också att 

kulturbegreppet har olika funktioner i olika vetenskaper.  

Kulturbegreppet i den historiska forskningen har i huvudsak reserverats för 

den etnologiska dimensionen. Dessutom har den historievetenskapliga diskussio-

nen om kultur ofta präglats av dikotomier och i huvudsak förts inom en marxis-

tisk forskningstradition. Relationen mellan basen och överbyggnaden är ett ex-

empel där kulturfrågan relaterats till överbyggnaden. Ett annat exempel är mot-

                                                        
64 Åhlberg (1995)  
65 Åhlberg (1995). Se även: Williams, Raymond (1961) Culture & society 1780-1950; Williams, 
Raymond (1977) Marxism & literature; Hannerz, Ulf (1996) Transnational connections: culture, 
people, places, s 30-43; Ek, Sven B. (1989) Kultur som problem; Geertz, Clifford (1993) The 
interpretation of cultures: selected essays; Eagleton, Terry (2001) En essä om kultur 
66 Frenander (2005) s 144-146 
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sättningen som utgår från klassperspektivet där synen på kultur struktureras med 

hjälp av begreppen borgerlig kultur och arbetarkultur. Här uppfattas uppkomsten 

av olika kulturer, både konstformer och livsformer, som resultat av samhällets 

ekonomiska organisering. Begreppet arbetarkultur förutsätter att liknande sociala 

och ekonomiska levnadsvillkor hos en grupp människor resulterar i en för dem 

gemensam kultur. Arbetarna både uppfattar världen och uttrycker sig estetiskt på 

ett sätt som präglas av att de tillhör arbetarklassen. Borgerlig kultur blir då mot-

polen med en kulturform som ofta uppfattas som att den har en starkare maktpo-

sition i samhället. När det gäller den estetiska dimensionen har både själva ut-

trycken och de samhälleliga kulturinstitutionerna här symboliserats av de tradi-

tionella stockholmsbaserade institutionerna Operan och Dramaten medan verk-

samheter inom folkrörelser, framförallt de som förknippas med arbetarrörelsen, 

ses som arbetarkultur. Kanske kan man säga att kulturen har studerats som ut-

tryck för olika strävanden för eller mot förändringar i maktförhållanden mellan 

samhällsklasserna. 

Forskning kring arbetarkultur har också skiftat tyngdpunkt från en estetisk till 

en mer etnologisk tradition. I studier från tidigt 1980-tal som fokuserat en speci-

fik arbetarkultur har teater och musik inom arbetarrörelsen utgjort de empiriska 

undersökningsobjekten.67 Under åttiotalet blev arbetarkulturforskningen alltmer 

etnologiskt och antropologiskt orienterad och den tidens frågeställningar gjorde 

att andra typer av dikotomier uppstod. Det mest framträdande utgick från be-

greppsparet egensinne – skötsamhet.68 Här riktades intresset mot livsstilsanalyser 

och identitetsformeringar ofta utifrån motståndsstrategier och andra maktper-

spektiv. I en studie om politiskt våld under mellankrigstiden beskrivs denna för-

ändring från det estetiska till de mer antropologiska/etnologiska dimensionerna 

som de första två stegen i en trestegsprocess. Den tredje benämns den nya kultur-

historien och med inspiration från nordamerikanska forskare beskrivs den som 

                                                        
67 Stefan Bohman inleder exempelvis sin avhandling från 1985 med att hävda att den är en fort-
sättning på sjuttiotalets diskussioner om hur kulturella uttrycksformer formas av klassförhållan-
den. Bohman, Stefan (1985) Arbetarkultur och kultiverade arbetare: en studie av arbetarrörelsens 
musik, s 9, 193. Ann Mari Engel påpekar att hon sökt ett ideologiskt förhållningssätt till teater-
verksamheten och diskuterar slutsatserna i förhållande till relationen av en arbetarkultur. Engel, 
Ann Mari (1982) Teater i Folkets park 1905-1980: arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga 
teatern: en kulturpolitisk studie, s 165  
68 Se exempelvis Ambjörnsson, Ronny (1988/2001) Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett 
norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930; Franzén, Mats (1991) "Egensinne och skötsamhet i 
svensk arbetarkultur: kommentarer till Den skötsamme arbetaren av Ronny Ambjörnsson", i 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia Nr 48-49; Horgby, Björn (1993) Egensinne och 
skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940; Horgby, Björn & Isacson, Maths (1994) 
Egensinne och skötsamhet: två arbetsplatskulturer i Sverige under mellankrigstiden, Historisk 
tidskrift 94/3 
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ett historiskt paradigm.69 Den historiografiska diskussionen om den språkliga re-

spektive den kulturella vändningen har beröringspunkter med poststrukturella 

forskningsdiskussionen och postmodernismens betydelse för historieforskningens 

metoder och teorier. Den har förts både internationellt och i Sverige i anslutning 

till det arbetarhistoriska forskningsområdet.70 Även diskussionen om de sociala 

respektive de kulturella förklaringsfaktorernas värde har formulerats utifrån en 

dikotomi där kulturen förminskar de sociala aspekternas betydelse.71  

Inom den svenska forskningen om arbetarhistoria spelade således kulturbe-

greppet en framträdande roll med kopplingar till etnologin och det etnologiska 

kulturperspektivet. Föreställningar om skillnader i kultur utifrån en estetisk vär-

deskala har också påverkat synen och forskningen om kultur. Begreppsparet 

högt-lågt har parallellt funnits som ett alternativt kulturperspektiv och verkar 

dessutom ha fått en liten renässans på sistone.72  

Mentalitet och folklig kultur 

Genom begreppen mentalitet och folklig kultur kan man identifiera ytterligare 

historiska forskningsinriktningar som fokuserar kultur. Inom den franska Anna-

les traditionen som i huvudsak studerade den tidigmoderna perioden användes 

begreppet mentalitet för att ringa in verklighetsuppfattningar framförallt i form 

av folkliga föreställningsvärldar. Både hos Emanuel Le Roy Ladurie och Michel 

Vovelle handlar det om studier av någon slags revolutionär mentalitet som leder 

till upplopp och revolt. De revolutionära stämningarna spelar här en viktig roll 

och förklaringarna fokuserar i stor utsträckning på materiella förhållanden där 

                                                        
69 Nyzell, Stefan (2009) "Striden ägde rum i Malmö": Möllevångskravallerna 1926: en studie av 
politiskt våld i mellankrigstidens Sverige, s 25  
70 Karlsson, Sten O. (1998) När industriarbetaren blev historia: studier i svensk arbetarhistoria 
1965-1995; Bonnell, Victoria E., Hunt, Lynn Avery & Biernacki, Richard (1999) Beyond the 
cultural turn: new directions in the study of society & culture; Green, Anna & Troup, Kathleen 
(1999) The houses of history: a critical reader in twentieth-century history & theory; Evans, 
Richard J. (2000) Till historiens försvar; Åmark, Klas (2002) "Arbete, arbetarrörelse och 
arbetarkultur: skandinavisk historisk forskning", i Arbetarhistoria 2002/3-4; Wilson, Norman 
James (2004) History in crisis?: recent directions in historiography; Iggers, Georg G. (2005) 
Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge; 
Berggren, Lars & Wallengren, Hans (2007) "Arbetarhistoria i brytningstid", i Lundberg, Victor 
(red) Arbetarhistoria i brytningstid Landskrona i maj 2005; Nyzell, Stefan (2007) "Arbetarkultur 
i brytningstid: kulturhistorien, den nya kulturhistorien och historien bortom den nya 
arbetarkulturen, i den svenska arbetarhistoriska forskningen", i Lundberg, Victor (red) 
Arbetarhistoria i brytningstid Landskrona i maj 2005  
71 Se exempelvis Nyzell (2009) s 28.  
72 Begrepp som finkultur, masskultur, skräpkultur har ofta figurerat i undersökningar vars ut-
gångspunkt på ett eller annat sätt hanterat dikotomin högt-lågt. Se exempelvis Sundgren, Per 
(2007) Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm; Fornäs, Johan 
(2004) Moderna människor: folkhemmet och jazzen 
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stora ansträngningar görs att kartlägga ägandeförhållanden och klasstillhörighet. 

Hos Le Roy Ladurie är intresset mer riktat mot vad som skapade en revolutionär 

situation. Svaret antyds i en kvantitativ redogörelse för ekonomiska och sociolo-

giska förhållanden i vilket den ödesdigra karnevalen som slutade i blodbad ägde 

rum.73  

Vovelles analyser av den revolutionära mentaliteten utgår mera utifrån hur 

människor tänkte och kände i samband med franska revolutionen. Här diskuteras 

med hjälp av begreppet Den revolutionära medvetenheten hur det revolutionära 

engagemanget uppstod och uttrycktes utan alltför starka kopplingar till ekono-

miska faktorer. Även diskussionerna om folklig kultur kontra elitkultur är närva-

rande och Vovelle menar att revolutionen var ett av de första försöken att avskaf-

fa gränsen dem emellan. Den stora konsten, det vill säga elitkulturen, förflyttades 

ner på gatan hävdar Vovelle som exemplifierar med samtidens målningar som 

innehöll uttryck för heroism, kärlek och död. De var viktiga uttryck för den kol-

lektiva sensibiliteten menar han.74  

En annan historisk forskningsinriktning som fokuserat kultur utgörs av de 

engelska kulturmarxisterna. I Sverige hänger genomslaget för den kulturmarxis-

tiska inriktningen samman med den historiematerialistiska forskningens uppsving 

under sextio- och sjuttiotalen och förknippas med namn som Hobsbawm och 

Thompson.75 Här har begreppet folklig kultur använts och fyllts med ett etnolo-

giskt innehåll i beskrivningar av tänkesätt samt seder och bruk. Peter Burke me-

nar att intresset för den folkliga kulturen fick en stor spridning under slutet av 

1700-talet och början av 1800-talet.76 Detta härrörde från upptäckten av folkkul-

turen och utgick från tyska intellektuella med bröderna Grimm och Herder i spet-

sen. Den folkliga kulturen förknippades då med folkliga föreställningsvärldar i 

meningen seder och bruk, ceremonier, vidskepelser, ballader, ordspråk etc. Burke 

ser detta dels som en estetisk revolt mot konsten, en slags kritik mot finkultur och 

elitism som framfördes av intellektuella, dels som nära förbunden med nationa-

lismens uppkomst. Upptecknandet av folkkulturer gick hand i hand med behovet 

av att avgränsa sig eller definiera sig i förhållande till nationalstaternas former-

                                                        
73 Le Roy Ladurie, Emmanuel (1982) Karnevalen i Romans: från kyndelsmäss till askonsdag 
1579-1580 
74 Vovelle, Michel (1988) Revolutionens mentalitet: samhälle och tänkande under franska 
revolutionen 
75 Odén, Birgitta (2006) "Den franska Annales revolutionen och den svenska historikermiljön", i 
Burke, Peter (red) Annales-skolan: en introduktion, s 15 
76 Burke, Peter (1983) Folklig kultur i Europa 1500-1800 
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ing.77 Denna så kallade upptäckt av folkkulturen fick ett avsevärt inflytande på 

konstarterna, exempelvis musiken, och allt sågs som en del av en helhet, ett ut-

tryck för en nations anda. Samtidens resenärer exempelvis, vilka kan betraktas 

som tillhörande en intellektuell och ekonomisk elit, förändrade sina resmål och 

upptäckarlusta från ruiner till folkets seder och bruk. Burke kallar detta för en 

rörelse och ett uttryck för det han kallar kulturell primitivism som innehöll ut-

vecklingskritiska aspekter och var en reaktion mot upplysningen.78 Upptäckten av 

folkets kultur blir därmed inte helt olik senare tiders sociala rörelser.  

I E.P. Thompsons bok Herremakt och folklig kultur spelar också begreppet 

folklig kultur en central roll, det återfinns ju här också i den svenska titeln.79 

Thompsons artiklar behandlar hur tidsuppfattningen förändrades i samband med 

den engelska industriella revolutionen, hur en moralisk ekonomi utvecklades i 

nödens och i upploppens spår i början av 1700-talet liksom hur paternalism i oli-

ka former tog sig uttryck. De bygger alla på en kulturanalys men dessa kulturella 

förändringar utgår tydligare från förändringar i den materiella basen. I Sverige 

fick denna forskningsinriktning många efterföljare.80 

I en översikt över Annalesskolans banbrytande forskningstradition konstaterar 

Burke att den genomgick en intresseförskjutning under sextio- och sjuttiotalen. 

Detta beskrivs som att historikernas intellektuella utvecklingsvåg gick från källa-

ren till vindsvåningen och han syftar därmed på det som med ett marxistiskt 

språkbruk benämns från den ekonomiska basen till den kulturella överbyggna-

den.81 Det är tydligt hur en starkare betoning av överbyggnaden tenderar att bidra 

till historieskrivning underifrån.  

Kulturbegreppets ökade fokusering på livsformer har rötter i sextio- och sjut-

tiotalets marxistiska renässans och kan kanske ses som en historieforskningens 

kulturalisering. Detta perspektiv behöver dock inte enbart knytas till den radikala 

historikergenerationen som var samtida med sextio- och sjuttiotalens vänsterupp-

                                                        
77 Här skymtar diskussionen om nationalism och konstruerade traditioner. Se exempelvis: 
Hobsbawm, Eric J. (2002) Massproducerade traditioner; Anderson, Benedict (1993) Den 
föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning; Eriksen, 
Thomas Hylland (1996) Historia, myt och identitet 
78 Burke (1983) s 17-37. På engelska 1978 
79 Boken består av artiklar som publicerats i olika tidskrifter mellan åren 1967 och 1978. Folkets 
kultur är således en titel som getts i samband med den svenska utgåvan. Thompson, E. P. (1983) 
Herremakt och folklig kultur: socialhistoriska uppsatser  
80 Magnusson, Lars (1988) Den bråkiga kulturen: förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 
1800-1850; Edgren, Lars (1987) Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 
1750-1847; Horgby Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940  
81 Denna inriktning mot överbyggnaden kallades mentalitetshistoria och dess genomslag tillskriver 
Burke till stora delar amatörhistorikern Phillippe Ariés och hans studier av idén om barndomen 
och attityder gentemot döden. Burke, Peter (2006) Annales-skolan: en introduktion, s 97-101 
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sving utan liknande förhållningssätt kan tänkas ha funnits hos kulturarbetarna 

och de kulturprojekt som tog sin utgångspunkt från folkets erfarenheter och arbe-

tarnas historia, vilket inkluderar det område från vilket denna avhandling hämtar 

sitt empiriska material.  

Denna avhandling utgår från en uppfattning om kulturbegreppet där både este-

tiska uttrycksformer och mänskliga föreställningsvärldar aktualiseras. Kultur-

verksamheterna var nära förknippade med förändringar av medvetanden, identi-

tetsformeringar och föreställningsvärldar. Detta gör att båda kulturdimensioner-

na är aktuella även om de mer etnologiska och antropologiska aspekterna fångas 

in med mer kognitivt inriktade begrepp som vi återkommer till i nästa kapitel. 

Avhandlingen strävar efter att huvudsakligen reservera begreppet kultur för den 

estetiska och mer handlingsorienterade sfären.  

Kulturalisering och radikalisering 
Vi har konstaterat att sextiotalet kommit att spela en alltmer framträdande roll i 

den efterkrigstida historieskrivningen och att decenniets periodiseringsavgräns-

ningar har expanderat betydligt. Sextiotalets arv, där framförallt årtalet 1968 

fungerat som symbolisk markör, har ända in i 2000-talet utgjort en angelägen 

diskussion. Historieskrivningen kring sextiotalet har på senare år också alltmer 

skiftat från individuella minnesbilder och reflektioner till att bli ett mer övergri-

pande akademiskt forskningsfält. Samtidigt har kulturbegreppet expanderat och 

gjort insteg i historieforskningen. Framförallt har protester och alternativsträvan-

den fokuserats och setts som ett globalt fenomen där sociala och kulturella mot-

bilder formulerats både i teori och handling gentemot mer politiskt, teknologiskt 

och ekonomiskt präglade globaliseringsprocesser. Vad har då forskningen att 

säga om samspelet mellan kultur och politik, mellan estetisering och radikalise-

ring? 

I en antologi som behandlar sextiotalsaktivismen i Europa uppfattas radikali-

seringen som en sammanhängande rörelse som bars fram av en global masskultur 

som utgick från Västeuropas anglosaxiska område. Den överskred både det kalla 

krigets ideologiska polarisering och de olika europeiska staternas nationella grän-

ser och uppfattades i samtiden som rörelsens centrala motor.82 

En annan antologi med en mera nordamerikansk utblick har ett liknande per-

spektiv men argumenterar för att forskningen om sextiotalet istället bör fokusera 
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som tillhörande en intellektuell och ekonomisk elit, förändrade sina resmål och 

upptäckarlusta från ruiner till folkets seder och bruk. Burke kallar detta för en 

rörelse och ett uttryck för det han kallar kulturell primitivism som innehöll ut-

vecklingskritiska aspekter och var en reaktion mot upplysningen.78 Upptäckten av 

folkets kultur blir därmed inte helt olik senare tiders sociala rörelser.  

I E.P. Thompsons bok Herremakt och folklig kultur spelar också begreppet 

folklig kultur en central roll, det återfinns ju här också i den svenska titeln.79 

Thompsons artiklar behandlar hur tidsuppfattningen förändrades i samband med 

den engelska industriella revolutionen, hur en moralisk ekonomi utvecklades i 

nödens och i upploppens spår i början av 1700-talet liksom hur paternalism i oli-

ka former tog sig uttryck. De bygger alla på en kulturanalys men dessa kulturella 

förändringar utgår tydligare från förändringar i den materiella basen. I Sverige 

fick denna forskningsinriktning många efterföljare.80 

I en översikt över Annalesskolans banbrytande forskningstradition konstaterar 

Burke att den genomgick en intresseförskjutning under sextio- och sjuttiotalen. 

Detta beskrivs som att historikernas intellektuella utvecklingsvåg gick från källa-

ren till vindsvåningen och han syftar därmed på det som med ett marxistiskt 

språkbruk benämns från den ekonomiska basen till den kulturella överbyggna-

den.81 Det är tydligt hur en starkare betoning av överbyggnaden tenderar att bidra 

till historieskrivning underifrån.  

Kulturbegreppets ökade fokusering på livsformer har rötter i sextio- och sjut-

tiotalets marxistiska renässans och kan kanske ses som en historieforskningens 

kulturalisering. Detta perspektiv behöver dock inte enbart knytas till den radikala 

historikergenerationen som var samtida med sextio- och sjuttiotalens vänsterupp-

                                                        
77 Här skymtar diskussionen om nationalism och konstruerade traditioner. Se exempelvis: 
Hobsbawm, Eric J. (2002) Massproducerade traditioner; Anderson, Benedict (1993) Den 
föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning; Eriksen, 
Thomas Hylland (1996) Historia, myt och identitet 
78 Burke (1983) s 17-37. På engelska 1978 
79 Boken består av artiklar som publicerats i olika tidskrifter mellan åren 1967 och 1978. Folkets 
kultur är således en titel som getts i samband med den svenska utgåvan. Thompson, E. P. (1983) 
Herremakt och folklig kultur: socialhistoriska uppsatser  
80 Magnusson, Lars (1988) Den bråkiga kulturen: förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 
1800-1850; Edgren, Lars (1987) Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 
1750-1847; Horgby Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940  
81 Denna inriktning mot överbyggnaden kallades mentalitetshistoria och dess genomslag tillskriver 
Burke till stora delar amatörhistorikern Phillippe Ariés och hans studier av idén om barndomen 
och attityder gentemot döden. Burke, Peter (2006) Annales-skolan: en introduktion, s 97-101 
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sving utan liknande förhållningssätt kan tänkas ha funnits hos kulturarbetarna 

och de kulturprojekt som tog sin utgångspunkt från folkets erfarenheter och arbe-

tarnas historia, vilket inkluderar det område från vilket denna avhandling hämtar 

sitt empiriska material.  

Denna avhandling utgår från en uppfattning om kulturbegreppet där både este-

tiska uttrycksformer och mänskliga föreställningsvärldar aktualiseras. Kultur-

verksamheterna var nära förknippade med förändringar av medvetanden, identi-

tetsformeringar och föreställningsvärldar. Detta gör att båda kulturdimensioner-

na är aktuella även om de mer etnologiska och antropologiska aspekterna fångas 

in med mer kognitivt inriktade begrepp som vi återkommer till i nästa kapitel. 

Avhandlingen strävar efter att huvudsakligen reservera begreppet kultur för den 

estetiska och mer handlingsorienterade sfären.  

Kulturalisering och radikalisering 
Vi har konstaterat att sextiotalet kommit att spela en alltmer framträdande roll i 

den efterkrigstida historieskrivningen och att decenniets periodiseringsavgräns-

ningar har expanderat betydligt. Sextiotalets arv, där framförallt årtalet 1968 

fungerat som symbolisk markör, har ända in i 2000-talet utgjort en angelägen 

diskussion. Historieskrivningen kring sextiotalet har på senare år också alltmer 

skiftat från individuella minnesbilder och reflektioner till att bli ett mer övergri-

pande akademiskt forskningsfält. Samtidigt har kulturbegreppet expanderat och 

gjort insteg i historieforskningen. Framförallt har protester och alternativsträvan-

den fokuserats och setts som ett globalt fenomen där sociala och kulturella mot-

bilder formulerats både i teori och handling gentemot mer politiskt, teknologiskt 

och ekonomiskt präglade globaliseringsprocesser. Vad har då forskningen att 

säga om samspelet mellan kultur och politik, mellan estetisering och radikalise-

ring? 

I en antologi som behandlar sextiotalsaktivismen i Europa uppfattas radikali-

seringen som en sammanhängande rörelse som bars fram av en global masskultur 

som utgick från Västeuropas anglosaxiska område. Den överskred både det kalla 

krigets ideologiska polarisering och de olika europeiska staternas nationella grän-

ser och uppfattades i samtiden som rörelsens centrala motor.82 

En annan antologi med en mera nordamerikansk utblick har ett liknande per-

spektiv men argumenterar för att forskningen om sextiotalet istället bör fokusera 

                                                        
82 Klimke, Martin & Scharloth, Joachim (2008) 1968 in Europe: a history of protest & activism, 
1956-1977  
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mera lokala händelser än vad som tidigare varit fallet.83 Hittills har man i alltför 

stor utsträckning intresserat sig för relativt få större händelser, oftast i stora stä-

der, och tillskrivit dessa en avgörande betydelse för förståelsen av perioden. Det 

vardagliga perspektivet bör i större utsträckning uppmärksammas menar de hu-

vudsakligen nordamerikanskt baserade forskarna. Det är händelser i hemmet, i 

bostadskvarteret, på arbetsplatserna och även på det personliga planet som behö-

ver förstås i relation till exempelvis Praginvasionen, sexdagarskriget, kubanska 

revolutionen, de svarta pantrarna eller student- och arbetarrevolter. Lokala hand-

lingar i det lilla innehöll även de samhällsförändrande strävanden och hade 

mycket gemensamt med andra händelser i andra delar av världen. Utmaningar 

mot maktstrukturer, kulturella system och vardagliga handlingar uppfattades 

också av de aktiva i ett transnationellt perspektiv där man var del av en global 

rörelse.84 I antologin utgör det skeende som behandlas i denna avhandling ett ex-

empel på detta liksom en beskrivning av kopplingen mellan den nya vänstern och 

kulturella protester i Skottland.85 Även historikern Martin Klimke, som tidigare 

refererats, menar att aktivister från vitt skilda geografiska, ekonomiska, politiska 

och kulturella miljöer skapade en gemensam identitet som en del av en global 

revolutionär rörelse. Detaljerade studier av hur aktivister från olika länder delade 

och utbytte idéer och handlingsmönster fortfarande är ogjorda menar han.86  

Historikern Gerd-Rainer Horn hävdar att kulturella revoltrörelser var före-

gångare till den politiska radikaliseringen. Han vill öka förståelsen för den roll 

estetiska uttrycksformer spelade för The spirit of 68’ genom rörelser som exem-

pelvis Situationisterna, Beat poeterna och Amsterdam Provos.87 Dessa manifesta-

tioner uppstod ofta som individuella motståndsstrategier mot den sociala ord-

ningen. Den senare uppkomna politiska revolten under sextiotalet fann initialt 

sina uttryck i olika former av kulturomstörtande verksamheter. Horn menar att 

under mer politiskt lugna perioder kan istället olika konstnärliga uttrycksformer 

och alternativa livsstilar kanalisera det samhälleliga missnöjet vilket kan ta sig 

                                                        
83 Dubinsky, Karen, Krull, Catherine, Lord,Susan, Mills,Sean & Rutherford,Scott (2009) New 
World Coming The Sixties & the Shaping of Global Consciousness 
84 Dubinsky (2009)"Introduction the global Sixties", i Dubinsky, Karen, Krull, Catherine, 
Lord,Susan, Mills,Sean & Rutherford,Scott (2009) New World Coming The Sixties & the 
Shaping of Global Consciousness   
85 Backius, Stefan (2009) "Popular Culture as a tool for Change: Rural Working-Class Theatre in 
Sweden"; Bartie, Angela (2009) "A "Bubbling Volcano": Edinburgh, the festivals & a cultural 
explosion", båda i Dubinsky, Karen, Krull, Catherine, Lord,Susan, Mills,Sean & Rutherford,Scott 
(2009) New World Coming The Sixties & the Shaping of Global Consciousness 
86 Klimke (2010) s 2 
87 Horn, Gerd-Rainer (2007) The spirit of '68: rebellion in Western Europe & North America, 
1956-1976 
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mer politiska uttryck men behöver inte göra detta. Situationisternas uttalade am-

bitioner var att exempelvis skapa situationer där de maktlösa och tysta männi-

skorna skulle förmås höja sina röster och agera för att skaffa kontroll över sina 

egna liv. Horn har här ambitionen att teckna ett samband mellan kulturalisering 

och radikalisering. Här fanns gemensamma grunder för politiska och kulturella 

föreställningsvärldar och handlingsmönster.88  

Samtidigt som dessa kulturrörelser växte fram började den nya vänsterns idéer 

och perspektiv få en internationell spridning under slutet av femtiotalet och tidigt 

sextiotal. Historikern Ingrid Gilcher-Holtey menar att proteströrelsen 1968 såg 

sig själv som en ny vänsterrörelse som byggde vidare på grupperingar bland intel-

lektuella dissidenter från de gamla kommunistpartierna i Frankrike, Storbritanni-

en, Tyskland och USA. Hon diskuterar utifrån ett franskt perspektiv hur denna 

nya vänster skilde sig från den gamla och framhåller framförallt kulturella aspek-

ter. I kontrast till den gamla vänsterns fokus på politiska och sociala omvälvning-

ar, exempelvis genom att kontrollera den politiska makten och nationalisera pro-

duktionsmedlen, riktades intresset mot alienationen som individer upplevde i det 

levande livet menar hon. Den nya vänsterns samhällsomvandlingsstrategi utgick 

från premissen att förändringar i den kulturella sfären föregår förändringar i den 

politiska och sociala. Denna orientering krävde ett nytt organisationskoncept som 

gick ut på handling och aktion före organisation. Direktaktion med symboliska 

iscensättningar och provokationer användes för att medvetandegöra allmänheten 

samtidigt som handlingarna också syftade till att förändra de deltagande på indi-

viduell eller kollektiv nivå.89  

Ett större intresse riktades mot nya livsstilar och kommunikationsstrategier 

samt nya kulturella ideal och subkulturer. Den nya vänstern omdefinierade även 

synen på vilka som var ledare och föregick därmed den kommande sociala om-

vandlingen. Proletariatet var inte längre föregångarna inom den kulturella och 

sociala förändringen utan initiativen kom från andra grupper som exempelvis den 

kvalificerade arbetskraften eller den unga. Med utgångspunkt från den tyska 

dramatikern Bertold Brecht menar Gilcher-Holtey att steget inte var långt för den 

nya mer kulturorienterade vänstern att förstå samhällsomvandling som något 

som utgår från att man förändrar tolkningen av samhället. Genom konstnärliga 

iscensättningar kunde människor medvetandegöras om den önskade samhällsför-

ändringen och den estetiska dimensionen samverkade på så sätt med den politis-

                                                        
88 Horn (2007) s 15 
89 Gilcher-Holtey, Ingrid (2008) "France", i Klimke, Martin & Scharloth, Joachim (red) 1968 in 
Europe: a history of protest & activism, 1956-1977 
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World Coming The Sixties & the Shaping of Global Consciousness 
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87 Horn, Gerd-Rainer (2007) The spirit of '68: rebellion in Western Europe & North America, 
1956-1976 

 37
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bitioner var att exempelvis skapa situationer där de maktlösa och tysta männi-

skorna skulle förmås höja sina röster och agera för att skaffa kontroll över sina 

egna liv. Horn har här ambitionen att teckna ett samband mellan kulturalisering 

och radikalisering. Här fanns gemensamma grunder för politiska och kulturella 

föreställningsvärldar och handlingsmönster.88  

Samtidigt som dessa kulturrörelser växte fram började den nya vänsterns idéer 

och perspektiv få en internationell spridning under slutet av femtiotalet och tidigt 

sextiotal. Historikern Ingrid Gilcher-Holtey menar att proteströrelsen 1968 såg 

sig själv som en ny vänsterrörelse som byggde vidare på grupperingar bland intel-

lektuella dissidenter från de gamla kommunistpartierna i Frankrike, Storbritanni-
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nya vänster skilde sig från den gamla och framhåller framförallt kulturella aspek-
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politiska och sociala. Denna orientering krävde ett nytt organisationskoncept som 

gick ut på handling och aktion före organisation. Direktaktion med symboliska 

iscensättningar och provokationer användes för att medvetandegöra allmänheten 

samtidigt som handlingarna också syftade till att förändra de deltagande på indi-

viduell eller kollektiv nivå.89  

Ett större intresse riktades mot nya livsstilar och kommunikationsstrategier 

samt nya kulturella ideal och subkulturer. Den nya vänstern omdefinierade även 

synen på vilka som var ledare och föregick därmed den kommande sociala om-

vandlingen. Proletariatet var inte längre föregångarna inom den kulturella och 

sociala förändringen utan initiativen kom från andra grupper som exempelvis den 

kvalificerade arbetskraften eller den unga. Med utgångspunkt från den tyska 

dramatikern Bertold Brecht menar Gilcher-Holtey att steget inte var långt för den 

nya mer kulturorienterade vänstern att förstå samhällsomvandling som något 

som utgår från att man förändrar tolkningen av samhället. Genom konstnärliga 

iscensättningar kunde människor medvetandegöras om den önskade samhällsför-

ändringen och den estetiska dimensionen samverkade på så sätt med den politis-
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ka.90 Även Gilcher-Holtey förstår alltså den politiska radikaliseringen som i hu-

vudsak sprungen ur den estetiska sfären.  

De nordamerikanska sociala rörelserna formades av och använde de estetiska 

uttrycksformerna hävdar T.V. Reed. I en komparativ studie argumenterar han för 

behovet att fylla den forskningslucka som uppstått då forskare tidigare i huvud-

sak fokuserat politiska förändringar.91 Femtio- och sextiotalets medborgarrätts-

rörelse var inte bara inflytelserik genom vad som uppnåddes på den politiska ni-

vån utan också som föregångare för de arbetsformer, protest- och mobiliserings-

mönster som senare utvecklades bland sociala rörelser. Med hänvisning till Char-

les Tilly menar Reed att kärnan av en rörelse består av dramatic action, i mening-

en upprepade offentliga uppvisningar och manifestationer av människor som age-

rar utifrån alternativa politiska och kulturella värderingar utanför de officiella 

arenorna eller institutionerna. Denna dramatiska aktivism beskrivs och analyseras 

med utgångspunkt i de estetiska kulturuttrycken som ofta bärs fram men även 

formas, av massmedier. Men bakom dessa ligger vardagliga odramatiska händel-

ser och förberedelser och utfallet beror till stor del på den vardagliga organisato-

riska kontexten. Dessa kulturella dimensioner har en djupare och mer spridd ef-

fekt på våra liv än ekonomiska krafter menar Reed. Vi behöver nå en djupare 

förståelse för de estetiska dimensionerna av radikaliseringen inom de sociala rö-

relserna för att därmed lära oss mer om hur relationen ser ut mellan kultur och 

social förändring. Intresset riktas mot vilken roll kulturen spelar för dessa rörelser 

och hur de påverkar kulturen. 92  

En liknande studie som fokuserar trettiotalets amerikanska kulturfront hävdar 

att radikaliseringsprocessen var ett resultat av ett möte mellan en bred inflytelse-

rik social rörelse och de moderna massmedierna och den breda utbildningspoliti-

ken. Därmed ifrågasätts tidigare slutsatser som sett radikaliseringen som ett resul-

tat av fellow travellers i meningen ett politiskt engagemang på ett individuellt 

plan.93  

 Förutom relationen mellan de estetiska uttrycksformerna och radikaliseringen 

har den geografiska dimensionen betonats i så gott som alla här refererade studier  

                                                        
90 Gilcher-Holtey (2008)  
91 Några exempel på rörelser som undersöks är förutom medborgarrättsrörelsen, Black Panters, 
American Indian movement, Live Aid concerts, ACT UP against AIDS och kravallerna i Seatlle 
1999. Reed, T. V. (2005) The art of protest. Culture & activism from the civil rights movement to 
the streets of Seattle  
92 Reed (2005) s xiii-xviii 
93 Denning  (1998) s xvii-xix 

 39

Det var i en allt mer globaliserad värld som transnationella protest- och revolt-

rörelser uppstod påpekar man. Ny estetik, alternativa livsstilar och olika typer av 

motkulturer spreds och utgjorde en central resurs för protester, mobilisering och 

identifikation. Nya former för mobilisering och för att föra ut politiska budskap 

uppstod. Att de estetiska kulturuttrycken spelade en viktig roll för dessa nya for-

mer och var en central del av sextiotalets radikaliseringsprocess och tidsanda är 

en iakttagelse som tycks förena en växande grupp forskare.  

Ett begynnande svenskt forskningsfält 

I ett svensk perspektiv är den historiska forskningen om sambandet mellan esteti-

sering och radikalisering under sextiotalet ännu i sin linda. Kjell Östberg noterar i 

sin diskussion runt detta att kulturens instrumentella dimensioner betonades 

starkt då arbetet inom konstformerna teater, musik, konst, dans och litteratur 

blev en del i arbetet med att förändra samhället. Inom de estetiska kulturuttryck-

en skedde också en radikalisering och i slutet av sextiotalet innehöll de mer som 

regel än undantag framträdande politiska perspektiv. De estetiska uttrycksfor-

mernas markanta politisering under perioden medförde att kulturarbetare, både i 

rollen som utövande konstnärer och intellektuella, hamnade i den politiska fron-

ten. Om någon gång författare, konstnärer och unga akademiker haft en framträ-

dande roll som aktivister och agitatorer så var det under sextiotals-

radikaliseringen, menar Östberg.94  

Historikern Johan Bergman understryker detta när han beskriver hur vänster-

radikala kulturarbetare organiserade sig för att värna sina intressen och demokra-

tisera kulturen. Han ser dessa strävanden ur ett fackligt eller intresseorganisato-

riskt perspektiv där maktkampen mellan att satsa på kulturens folk eller på fol-

kets kultur är framträdande.95 

Att kulturfrågorna hamnade högt upp på den politiska dagordningen under 

sextio- och sjuttiotalen konstaterar också idéhistorikern Anders Frenander som 

har bidragit med två viktiga studier i ämnet. Den ena fokuserar de intellektuella 

och sextiotalets svenska offentliga kulturdebatt som den framträdde i dagstid-

ningar. Frenander beskriver den som vital med en vid spridning bland intellektu-

ella och med tiden alltmer vänsterorienterad. Förändringen inträffade i mitten av 

sextiotalet då debattens innehåll alltmer innefattade framträdande politiska och 

ideologiska perspektiv vilket omformades under sjuttiotalet till ett kultur-

                                                        
94 Östberg (2002) s 52-57, 72, 106-112 
95 Bergman (2010) 
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ka.90 Även Gilcher-Holtey förstår alltså den politiska radikaliseringen som i hu-
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fekt på våra liv än ekonomiska krafter menar Reed. Vi behöver nå en djupare 
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att radikaliseringsprocessen var ett resultat av ett möte mellan en bred inflytelse-

rik social rörelse och de moderna massmedierna och den breda utbildningspoliti-
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90 Gilcher-Holtey (2008)  
91 Några exempel på rörelser som undersöks är förutom medborgarrättsrörelsen, Black Panters, 
American Indian movement, Live Aid concerts, ACT UP against AIDS och kravallerna i Seatlle 
1999. Reed, T. V. (2005) The art of protest. Culture & activism from the civil rights movement to 
the streets of Seattle  
92 Reed (2005) s xiii-xviii 
93 Denning  (1998) s xvii-xix 
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Det var i en allt mer globaliserad värld som transnationella protest- och revolt-

rörelser uppstod påpekar man. Ny estetik, alternativa livsstilar och olika typer av 

motkulturer spreds och utgjorde en central resurs för protester, mobilisering och 

identifikation. Nya former för mobilisering och för att föra ut politiska budskap 
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en iakttagelse som tycks förena en växande grupp forskare.  

Ett begynnande svenskt forskningsfält 
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ten. Om någon gång författare, konstnärer och unga akademiker haft en framträ-

dande roll som aktivister och agitatorer så var det under sextiotals-
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och sextiotalets svenska offentliga kulturdebatt som den framträdde i dagstid-

ningar. Frenander beskriver den som vital med en vid spridning bland intellektu-

ella och med tiden alltmer vänsterorienterad. Förändringen inträffade i mitten av 

sextiotalet då debattens innehåll alltmer innefattade framträdande politiska och 

ideologiska perspektiv vilket omformades under sjuttiotalet till ett kultur-

                                                        
94 Östberg (2002) s 52-57, 72, 106-112 
95 Bergman (2010) 
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debattens problemformuleringsprivilegium som behärskades av vänstern.96 Den 

andra studien behandlar diskussionen om kulturpolitikens innehåll och utform-

ning under 1900-talet och har tidigare omnämnts.97 Här ges bakgrunden till det 

långa sextiotalets kultursträvanden som de yttrade sig exempelvis i de politiska 

partiernas kulturprogram eller den statliga kulturpolitiken som formulerades och 

slutgiltigt togs av riksdagen 1974. 

Kjell Östberg påpekar att den framväxande masskulturen var en central bärare 

av tidsandan och radikaliseringen genom radio, TV, pocketböckernas och LP-

skivornas ökade spridning. Han beskriver också hur de estetiska kulturformerna 

under perioden kännetecknades av dels en orientering utåt mot det omgivande 

samhället, dels inåt mot ett utforskande av konstens innehåll och ramar. Influen-

serna till denna estetiska revolution, som Östberg kallar det, kom från USA. Mo-

derna Museet beskrivs som en institution som under det tidiga sextiotalet spelade 

en viktig roll för genomslaget för den nya mer experimenterande och internatio-

nellt orienterade konstscenen.98  

Moderna museet har också av samtida beskrivits som en viktig institution för 

estetiskt gestaltande strävanden att spränga gränser och utvidga möjligheternas 

rum. Leif Nylén har utifrån personliga erfarenheter beskrivit förändringen inom 

den estetiska konstscenen i Sverige utifrån tre kronologiska skeenden. Det första 

utgår från radikalisering och politisk mobilisering, det andra handlar om kultur-

uttryck och mentalitetsförändringar och det tredje innefattar ungdomskulturen, 

masskulturen och det han kallar den psykedeliska utopin.99 Även andra studier 

och redogörelser har betonat att den avantgardistiska konstscenen i Stockholm 

präglades av ett fritt experimenterande där olika konstformer och medier blanda-

des och kombinerades med en stark politisk laddning.100 Det är uppenbart att den 

estetiska revolutionen förebådade den politiska radikaliseringen.  

Även musikområdet befann sig i ett politiserat tillstånd i Sverige under sjuttio-

talet menar etnologen Alf Arvidsson. Jämfört med andra länder och även jämfört 

med årtiondena före och efter var politiseringen av musik i Sverige inom den så 

                                                        
96 Frenander, Anders (1999) Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens 
svenska kulturdebatt 
97 Frenander (2005) s 13 
98 Östberg (2002), s 52-57, 85. Se även Wahlgren, Anders (2003) Pistolteatern 1964-67;  
Sauter, Willmar (1996) "60-talets optimistiska revolt: en länk i teaterns avantgarde" i Hammer-
gren, Lena, Helander, Karin & Sauter, Willmar (red) Svenska teaterhändelser 1946-1996 
99 Nylén (1998) 
100 Ringby, Per (1995) Avantgardeteater och modernitet: Pistolteatern och det svenska teaterlivet 
från 1950-tal till 60-tal; Wahlgren (2003); Haglund, Magnus (2009) Åke Hodell; Åke Hodell, 
Verbal brainwash & other works. Fylkingen records 2000, CD Skiva IFÄ  
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kallade proggrörelsen starkt präglad av detta speciella tillstånd hävdar han.101 

Den svenska musikscenen har också beskrivits av samtida aktörer. Det har påpe-

kats att vid en internationell jämförelse hade den svenska proggrörelsen en väldigt 

stark position i det svenska sjuttiotalet. Den vilade på två pelare, dels skivbolagen 

och den kommersiella distributionsapparaten som ägdes av rörelsen, dels de loka-

la musikforum som ofta bedrev verksamhet i lokaler som var beroende av offent-

ligt stöd.102  

Ett av proggrörelsens mer kända band, Blå tåget, började sin karriär som Go-

rillagruppen och växte fram ur en intellektuell mylla runt de unglitterära tidskrif-

terna. Anders Frenander belyser kontexten som präglades av en vilja att politisera 

i meningen att överskrida gränser och ifrågasätta vedertagna normer. Han beskri-

ver gruppens förändring som en del av tidsandans förändring. En förvandling 

från ett estetiskt avantgarde till ett politiskt.103  

Teatern som står i centrum för denna avhandling är antagligen det estetiska 

verksamhetsområde som påverkades starkast av den politiska radikaliseringen. 

Teaterns influens på de andra konstarterna var stark under sextiotalet. Den fun-

gerade många gånger som föregångare, genomsyrade kulturdiskussioner och do-

minerade det offentliga samtalet om kultur, menar teatervetaren Willmar Sauter. 

En successiv och djupgående förändring av estetiken inom svensk teater kombine-

rades med ett växande politiskt intresse och ledde till en mer politiskt orienterad 

estetik och kulturella debatter om teaterns plats i samhället, en förändring som 

inträffade under sextiotalets sista år. Publikundersökningar avslöjade att teaterbe-

sökarna då i huvudsak bestod av privilegierade grupper i samhället och jämlikhet 

i kulturkonsumtionen föreföll avlägsen. När den första statliga kulturutredningen 

tillsattes 1968 påpekar Sauter att den i hög grad utgick från de problem som for-

mulerat i teaterdebatten.104  

Under sjuttiotalet utgjorde teatern kulturlivets mest dramatiska del hävdar 

Sauter och nämner som exempel Tältprojektet och Norbergsspelet som genom-
                                                        
101 Arvidsson, Alf (2008) Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande 1965-1980 
102 Journalisten Håkan Lagher hävdar att just dessa ägarförhållanden spelade stor roll för rörel-
sens livskraft, skivbolagen klarade sig ovanlig bra i ett europeiskt perspektiv medan de lokala 
forumen var betydligt sårbarare och när rörelsen knakade i fogarna drabbades dessa konsertar-
rangörer av ageranden från antingen kommersiella krafter eller socialdemokratiskt styrda kom-
muner. Lahger, Håkan (2002) Proggen: musikrörelsens uppgång och fall. Om proggrörelsen se 
även Petterson, Tobias & Henningsson, Ulf (2007) The encyclopedia of Swedish progressive 
music, 1967-1979: from psychedelic experiments to political propaganda; Eriksson, Bengt, 
Gerdin, Mia & Wermelin, Stefan (2006) 99 proggplattor  
103 Frenander, Anders (2006) "Gorillor i glassfabriken", i Kärnfelt, Johan (red) I skuggan av 
samtiden: en vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta 
104 Sauter (1996) s 195-196 
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präglades av ett fritt experimenterande där olika konstformer och medier blanda-

des och kombinerades med en stark politisk laddning.100 Det är uppenbart att den 
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96 Frenander, Anders (1999) Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens 
svenska kulturdebatt 
97 Frenander (2005) s 13 
98 Östberg (2002), s 52-57, 85. Se även Wahlgren, Anders (2003) Pistolteatern 1964-67;  
Sauter, Willmar (1996) "60-talets optimistiska revolt: en länk i teaterns avantgarde" i Hammer-
gren, Lena, Helander, Karin & Sauter, Willmar (red) Svenska teaterhändelser 1946-1996 
99 Nylén (1998) 
100 Ringby, Per (1995) Avantgardeteater och modernitet: Pistolteatern och det svenska teaterlivet 
från 1950-tal till 60-tal; Wahlgren (2003); Haglund, Magnus (2009) Åke Hodell; Åke Hodell, 
Verbal brainwash & other works. Fylkingen records 2000, CD Skiva IFÄ  
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Under sjuttiotalet utgjorde teatern kulturlivets mest dramatiska del hävdar 

Sauter och nämner som exempel Tältprojektet och Norbergsspelet som genom-
                                                        
101 Arvidsson, Alf (2008) Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande 1965-1980 
102 Journalisten Håkan Lagher hävdar att just dessa ägarförhållanden spelade stor roll för rörel-
sens livskraft, skivbolagen klarade sig ovanlig bra i ett europeiskt perspektiv medan de lokala 
forumen var betydligt sårbarare och när rörelsen knakade i fogarna drabbades dessa konsertar-
rangörer av ageranden från antingen kommersiella krafter eller socialdemokratiskt styrda kom-
muner. Lahger, Håkan (2002) Proggen: musikrörelsens uppgång och fall. Om proggrörelsen se 
även Petterson, Tobias & Henningsson, Ulf (2007) The encyclopedia of Swedish progressive 
music, 1967-1979: from psychedelic experiments to political propaganda; Eriksson, Bengt, 
Gerdin, Mia & Wermelin, Stefan (2006) 99 proggplattor  
103 Frenander, Anders (2006) "Gorillor i glassfabriken", i Kärnfelt, Johan (red) I skuggan av 
samtiden: en vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta 
104 Sauter (1996) s 195-196 
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fördes 1977. Dessa hade föregåtts av två viktiga institutionella och kulturpolitis-

ka förändringar. Den första var bildandet av teatercentrum som var både en in-

tresseorganisation och en distributionscentral för de fria grupperna. För att anslu-

ta sig dit krävdes att man var en demokratisk arbetande fri grupp. Med detta me-

nades att alla väsentliga beslut skulle fattas kollektivt inom gruppen utan in-

blandning av någon styrelse av utomstående personer. Denna organisationsprin-

cip gick stick i stäv med den representativa som utvecklats inom folkrörelser i 

allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet. Kollektivitetstanken var central och 

riktade sig emot teateretablissemangets hierarkier.105 Den andra var kulturutred-

ningen vars proposition 1974 fastslog de åtta kulturpolitiska målen som skulle 

komma att förbli vägledande för detta nya politikområde för lång tid framöver 

och som också resulterade i ett växande ekonomiskt stöd till de fria teatergrup-

perna och till etablerandet av läns- och regionteatrar i hela landet. Sauter påpekar 

att denna proposition i stor utsträckning utgick från teaterns behov och betydelse 

i samhället.106  

Birgitta Johansson beskriver hur 1970-talets teater hade både identitetsföränd-

rande anspråk och politisk mobilisering som sitt syfte. Den var intimt samman-

bunden med radikaliseringen där konsten dels blev ett forum för samhällsdebatt 

och ett medel att påverka den politiska utvecklingen, dels ett verktyg att förändra 

människors vardagsliv. Genom teatern påverkades människors syn på sig själva 

och sin omvärld.107 I studien Sverigespel fokuseras verksamheten vid Göteborgs 

stadsteater där Kent Anderssons och Bengt Bratts pjäser fick en radikal inriktning 

med udden vänd mot de upplevda bristerna i det socialdemokratiska välfärdsbyg-

get.108 Även de fria grupperna och dess avantgardistiska föregångare har ägnats 

en viss uppmärksamhet.109 

                                                        
105 Liknande centrumbildningar skapades i anslutning till de övriga konstområdena vilka fungera-
de som kontaktnät mellan kulturutövare och som lobbyorganisationer som verkade för en mer 
framskjuten plats för kulturen i samhället. Sauter (1996) s 196. Angående centrumbildningarna se 
även Esping, Ingrid (2007) Dokumentärfilmen som tidsresa: Modstrilogin; Bergman (2010)   
106 Sauter (1996) s 172,177. Om regionteatern i Sverige se Hoogland, Rikard (2005) Spelet om 
teaterpolitiken: det svenska regionteatersystemet: från statligt initiativ till lokal realitet. Se även 
Skoglund, Urban (1976) Teater trots allt; Andersson, Bengt (1978) "Utropstecken i norr eller 
kulturrapport från en provins", i En reformistisk kulturrevolution Arbetarrörelsens årsbok 1978 
107 Johansson, Birgitta (2006) Befrielsen är nära: feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes 
och Suzanne Ostens 1970-talsteater, s 9-23 
108 Vikström, Eva (1989) Sverigespel: Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik 1967-71 mot 
bakgrund av samhälls- och teaterdebatten  
109 Wirmark, Margareta (1976) Nuteater: dokument från och analys av 70-talets gruppteater; 
Wirmark, Margareta (1992) "Sweden", i Yarrow, Ralph (red) European theatre 1960-1990: 
cross-cultural perspectives 
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Det kan mot denna bakgrund tyckas märkligt att tidigare forskning om perio-

den inte har uppmärksammat amatörteaterverksamhet i någon större utsträck-

ning.110 Det saknas en fördjupad svensk studie av amatörteaterverksamheten som 

en del i det långa sextiotalet. Denna avhandling har ambitionen att fylla denna 

lucka.  

Avhandlingens tema 

Denna avhandling belyser amatörteaterns plats i de båda samverkande processer 

som här benämns kulturens politisering och politikens kulturalisering i samband 

med den radikaliseringsvåg som rullade över Sverige under sjuttiotalet. Som detta 

kapitel visat ingår dock dessa processer i det långa sextiotalet i vilket avhandling-

ens empiriska undersökning som börjar 1975 hör hemma.  

Detta inledande kapitel har visat att avhandlingen vill sätta den gängse bilden 

av sextiotalet under lupp och pröva om västvärldens egen kulturrevolution i stör-

re utsträckning bör förstås utifrån ett kulturperspektiv. Ett mycket vanligt sätt att 

redogöra för denna period har varit att studera den politiska vänsterrörelsen. Då 

har olika typer av bokstavsorganisationer fokuserats och vänsterrörelsen har upp-

fattats som olika politiska grupperingar till vänster om socialdemokratin. Utfallet 

har också ofta förklarats utifrån ett traditionellt politiskt perspektiv där maktana-

lysen begränsats till partipolitiska organisationer som setts som naturliga arenor 

och avgränsningar. Detta perspektiv behöver kompletteras och nyanseras utifrån 

ett bredare kulturorienterat perspektiv i linje med de internationella studier som 

refererats inledningsvis.  

Allteftersom perioden blir föremål för historiska studier blir denna diskussion 

alltmer angelägen och det finns goda skäl att belysa kulturaliseringen ytterligare 

för att bättre förstå politiseringens/radikaliseringens mekanismer. Samtidigt 

klingar konflikten mellan den svenska socialdemokratin och kulturvänstern som 

en bordun genom avhandlingen och utgör amatörteaterdramats röda tråd. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen om de estetiska uttrycks-

formerna och den politiska radikaliseringen är skiftande och har bedrivits inom 

olika discipliner med olika utgångspunkter. Estetiska uttrycksformer motiverades 

också i samtiden med deras förmåga att sprida politiska värderingar och hand-

                                                        
110 Synen på amatörverksamhetens ställning och värde inom kulturpolitiken på 1970-talet studeras 
dock av Hartman (2009). En studie om amatörteatersatsningar finns men perioden är 1990-talet. 
Nero, Kristina (2005) På samma scen: om samarbete mellan amatör- och yrkesteater exemplet 
Huskvarna. I teaterhistoriska översiktsverk lyser amatörteatern i stort sett med sin frånvaro. Se 
exempelvis Forser, Tomas & Heed, Sven Åke (2007) Ny svensk teaterhistoria. 3, 1900-talets 
teater 
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fördes 1977. Dessa hade föregåtts av två viktiga institutionella och kulturpolitis-

ka förändringar. Den första var bildandet av teatercentrum som var både en in-

tresseorganisation och en distributionscentral för de fria grupperna. För att anslu-
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nades att alla väsentliga beslut skulle fattas kollektivt inom gruppen utan in-

blandning av någon styrelse av utomstående personer. Denna organisationsprin-

cip gick stick i stäv med den representativa som utvecklats inom folkrörelser i 

allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet. Kollektivitetstanken var central och 

riktade sig emot teateretablissemangets hierarkier.105 Den andra var kulturutred-

ningen vars proposition 1974 fastslog de åtta kulturpolitiska målen som skulle 

komma att förbli vägledande för detta nya politikområde för lång tid framöver 
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perna och till etablerandet av läns- och regionteatrar i hela landet. Sauter påpekar 

att denna proposition i stor utsträckning utgick från teaterns behov och betydelse 

i samhället.106  

Birgitta Johansson beskriver hur 1970-talets teater hade både identitetsföränd-

rande anspråk och politisk mobilisering som sitt syfte. Den var intimt samman-
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och ett medel att påverka den politiska utvecklingen, dels ett verktyg att förändra 

människors vardagsliv. Genom teatern påverkades människors syn på sig själva 
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get.108 Även de fria grupperna och dess avantgardistiska föregångare har ägnats 

en viss uppmärksamhet.109 

                                                        
105 Liknande centrumbildningar skapades i anslutning till de övriga konstområdena vilka fungera-
de som kontaktnät mellan kulturutövare och som lobbyorganisationer som verkade för en mer 
framskjuten plats för kulturen i samhället. Sauter (1996) s 196. Angående centrumbildningarna se 
även Esping, Ingrid (2007) Dokumentärfilmen som tidsresa: Modstrilogin; Bergman (2010)   
106 Sauter (1996) s 172,177. Om regionteatern i Sverige se Hoogland, Rikard (2005) Spelet om 
teaterpolitiken: det svenska regionteatersystemet: från statligt initiativ till lokal realitet. Se även 
Skoglund, Urban (1976) Teater trots allt; Andersson, Bengt (1978) "Utropstecken i norr eller 
kulturrapport från en provins", i En reformistisk kulturrevolution Arbetarrörelsens årsbok 1978 
107 Johansson, Birgitta (2006) Befrielsen är nära: feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes 
och Suzanne Ostens 1970-talsteater, s 9-23 
108 Vikström, Eva (1989) Sverigespel: Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik 1967-71 mot 
bakgrund av samhälls- och teaterdebatten  
109 Wirmark, Margareta (1976) Nuteater: dokument från och analys av 70-talets gruppteater; 
Wirmark, Margareta (1992) "Sweden", i Yarrow, Ralph (red) European theatre 1960-1990: 
cross-cultural perspectives 
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Det kan mot denna bakgrund tyckas märkligt att tidigare forskning om perio-

den inte har uppmärksammat amatörteaterverksamhet i någon större utsträck-

ning.110 Det saknas en fördjupad svensk studie av amatörteaterverksamheten som 
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lingsmönster och därmed påverka deltagarnas eller åskådarnas medvetande. Med 

kulturens politisering menas därför i denna avhandling att olika typer av kultur-

verksamheter motiveras, genomförs eller förstås i ett politiskt perspektiv.  

Man kan alltså också hävda att politiken kulturaliserades under sjuttiotalet. 

Politisk mobilisering och kommunikation skedde i större utsträckning genom 

estetiska uttrycksformer och iscensättningar. Under perioden påverkades politi-

kens former i större utsträckning än tidigare av performances, i meningen att mu-

sik, teater och andra former av manifestationer gavs en ökad betydelse för mobi-

lisering och opinionsbildning. Exempelvis kan FNL-rörelsens aktionsformer och 

utåtriktade politiska arbete ses som ett steg i denna riktning.111 Dessa två fakto-

rer, en ny syn på kulturens roll i samhället och de kulturella uttrycksformernas 

ökade betydelse för politiska aktiviteter, bidrar till att rikta avhandlingens upp-

märksamhet mot fenomenet kulturaktivism. Begreppet är inledningsvis proviso-

riskt men diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel samt ringas in i nästa ka-

pitel som fokuserar på avhandlingens forskningsteoretiska perspektiv.  

 

 

                                                        
111 Sundgren (1980); Salomon (1998); Kilander (2007)  
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2. Aktivism och sociala rörelser 
 

Detta kapitel vill samlat formulera avhandlingens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Huvuduppgiften är att redogöra för hur företeelsen kulturakti-

vism fångas in och undersöks i avhandlingen. Detta arbete inleds med en analys 

av hur liknande begrepp tidigare hanterats i den historiska forskningen. Därefter 

ges en översikt över det breda forskningsfältet sociala rörelser där några begrepp 

och angreppssätt urskiljs som användbara analysverktyg. Innan metod, material 

och avgränsningar redovisas formuleras avhandlingens problem och de övergri-

pande forskningsfrågorna, frågor som senare preciseras närmare i de empiriska 

kapitlen.  

Att studera aktivistisk kulturverksamhet 
De estetiska uttrycksformernas markanta politisering under perioden sätter fokus 

på de kulturaktivas agerande. Dessa kan förstås i termer av kulturarbetare, ut-

övande konstnärer, skådespelare, regissörer, författare, musiker, aktivister och 

andra intellektuella vilka hamnade i den politiska fronten och blev viktiga aktörer 

i de processer som utgör avhandlingens tema: kulturens politisering och politikens 

kulturalisering. Till skillnad från tidigare studier som vanligtvis utgått från poli-

tiska organisationer eller ideologiska traditioner är ambitionen här att placera in 

aktivismen i de estetiska uttrycksformernas kontext. Tidigare försök att karaktä-

risera och benämna de individer och grupper som gått i spetsen för förändrings-

processer måste därför modifieras så att denna aspekt av radikaliseringen synlig-

görs.  

Historikern Gerd-Rainer Horn ger i den tidigare refererade studien situationis-

terna en viktig roll som föregångare. De beskrivs som hemlösa eller fördrivna re-

beller sökande efter utlopp för frustrationer med livssituationen. För att fånga 

detta myntar han begreppet cultural rebellion som dock används synonymt med 

youth revolt, student radicalism och workers protest. Oklarheten implicerar att 

tidigare beprövade begrepp som inringar studenters ungdomars och arbetares 

protester och motståndshandlingar inte uppfattas som tillräckliga för förståelsen 
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av sextiotalets tidsanda. Gruppen kännetecknas av det han benämner cultural 

nonconformity och genom att beskriva cultural rebellion som en slags estetiserad 

disharmoni understryks i huvudsak individuellt sökande eller utlopp för frustra-

tioner med det vardagliga livet genom estetiska uttrycksformer och alternativa 

livsstilar, uttryck som föregår politiska protester.112  

Den politiska radikaliseringen uppstod alltså, med Horns perspektiv, ur en 

slags estetiserad disharmoni som tog sig uttryck i kulturorienterade manifestatio-

ner av samhälleligt missnöje. Kulturen föregick politiken som en ifrågasättande 

och revolterande aktivitet och försiggick i ett utrymme som inte helt kan omslutas 

av den politiska radikaliseringen så som den traditionellt brukar beskrivas. Horn 

definierar inte cultural rebellion närmare än så, men diskussionen understryker 

betydelsen av att undersöka aktivistisk kulturverksamhet och påpekar behovet av 

ett begrepp som ringar in en politisk aktivism som utgår från de estetiska ut-

trycksformerna. 

Också i en svensk kontext har liknande behov påtalats av några forskare. Ett 

använt begrepp är kulturradikalism. Begreppet vill fånga in personer med radika-

la åsikter i kulturfrågor, ofta kritiska mot konventionella föreställningar om kul-

tur med udden riktad mot en mer konservativ föreställningsvärld. Historikern 

Håkan Arvidsson påpekar att kulturradikalismens grundläggande idé är att sam-

hället och dess medborgare måste förändras mentalt för att sociala framsteg ska 

bli möjliga.113 Idéhistorikern Anders Frenander visar hur man stred om begreppets 

rätta innebörd i sextiotalets kulturdebatt. Kulturradikalism kom att beteckna en 

bestämd i hållning i olika frågor gällande exempelvis konsten, litteraturen samt 

olika moralfrågor. Begreppet radikal var ett viktigt ord och stod inte entydigt för 

en åtskillnad mellan höger och vänster. Men samtidigt påpekar han å ena sidan 

att samtida socialistiska kritiker inte ville veta av begreppet eftersom det ansågs 

sudda ut skillnaderna mellan de som ville förändra kapitalismen i grunden och de 

som förespråkade mer ytliga förändringar. Å andra sidan nämner han hur det i 

slutet av sjuttiotalet, närmare bestämt sommaren 1980, skedde en svängning i 

debattklimatet där radikalism blev ett ord som användes för att stigmatisera de 

vänsterkrafter som borde störtas från den ideologiska hegemonin.114 I kulturradi-

kalismen inkluderas alltså inledningsvis en maktkritisk, vagt vänsterpolitisk håll-

ning som blev en viktig ingrediens i definitionen av intellektuell.  
                                                        
112 Horn (2007) s 3, 7-15 
113 Arvidsson beskriver, utifrån personliga erfarenheter från sextiotalets vänsterrörelse, förhållan-
det mellan kulturradikalismen och den nya vänstern som samma andas barn. Arvidsson (2008a) s 
124-126 
114 Frenander (1999) s 292-294 
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Ett annat närbesläktat begrepp, kulturseparatism, används av Bernt Gustavs-

son i en undersökning av bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930.115 

Sammanhanget är här 1880-talets radikalism och den ofta inom arbetarrörelsen 

refererade diskussionen om mag- och kulturfrågan, som i grunden är den marxis-

tiska frågan om basen respektive överbyggnadens roll i samhällsutvecklingen. 

Kulturseparatismen är ett av flera förhållningssätt till det borgerliga samhällets 

kultur menar Gustavsson.116 Kulturseparatismen utgick i detta perspektiv från 

uppfattningen att arbetarklassen behövde avskilja sig helt och hållet från det som 

uppfattades som den borgerliga kulturen och bygga upp egna institutioner och en 

egen offentlighet. Gustavsson påpekar att tidigare historieskrivningar i hög grad 

präglats av diskussionen om tillägnandet eller avvisandet av det borgerliga kul-

turarvet. Men detta är en missvisande diskussion som skapat en falsk historiebild 

med rötter i det så kallade proletkultidealet menar han. Detta beskrivs som ett 

förhållningssätt med rötter i 1920-talets kommunistiska internationella rörelse 

vars erfarenheter i huvudsak byggde på kulturens roll i det postrevolutionära 

Ryssland.117 Detta ideal utmanade den socialdemokratiska rörelsens officiella linje 

och har resulterat i en bild av att arbetarrörelsen okritiskt övertar ett borgerligt 

kulturarv menar Gustavsson.118 En kamp om historieskrivningen rörande kultu-

rens roll i arbetarrörelsen kan skönjas.  

Upproriskhet är också ett begrepp som använts i samband med tolkningar av 

sextiotalets kulturklimat. Historikern Björn Horgby använder begreppet för att 

analysera den västerländska rockkulturen. Han ser upproriskhet som en kollektiv 

mental benägenhet att utmana etablerade, överordnade, tankesätt och hand-

lingsmönster. Denna maktstruktur påverkar på ett grundläggande sätt männi-
                                                        
115 Gustavsson, Bernt (1991) Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930  
116 De andra två Gustavsson identifierar är dels det kritiska övertagandet som tillägnar sig det 
borgerliga samhällets bildningsgods och institutioner men utifrån arbetarens erfarenheter och 
livsvillkor, dels det beundrande övertagandet där man helt tillägnar sig kulturarvet som idealiseras 
och leder till en tillbakablickande hållning. Gustavsson (1991) s 84 
117 Proletkult utvecklades som en amatörkulturell massrörelse och spelade en viktig roll efter ryska 
revolutionen 1917. Inom rörelsen utarbetades en teori om kulturens roll i det socialistiska samhäl-
let. Rörelsen har bland annat beskrivits som indragen i en kulturpolitisk maktkamp i den postre-
volutionära Sovjetstaten. Se exempelvis Sassoon, Donald (2006) The culture of the Europeans: 
from 1800 to the present; Kleberg, Lars (1993) Theatre as action: Soviet Russian avant-garde 
aesthetics; Fitzpatrick, Sheila (1992) The cultural front: power & culture in revolutionary Russia; 
Gerner, Kristian (1993) ”Att skapa en ny människa” i Sandin, Bengt (red) Från Toronto till 
Moskva: Kulturpolitik i åtta länder; Jangfeldt, Bengt (1976) Majakovskij & futurism 1917-1921; 
Eagleton, Terry (1978) Marxism och litteratur, s 42-44. I Sverige har Ture Nerman betraktats 
som proletkultrörelsens främste uttolkare. Se exempelvis Åkerstedt, Jonas (1967) Den litterate 
arbetaren: bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930; Ahlund, Claes (2007) Diktare i 
krig: K.G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920; Sundgren 
(2007)  
118 Gustavsson (1991) s 70, 80-81  
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112 Horn (2007) s 3, 7-15 
113 Arvidsson beskriver, utifrån personliga erfarenheter från sextiotalets vänsterrörelse, förhållan-
det mellan kulturradikalismen och den nya vänstern som samma andas barn. Arvidsson (2008a) s 
124-126 
114 Frenander (1999) s 292-294 
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Ett annat närbesläktat begrepp, kulturseparatism, används av Bernt Gustavs-

son i en undersökning av bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930.115 

Sammanhanget är här 1880-talets radikalism och den ofta inom arbetarrörelsen 
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uppfattningen att arbetarklassen behövde avskilja sig helt och hållet från det som 

uppfattades som den borgerliga kulturen och bygga upp egna institutioner och en 

egen offentlighet. Gustavsson påpekar att tidigare historieskrivningar i hög grad 

präglats av diskussionen om tillägnandet eller avvisandet av det borgerliga kul-

turarvet. Men detta är en missvisande diskussion som skapat en falsk historiebild 

med rötter i det så kallade proletkultidealet menar han. Detta beskrivs som ett 

förhållningssätt med rötter i 1920-talets kommunistiska internationella rörelse 

vars erfarenheter i huvudsak byggde på kulturens roll i det postrevolutionära 

Ryssland.117 Detta ideal utmanade den socialdemokratiska rörelsens officiella linje 

och har resulterat i en bild av att arbetarrörelsen okritiskt övertar ett borgerligt 

kulturarv menar Gustavsson.118 En kamp om historieskrivningen rörande kultu-

rens roll i arbetarrörelsen kan skönjas.  

Upproriskhet är också ett begrepp som använts i samband med tolkningar av 

sextiotalets kulturklimat. Historikern Björn Horgby använder begreppet för att 

analysera den västerländska rockkulturen. Han ser upproriskhet som en kollektiv 

mental benägenhet att utmana etablerade, överordnade, tankesätt och hand-

lingsmönster. Denna maktstruktur påverkar på ett grundläggande sätt männi-
                                                        
115 Gustavsson, Bernt (1991) Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930  
116 De andra två Gustavsson identifierar är dels det kritiska övertagandet som tillägnar sig det 
borgerliga samhällets bildningsgods och institutioner men utifrån arbetarens erfarenheter och 
livsvillkor, dels det beundrande övertagandet där man helt tillägnar sig kulturarvet som idealiseras 
och leder till en tillbakablickande hållning. Gustavsson (1991) s 84 
117 Proletkult utvecklades som en amatörkulturell massrörelse och spelade en viktig roll efter ryska 
revolutionen 1917. Inom rörelsen utarbetades en teori om kulturens roll i det socialistiska samhäl-
let. Rörelsen har bland annat beskrivits som indragen i en kulturpolitisk maktkamp i den postre-
volutionära Sovjetstaten. Se exempelvis Sassoon, Donald (2006) The culture of the Europeans: 
from 1800 to the present; Kleberg, Lars (1993) Theatre as action: Soviet Russian avant-garde 
aesthetics; Fitzpatrick, Sheila (1992) The cultural front: power & culture in revolutionary Russia; 
Gerner, Kristian (1993) ”Att skapa en ny människa” i Sandin, Bengt (red) Från Toronto till 
Moskva: Kulturpolitik i åtta länder; Jangfeldt, Bengt (1976) Majakovskij & futurism 1917-1921; 
Eagleton, Terry (1978) Marxism och litteratur, s 42-44. I Sverige har Ture Nerman betraktats 
som proletkultrörelsens främste uttolkare. Se exempelvis Åkerstedt, Jonas (1967) Den litterate 
arbetaren: bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930; Ahlund, Claes (2007) Diktare i 
krig: K.G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920; Sundgren 
(2007)  
118 Gustavsson (1991) s 70, 80-81  
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skors föreställningsvärldar och likställs i undersökningen i stor utsträckning med 

olika typer av auktoriteter som utmanades av rockkulturen. Dessa auktoriteter 

förstås av Horgby sedan som en specifikt borgerlig hegemoni som strävar efter att 

på olika sätt bemöta rockkulturens upproriska utmaning. Inom denna upprorisk-

het identifierar han olika motståndsstrategier vilka benämns rebelliskhet, karne-

valiskhet, motkulturellt motstånd samt vänsterpolitiskt motstånd, strategier vilka 

blandades och inspirerade varandra.119 Alla är de ett resultat av den kollektiva 

mentala benägenheten hos den upproriska generationen att utmana hegemonin, 

menar Horgby.120  

En central poäng i Horgbys undersökning är att avgränsa begreppet uppro-

riskhet från begreppet radikalisering. Radikalisering innefattar ideologiska och i 

viss mån estetiska föreställningar medan upproriskhet i huvudsak omfattar ett 

förhållningssätt till auktoriteter. Här särskiljs å ena sidan politiska föreställningar 

och estetiska föreställningar och å andra sidan antiauktoritära föreställningar. 

Den tydliga kopplingen av hegemoni till den sistnämnda föreställningen vänder 

maktdiskussionen bort från de politiska och estetiska förhållningssätten som den-

na avhandling strävar efter att fokusera. Men en viktig aspekt är att begreppet 

upproriskhet förutom föreställningsvärldar och förväntanshorisonter också mer 

explicit inkluderar handlingsmönster. För denna avhandling är det värdefullt att 

försöka utmejsla maktdimensionerna i förhållande till dessa inom de estetiska 

uttrycksformernas verksamheter. Därför prövar avhandlingen begreppet kultur-

aktivism.  

Med begreppet kulturaktivism är syftet att mer specifikt fokusera både före-

ställningsvärldar och handlingsmönster i gränslandet mellan den politiska radika-

liseringen och den estetiska kulturen - den process som benämnts som kulturens 

politisering och politikens kulturalisering. Kulturaktivism tar fasta på Horns cul-

tural rebellion, Gustavssons kulturseparatism och påpekandet om proletkulttradi-

tionen i form av aktivister som utmanade rådande föreställningar inom den egna 
                                                        
119 Rebelliskheten förknippas i undersökningen med James Dean, Marlon Brando, the Who, Rol-
ling Stones och Sex Pistols, en manlig antiauktoritär respektlöshet som ofta kombinerades med 
arbetarklasskodad aggressivitet och frustration. Karnevaliskheten förknippas med den ofta flick-
dominerade tjutande publiken och rockbandens rituella scenframträdanden där interaktionen med 
publiken spelade en viktig roll och där stora amerikanska musikfester som Woodstock och Mon-
terey pop fungerade som karnevalsliknande tillställningar där det etablerade samhällets normer 
och regler för ett ögonblick ställdes åt sidan. Det motkulturella motståndet förknippas med hip-
pierörelsen som vände sig mot utvecklings- och civilisationstanken och som genom droger vände 
sig inåt och utvecklade en typ av nyandlighet. Det vänsterpolitiska motståndet var en ideologiskt 
formulerad samhällskritik från vänster som hade sin främsta förankring i organiserade sociala 
rörelser och studentkretsar. Horgby (2007) s 213-220. Se även Berggren, Lars, Horgby, Björn & 
Greiff, Mats (2009) Populärmusik, uppror och samhälle 
120 Horgby (2007) s 32 
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sociala rörelsen. Tolkningen färgas också av Horgbys diskussion om upproriskhet 

där utmaningen mot auktoriteter är central. Begreppet används som ett rörelse-

orienterat, och inte ett individorienterat, begrepp och fokuserar mer på ett för-

hållningsätt som i olika grad omfattar undersökningens aktörer. Kulturaktivis-

mens föreställningsvärldar, handlingsmönster och identitetskonstruktioner är cen-

trala i avhandlingens problemformulering. 

Kulturaktivismen kan ses som ett viktigt inslag i det långa sextiotalets tidsanda 

och utgör en väsentlig del av kampen om makten över tanken. Denna maktdi-

mension har under de senaste decennierna uppmärksammats av flera forskare. De 

hänvisar nästan undantagslöst till den amerikanska debatt som startade i skuggan 

av sextiotalets raskravaller och där forskare som Bachrach & Baratz, Steven Lu-

kes och John Gaventa utvecklade tankar kring de mekanismer som resulterar i att 

alternativa tolkningar av verkligheten tystas i debatten.121 Schattschneider ut-

trycker förhållandet på följande sätt: 

Alla former av politisk organisation är partiska på så sätt att de utnyttjar vissa 

slag av konflikter och undertrycker andra eftersom organisation är mobiliser-

ing av partiskhet. Som[t]liga frågor organiseras in i politiken medan andra or-

ganiseras ut.122  

För dessa forskare är den centrala maktfrågan den som belyser ramarna för for-

mellt politiskt beslutsfattande. Det handlar dels om de många formella hinder 

som mobiliseras av försvararna av status quo – maktens andra dimension – dels 

den hegemoniska makten över tanken – maktens tredje dimension. Kulturverk-

samheter och kulturdebatter sågs till stor del som ett verktyg för att skapa medve-

tenhet och engagemang.  

I denna avhandling studeras alltså maktkampen mellan de aktörer som på oli-

ka sätt försvarade status quo och de som ville förändring genom att politisera 

kulturen och kulturalisera politiken. Men i vilket sammanhang verkade då dessa 

aktörer? Vilka föreställningar hade de om sitt agerande? Vad ville de uppnå? Vil-

ka handlingsmönster utvecklade de och hur förhöll de sig till de institutionella 

ramarna? Då varianter på dessa frågor diskuteras i de empiriska genomgångarna 

blir det möjligt att fylla det inledningsvis ganska öppna begreppet kulturaktivsim 

med mer preciserat innehåll och teoretisk mening.  

                                                        
121 Se exempelvis Lukes, Steven (2005) Power: a radical view; Gaventa, John (1987) "Makt och 
deltagande", i Peterson, Olof (red) Maktbegreppet  
122 Schattsschneider citeras i Strömberg, Thord (1984) Kommunalsocialismen inför verkligheten: 
Municipal socialism & reality, s 17. Kursivering i original.  
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119 Rebelliskheten förknippas i undersökningen med James Dean, Marlon Brando, the Who, Rol-
ling Stones och Sex Pistols, en manlig antiauktoritär respektlöshet som ofta kombinerades med 
arbetarklasskodad aggressivitet och frustration. Karnevaliskheten förknippas med den ofta flick-
dominerade tjutande publiken och rockbandens rituella scenframträdanden där interaktionen med 
publiken spelade en viktig roll och där stora amerikanska musikfester som Woodstock och Mon-
terey pop fungerade som karnevalsliknande tillställningar där det etablerade samhällets normer 
och regler för ett ögonblick ställdes åt sidan. Det motkulturella motståndet förknippas med hip-
pierörelsen som vände sig mot utvecklings- och civilisationstanken och som genom droger vände 
sig inåt och utvecklade en typ av nyandlighet. Det vänsterpolitiska motståndet var en ideologiskt 
formulerad samhällskritik från vänster som hade sin främsta förankring i organiserade sociala 
rörelser och studentkretsar. Horgby (2007) s 213-220. Se även Berggren, Lars, Horgby, Björn & 
Greiff, Mats (2009) Populärmusik, uppror och samhälle 
120 Horgby (2007) s 32 
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121 Se exempelvis Lukes, Steven (2005) Power: a radical view; Gaventa, John (1987) "Makt och 
deltagande", i Peterson, Olof (red) Maktbegreppet  
122 Schattsschneider citeras i Strömberg, Thord (1984) Kommunalsocialismen inför verkligheten: 
Municipal socialism & reality, s 17. Kursivering i original.  
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Innan avhandlingens problemformulering redovisas ska blicken riktas mot hur 

periodens sociala rörelser, som kom att bli aktivisternas intellektuella och sociala 

miljö, studerats och vilka erfarenheter där finns av att analysera den kulturella 

aktivismen.  

Den sociala rörelseforskningens perspektiv 

A social movement is a conscious, collective activity to promote social change, 

representing a protest against the established power structure and against the 

dominant norms and values. The commitment and active participants consti-

tute the main resource of any social movement.123 

Ett centralt perspektiv i den hittills refererade historieskrivningen runt sextiotals-

radikaliseringen är att ifrågasättanden skedde och att alternativ till den bestående 

ordningen formulerades. Dessa utmaningar förklaras eller förstås ofta utifrån be-

greppet sociala rörelser. Bakom detta begrepp finns också ett stort tvärvetenskap-

ligt forskningsfält som redan tangerats, framförallt baserat i Nordamerika och 

Västeuropa där intressanta och användbara perspektiv har utarbetats.  

Begreppet 

Definitionen av vad en social rörelse är skiftar. Citatet ovan uttrycker en utbredd 

och inflytelserik syn på sociala rörelser där de ses som protester mot förhärskande 

maktstrukturer och där personers engagemang och aktiva deltagande utgör rörel-

sens främsta resurs. Ofta ses sociala rörelser som något i grunden progressivt eller 

demokratiskt och som en utmaning mot makten och etablissemanget, ofta från 

vänster.124 Men förändringskrav och alternativa formuleringar mot den bestående 

ordningen kan, som bland annat Henrik Nordvall påpekat i samband med en 

studie av sociala forum, resas av vitt skilda grupper med varierande agenda som 

exempelvis nationalsocialister, liberaler eller trädkramare.125 Även mer konserva-

tivt inriktade sociala rörelser uppstod under sjuttiotalet, exempelvis i USA och 

England där villaägare och grannskapsrörelser krävde skattesänkningar och stör-

re lokalt inflytande i samhällsplaneringsfrågor.126  

                                                        
123 Dahlerup, Drude (1986) The new women's movement: feminism & political power in Europe 
& the USA 
124 Se exempelvis Thörn, Håkan (1997) Modernitet, sociologi och sociala rörelser; Östberg (2002); 
Isaksson (2007)  
125 Se exempelvis Nordvall, Henrik (2008) I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: 
tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum; s 18 
126 Fainstein, Susan F & Hirst, Clifford (1995) "Urban Social Movements", i Judge, David, 
Stoker, Gerry & Wolman, Harold (red) Theories of urban politics, s 182-183 
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Den vardagliga synen på vad sociala rörelser är har också förändrats över tid. 

Exempelvis gav ABF 1946 ut en läsebok med namnet Våra folkrörelser.127 Här 

framträder hur man då såg på de sociala rörelserna utifrån den svenska socialde-

mokratiska arbetarrörelsens perspektiv och behov. Vikten av att rörelserna, vilka 

genomgående här kallades folkrörelser, är stadigvarande företeelser betonades. 

Vidare att de omfattar ett stort antal medlemmar så att rörelsen, med läsebokens 

formulering, kan ge uttryck för folkets önskningar och verka för folkets bästa 

genom att motverka samhällsförhållanden som strider mot flertalets intressen. De 

ska också vara demokratiska och öppna för alla samtidigt som en viss reservation 

kan iakttas, en reservation som i huvudsak utgick från klassförhållanden men 

också konsumtionsmönster och livsstil.128 Folkrörelserna ansågs här omfatta det 

som kallades de fackliga och politiska rörelserna, nykterhetsrörelsen, folkbild-

ningsrörelsen, ungdomsrörelsen, kvinnorörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrö-

relsen. Definitionen hade en fostrande ambition där gränsen mellan partiet och 

rörelsen var flytande och den uttryckte en vilja att institutionalisera folkliga rörel-

ser i den socialdemokratiska partisfären. I jämförelse med definitionen som cite-

rades inledningsvis, som utgår från erfarenheter från kvinnorörelsen på sjuttiota-

let, så är kraven på förändring inte så framträdande i ABF:s folkrörelsedefinition 

från fyrtiotalet. Likaså framhålls inte den kulturella dimensionen i form av nor-

mer och värderingar nämnvärt. Men definitionen verkar ha haft ett stort infly-

tande på folkrörelserna och deras egen självbild men också på forskningen. Den 

definition som det stora folkrörelseprojektet utgick från på sjuttiotalet påminner 

starkt om ABF:s självförståelse trettio år tidigare.129 För denna avhandling har 

den dessutom ett empiriskt värde då ABF är föremål för undersökningarna i 

framförallt kapitel 5 och 6.  

Vanligt är att se de sociala rörelserna som olika klassprojekt intimt förknippa-

de med samhällets mer eller mindra förutsägbara historiska utvecklingsstadier. De 

agrara rörelserna förstås som skapare av egna rörelser som kompletterades eller 

avlöstes av den industriella arbetarklassens. De nya sociala rörelserna som sedan 

                                                        
127 ABF (1946) Våra folkrörelser: en läsebok utgiven av ABF:s kulturkommitté 
128 Läseboken formulerar detta som att: ”Den ska vara öppen för alla, som kan komma ifråga: 
Fackföreningsrörelsen för alla arbetare, jordbrukarnas föreningsrörelse för alla jordbrukare, kon-
sumentkooperationen för alla konsumenter (varuförbrukare) och nykterhetsrörelsen för alla som 
avhåller sig från bruket av spritdrycker.” Elldin, Harald (1946) "Vad menas med folkrörelser?", i 
Våra folkrörelser: en läsebok utgiven av ABF:s kulturkommitté, s 15 
129 Se exempelvis Lundkvist, Sven (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, sär-
skilt kap VIII 
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aktivismen.  

Den sociala rörelseforskningens perspektiv 

A social movement is a conscious, collective activity to promote social change, 

representing a protest against the established power structure and against the 

dominant norms and values. The commitment and active participants consti-

tute the main resource of any social movement.123 

Ett centralt perspektiv i den hittills refererade historieskrivningen runt sextiotals-

radikaliseringen är att ifrågasättanden skedde och att alternativ till den bestående 

ordningen formulerades. Dessa utmaningar förklaras eller förstås ofta utifrån be-

greppet sociala rörelser. Bakom detta begrepp finns också ett stort tvärvetenskap-

ligt forskningsfält som redan tangerats, framförallt baserat i Nordamerika och 

Västeuropa där intressanta och användbara perspektiv har utarbetats.  

Begreppet 

Definitionen av vad en social rörelse är skiftar. Citatet ovan uttrycker en utbredd 

och inflytelserik syn på sociala rörelser där de ses som protester mot förhärskande 

maktstrukturer och där personers engagemang och aktiva deltagande utgör rörel-

sens främsta resurs. Ofta ses sociala rörelser som något i grunden progressivt eller 

demokratiskt och som en utmaning mot makten och etablissemanget, ofta från 

vänster.124 Men förändringskrav och alternativa formuleringar mot den bestående 

ordningen kan, som bland annat Henrik Nordvall påpekat i samband med en 

studie av sociala forum, resas av vitt skilda grupper med varierande agenda som 

exempelvis nationalsocialister, liberaler eller trädkramare.125 Även mer konserva-

tivt inriktade sociala rörelser uppstod under sjuttiotalet, exempelvis i USA och 

England där villaägare och grannskapsrörelser krävde skattesänkningar och stör-

re lokalt inflytande i samhällsplaneringsfrågor.126  

                                                        
123 Dahlerup, Drude (1986) The new women's movement: feminism & political power in Europe 
& the USA 
124 Se exempelvis Thörn, Håkan (1997) Modernitet, sociologi och sociala rörelser; Östberg (2002); 
Isaksson (2007)  
125 Se exempelvis Nordvall, Henrik (2008) I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: 
tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum; s 18 
126 Fainstein, Susan F & Hirst, Clifford (1995) "Urban Social Movements", i Judge, David, 
Stoker, Gerry & Wolman, Harold (red) Theories of urban politics, s 182-183 
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Den vardagliga synen på vad sociala rörelser är har också förändrats över tid. 

Exempelvis gav ABF 1946 ut en läsebok med namnet Våra folkrörelser.127 Här 

framträder hur man då såg på de sociala rörelserna utifrån den svenska socialde-

mokratiska arbetarrörelsens perspektiv och behov. Vikten av att rörelserna, vilka 

genomgående här kallades folkrörelser, är stadigvarande företeelser betonades. 

Vidare att de omfattar ett stort antal medlemmar så att rörelsen, med läsebokens 

formulering, kan ge uttryck för folkets önskningar och verka för folkets bästa 

genom att motverka samhällsförhållanden som strider mot flertalets intressen. De 

ska också vara demokratiska och öppna för alla samtidigt som en viss reservation 

kan iakttas, en reservation som i huvudsak utgick från klassförhållanden men 

också konsumtionsmönster och livsstil.128 Folkrörelserna ansågs här omfatta det 

som kallades de fackliga och politiska rörelserna, nykterhetsrörelsen, folkbild-

ningsrörelsen, ungdomsrörelsen, kvinnorörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrö-

relsen. Definitionen hade en fostrande ambition där gränsen mellan partiet och 

rörelsen var flytande och den uttryckte en vilja att institutionalisera folkliga rörel-

ser i den socialdemokratiska partisfären. I jämförelse med definitionen som cite-

rades inledningsvis, som utgår från erfarenheter från kvinnorörelsen på sjuttiota-

let, så är kraven på förändring inte så framträdande i ABF:s folkrörelsedefinition 

från fyrtiotalet. Likaså framhålls inte den kulturella dimensionen i form av nor-

mer och värderingar nämnvärt. Men definitionen verkar ha haft ett stort infly-

tande på folkrörelserna och deras egen självbild men också på forskningen. Den 

definition som det stora folkrörelseprojektet utgick från på sjuttiotalet påminner 

starkt om ABF:s självförståelse trettio år tidigare.129 För denna avhandling har 

den dessutom ett empiriskt värde då ABF är föremål för undersökningarna i 

framförallt kapitel 5 och 6.  

Vanligt är att se de sociala rörelserna som olika klassprojekt intimt förknippa-

de med samhällets mer eller mindra förutsägbara historiska utvecklingsstadier. De 

agrara rörelserna förstås som skapare av egna rörelser som kompletterades eller 

avlöstes av den industriella arbetarklassens. De nya sociala rörelserna som sedan 

                                                        
127 ABF (1946) Våra folkrörelser: en läsebok utgiven av ABF:s kulturkommitté 
128 Läseboken formulerar detta som att: ”Den ska vara öppen för alla, som kan komma ifråga: 
Fackföreningsrörelsen för alla arbetare, jordbrukarnas föreningsrörelse för alla jordbrukare, kon-
sumentkooperationen för alla konsumenter (varuförbrukare) och nykterhetsrörelsen för alla som 
avhåller sig från bruket av spritdrycker.” Elldin, Harald (1946) "Vad menas med folkrörelser?", i 
Våra folkrörelser: en läsebok utgiven av ABF:s kulturkommitté, s 15 
129 Se exempelvis Lundkvist, Sven (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, sär-
skilt kap VIII 
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uppstått ur upplevda postindustriella eller postmateriella samhällsförändringar 

blir då naturliga efterföljare.130  

Rörelsernas relation till staten betonas på olika sätt. Genom att se rörelserna 

som sociala krafter som i förlängningen skapar stora samhälleliga förändringar 

fokuseras också skillnader mellan dessa rörelser och institutionerna menar socio-

logen Gunnar Olofsson.131 Han ifrågasätter de synsätt som utgår från att relatio-

nen mellan sociala rörelser och staten ska ses som ett nollsummespel, i betydelsen 

att när staten får en ökad roll så innebär det en begränsning för de sociala rörel-

sernas inflytande och tvärtom. Han påpekar istället att de sociala rörelserna an-

vänder eller mobiliserar staten för att genomföra rörelsens politiska mål. Det so-

ciala försäkringssystemets införande, alkoholpolitikens utformning och strävan-

det efter att illegalisera aborter ges som exempel på hur de gamla sociala rörelser-

na, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen ser staten som ett 

medel att förverkliga av sina mål.132  

Förekomsten av starka socialdemokratiska rörelser i många europeiska stater 

har påverkat den europeiskt influerade forskningen om sociala rörelser. I dessa 

politiska kulturer förknippas den sociala rörelsen med arbete och arbetarklassen 

vilket skapade starkare kopplingar till de mäktiga socialdemokratiska partierna 

och deras organisationiska omgivningar. De mer klass- och traditionsbundna 

samhällena i Europa skapade egna sätt att förstå och hantera de sociala rörelser-

na hävdar sociologerna Ron Eyerman och Andrew Jamison. De ser rörelserna 

som en utveckling från förinstitutionaliserade former av konflikt till institutiona-

liserade former av kollektivt beteende. Denna utveckling präglas av en syn på 

samhället som mer och mer rationellt i takt med att rörelsens frågor institutiona-

liseras.133  

Även om forskningen om sociala rörelser i Sverige i huvudsak har intresserat 

sig för protester och ifrågasättanden av etablerade maktstrukturer och domine-

rande normer och värderingar så finns andra perspektiv. I en etablerad sociolo-

gisk beskrivning görs en åtskillnad mellan de social rörelser som har som mål att 

förändra samhället och de som uppstår för att främja medlemmarnas olika intres-

sen. Här diskuteras dels den starka utbredningen av idrottsföreningar och dels 

den starka fackliga organiseringen. Definitionen utgår då från ett brett deltagande 

                                                        
130 Olofsson, Gunnar (1979) Mellan klass och stat: om arbetarrörelse, reformism och 
socialdemokrati; Galtung, Johan & Friberg, Mats (1984) Rörelserna; Olofsson, Gunnar (1995) 
Klass, rörelse, socialdemokrati: essäer om arbetarrörelsens sociologi  
131 Olofsson (1979) s 135-142 
132 Olofsson (1995) s 275-298 Se även Olofsson (1979) s 135-142  
133 Eyerman, Ron & Jamison, Andrew (2005) Sociala rörelser i en ny tid; s 19-23 
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och mindre från att rörelsen driver krav på samhällsförändring.134 Men att sam-

manblanda föreningsliv i allmänhet med sociala rörelser gynnar inte denna under-

sökning. Snarare bör strävan efter samhällsförändring framhållas och, med hän-

visning till en idéhistorisk studie av den nya svenska kvinnorörelsen under sjuttio-

talet, perspektivet på deltagarnas aktiva engagemang och protestens styrka ses 

som kärnan i den sociala rörelsen.135 Detta fungerar också som en avgränsning 

gentemot institutioner och etablerade intresseorganisationer. 

De sociala rörelserna befinner sig i mellanrummet mellan organisationer och 

icke-organisationer och gränserna gentemot det etablerade samhället och mot 

andra rörelser är flytande. I den här avhandlingen är syftet dock inte att diskutera 

i vilken utsträckning de undersökta amatörteatersatsningarna var sociala rörelser, 

snarare handlar det om att hitta analytiska verktyg som kan bidra till förståelsen 

av skeenden i gränslandet mellan institutionaliserade organisationer och kollekti-

va identiteter som utgår från deltagarnas föreställningsvärldar, förväntanshori-

sonter och handlingsmönster.  

Forskningsfältet  

Forskningsfältets utvecklingsfaser uppvisar skilda frågeställningar och perspektiv 

som kan knytas till 1900-talets samhällsutveckling i framförallt Västeuropa. Den 

kollektiva behavourismen anses utgöra den sociala rörelseforskningens första fas. 

Denna inriktning uppstod ur studier av de europeiska massrörelserna i samband 

med 1900-talets världskrig, främst genom granskningar av fascismen och kom-

munismen, men även av den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen. Ut-

gångspunkten är här att den kollektiva identiteten har sin grund i olika spontana 

sammanslutningar och att den inte kan förklaras bara genom de individuella 

medlemmarna. Människor beter sig alltså på ett speciellt sätt i stora kollektiva 

sammanslutningar och dessa massbeteenden kan ses som antingen progressiva 

eller reaktionära beroende på hur de förhöll sig till moderniseringen. Dessa bete-

enden hotar den sociala ordningen men kan också ses som ett uttryck för social 

kreativitet som upplöser och skapar nya och bättre anpassade institutionaliserade 

normer och beteenden.136 

                                                        
134 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats (2003) Det sociala landskapet: en 
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet, s 276-278 
135 Isaksson (2007) s 13 
136 Jamison, Andrew & Wettergren, Åsa (2006) "Rörelseforskningens historia och perspektiv", i 
Jamison, Andrew & Wettergren, Åsa (red) Sociala rörelser: politik och kultur, s 12-14. Se även 
Eyerman & Jamison (2005) s 16-19  
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130 Olofsson, Gunnar (1979) Mellan klass och stat: om arbetarrörelse, reformism och 
socialdemokrati; Galtung, Johan & Friberg, Mats (1984) Rörelserna; Olofsson, Gunnar (1995) 
Klass, rörelse, socialdemokrati: essäer om arbetarrörelsens sociologi  
131 Olofsson (1979) s 135-142 
132 Olofsson (1995) s 275-298 Se även Olofsson (1979) s 135-142  
133 Eyerman, Ron & Jamison, Andrew (2005) Sociala rörelser i en ny tid; s 19-23 
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134 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats (2003) Det sociala landskapet: en 
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet, s 276-278 
135 Isaksson (2007) s 13 
136 Jamison, Andrew & Wettergren, Åsa (2006) "Rörelseforskningens historia och perspektiv", i 
Jamison, Andrew & Wettergren, Åsa (red) Sociala rörelser: politik och kultur, s 12-14. Se även 
Eyerman & Jamison (2005) s 16-19  
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Under sextio- och sjuttiotalen utvecklades den så kallade resursmobiliserings-

teorin. Intresset skiftade då från klassificeringar av olika typer av kollektivt bete-

ende till rörelsernas strategier, resurser och inflytande. Analyserna ändrade fokus 

från individerna till organisationerna och försökte svara på frågan om hur effek-

tivt rörelserna, definierade som organisationer, använder sina resurser för att 

uppnå sina mål. En av de viktigaste resurserna ansågs vara mobiliseringen av 

stödtrupper bland människor utanför rörelserna. Inflytandet från en social rörelse 

på en individs politiska aktivitet finns alltså i centrum för intresset. Rörelserna 

uppfattas som redskap i en politisk socialiseringsprocess och forskningsfrågorna 

skiftade fokus från exempelvis varför rörelser uppstår till varför vissa rörelser 

lyckas bättre med att driva sina frågor än andra. I denna forskningstradition åt-

skiljs rörelsen och rörelsens bärare tydligare vilket tydliggör å ena sidan den soci-

ala rörelsen och å andra sidan själva organisationen.137  

I kontrast till den kollektiva behavourismen som tenderade att se rörelser som 

irrationella massfenomen utgick resursmobiliseringsperspektivet från att rörelser-

na var medel för att nå medvetet formulerade politiska mål. Rörelserna sågs som 

rationella även om okonventionella politiska metoder förekom. Men betonandet 

av rationalitet på både individuella och organisatoriska plan skapade bekymmer 

då man ville förklara solidariskt handlande eller att aktörer ger sig in i relativt 

riskfyllda politiska protestsituationer trots uteblivna eller mycket små fördelar för 

exempelvis den egna personen.138  

En annan inriktning är det så kallade identitetsparadigmet. Här riktas intresset 

mot kulturella processer där konstruktionen av en kollektiv identitet står i cent-

rum. Den kollektiva identiteten ses sedan som en bas för det kollektiva handlan-

det. Forskning med denna inriktning lägger mindre vikt vid frågor om vad rörel-

serna åstadkommit och mer vid frågor om hur processen ser ut som formar kol-

lektiv identitet och en kollektiv vilja. En av de mest framträdande forskarna inom 

identitetsparadigmet, socialpsykologen Alberto Melucci, var också den som myn-

tade termen Nya sociala rörelser. Denna benämning innefattade de rörelser som 

uppstod som ett resultat av den snabba samhällsomvandling han, och många 

andra, uppfattade framträdde under åttiotalet. Här uppstod nya konfliktmönster 

som inte bara hade sin givna grund i motsättningen arbete-kapital. Han argumen-

terade för att de nya rörelserna skiljer sig från de gamla på två centrala punkter. 

Dels saknades förutsättningar för rörelser med socialt homogen karaktär byggda 

på en klassidentitet och ett huvudsakligen samhälleligt konfliktcentrum, dels 
                                                        
137 Jamison & Wettergren (2006)  s 14-17; Eyerman & Jamison (2005) s 28-31 
138 Ibid. 
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fanns det inte förutsättningar för en identitetsformering liknande den som var 

rådande vid arbetarrörelsens uppkomst då en central samhällsaktör trädde fram 

som ensam är bärare av en ny social ordning. De nya rörelserna uppfattades av 

Melucci, som splittrade kollektiva fenomen i form av solidaritetsnätverk med 

mäktiga kulturella innebörder. Bilden av nya sociala rörelserna började emellertid 

ifrågasättas under nittiotalet. Den grundade sig i schematiska föreställningar om 

de äldre rörelserna hävdade exempelvis Håkan Thörn som istället argumenterade 

för att det fanns en stark kontinuitet dem emellan.139  

Trots att Meluccis tes nyanserats på olika sätt är uppfattningen om att vi med 

början på sextio- och sjuttiotalen har att göra med en ny typ av sociala rörelser 

tämligen befäst. Den är intimt förknippad med föreställningar om en specifik typ 

av historisk förändring, ett nytt post-samhälle, med varierade innebörder. När en 

ny samhällelig kontext med nya politiska teman och nya former för politisk hand-

ling och organisation framträder uppfattas det också att de sociala rörelserna för-

ändras.  

I en översikt över forskningsfältet beskrivs hur det postindustriella samhället, 

eller det komplexa samhället som Melucci benämner det, medfört att en maktför-

skjutning skett från den politiskt nationella arenan till globaliseringens ekono-

miska arena. Det kollektiva handlandet har i rollen som motmakt också bytt 

spelplan från den politiska sfären till den kulturella. Politik bedrivs i högre ut-

sträckning genom kulturella aktioner och andra typer av symboliska motstånds-

handlingar. Det är på detta område de sociala rörelserna lämnat det viktigaste 

bidraget till social förändring.140  

Tolkningen faller som synes väl in i avhandlingens tema.  

Vi och dom 

Den kollektiva identiteten är det som skiljer en social rörelse från andra typer av 

kollektivt agerande påpekas i den tidigare refererade forskningsöversikten. Den 

kollektiva identiteten bygger på gemensamma föreställningar om omvärlden och 

på den gruppsolidaritet de rörelseaktiva känner med varandra.141 Olika typer av 

”vi och dom” konstruktioner är därför viktiga att förstå.  

                                                        
139 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i 
Europa 1789-1989, s 20-21; Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet: sociala rörelser och indivi-
duella behov i dagens samhälle. Detta är en grundläggande utgångspunkt också för senare tids 
historiska forskning. Se exempelvis Östberg (2002); Östberg (2005a) Arbetarhistoria  
140 Jamison & Wettergren (2006)  s 24; Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet: sociala rörelser 
och individuella behov i dagens samhälle 
141 Jamison & Wettergren (2006) s 10 
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teorin. Intresset skiftade då från klassificeringar av olika typer av kollektivt bete-

ende till rörelsernas strategier, resurser och inflytande. Analyserna ändrade fokus 

från individerna till organisationerna och försökte svara på frågan om hur effek-

tivt rörelserna, definierade som organisationer, använder sina resurser för att 

uppnå sina mål. En av de viktigaste resurserna ansågs vara mobiliseringen av 

stödtrupper bland människor utanför rörelserna. Inflytandet från en social rörelse 

på en individs politiska aktivitet finns alltså i centrum för intresset. Rörelserna 

uppfattas som redskap i en politisk socialiseringsprocess och forskningsfrågorna 

skiftade fokus från exempelvis varför rörelser uppstår till varför vissa rörelser 

lyckas bättre med att driva sina frågor än andra. I denna forskningstradition åt-

skiljs rörelsen och rörelsens bärare tydligare vilket tydliggör å ena sidan den soci-

ala rörelsen och å andra sidan själva organisationen.137  

I kontrast till den kollektiva behavourismen som tenderade att se rörelser som 

irrationella massfenomen utgick resursmobiliseringsperspektivet från att rörelser-

na var medel för att nå medvetet formulerade politiska mål. Rörelserna sågs som 

rationella även om okonventionella politiska metoder förekom. Men betonandet 

av rationalitet på både individuella och organisatoriska plan skapade bekymmer 

då man ville förklara solidariskt handlande eller att aktörer ger sig in i relativt 

riskfyllda politiska protestsituationer trots uteblivna eller mycket små fördelar för 

exempelvis den egna personen.138  

En annan inriktning är det så kallade identitetsparadigmet. Här riktas intresset 

mot kulturella processer där konstruktionen av en kollektiv identitet står i cent-

rum. Den kollektiva identiteten ses sedan som en bas för det kollektiva handlan-

det. Forskning med denna inriktning lägger mindre vikt vid frågor om vad rörel-

serna åstadkommit och mer vid frågor om hur processen ser ut som formar kol-

lektiv identitet och en kollektiv vilja. En av de mest framträdande forskarna inom 

identitetsparadigmet, socialpsykologen Alberto Melucci, var också den som myn-

tade termen Nya sociala rörelser. Denna benämning innefattade de rörelser som 

uppstod som ett resultat av den snabba samhällsomvandling han, och många 

andra, uppfattade framträdde under åttiotalet. Här uppstod nya konfliktmönster 

som inte bara hade sin givna grund i motsättningen arbete-kapital. Han argumen-

terade för att de nya rörelserna skiljer sig från de gamla på två centrala punkter. 

Dels saknades förutsättningar för rörelser med socialt homogen karaktär byggda 

på en klassidentitet och ett huvudsakligen samhälleligt konfliktcentrum, dels 
                                                        
137 Jamison & Wettergren (2006)  s 14-17; Eyerman & Jamison (2005) s 28-31 
138 Ibid. 
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fanns det inte förutsättningar för en identitetsformering liknande den som var 

rådande vid arbetarrörelsens uppkomst då en central samhällsaktör trädde fram 

som ensam är bärare av en ny social ordning. De nya rörelserna uppfattades av 

Melucci, som splittrade kollektiva fenomen i form av solidaritetsnätverk med 

mäktiga kulturella innebörder. Bilden av nya sociala rörelserna började emellertid 

ifrågasättas under nittiotalet. Den grundade sig i schematiska föreställningar om 

de äldre rörelserna hävdade exempelvis Håkan Thörn som istället argumenterade 

för att det fanns en stark kontinuitet dem emellan.139  

Trots att Meluccis tes nyanserats på olika sätt är uppfattningen om att vi med 

början på sextio- och sjuttiotalen har att göra med en ny typ av sociala rörelser 

tämligen befäst. Den är intimt förknippad med föreställningar om en specifik typ 

av historisk förändring, ett nytt post-samhälle, med varierade innebörder. När en 

ny samhällelig kontext med nya politiska teman och nya former för politisk hand-

ling och organisation framträder uppfattas det också att de sociala rörelserna för-

ändras.  

I en översikt över forskningsfältet beskrivs hur det postindustriella samhället, 

eller det komplexa samhället som Melucci benämner det, medfört att en maktför-

skjutning skett från den politiskt nationella arenan till globaliseringens ekono-

miska arena. Det kollektiva handlandet har i rollen som motmakt också bytt 

spelplan från den politiska sfären till den kulturella. Politik bedrivs i högre ut-

sträckning genom kulturella aktioner och andra typer av symboliska motstånds-

handlingar. Det är på detta område de sociala rörelserna lämnat det viktigaste 

bidraget till social förändring.140  

Tolkningen faller som synes väl in i avhandlingens tema.  

Vi och dom 

Den kollektiva identiteten är det som skiljer en social rörelse från andra typer av 

kollektivt agerande påpekas i den tidigare refererade forskningsöversikten. Den 

kollektiva identiteten bygger på gemensamma föreställningar om omvärlden och 

på den gruppsolidaritet de rörelseaktiva känner med varandra.141 Olika typer av 

”vi och dom” konstruktioner är därför viktiga att förstå.  

                                                        
139 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i 
Europa 1789-1989, s 20-21; Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet: sociala rörelser och indivi-
duella behov i dagens samhälle. Detta är en grundläggande utgångspunkt också för senare tids 
historiska forskning. Se exempelvis Östberg (2002); Östberg (2005a) Arbetarhistoria  
140 Jamison & Wettergren (2006)  s 24; Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet: sociala rörelser 
och individuella behov i dagens samhälle 
141 Jamison & Wettergren (2006) s 10 
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Ett perspektiv på detta ger Ron Eyerman i en diskussion om de sociala rörel-

sernas olika arenor. Han definierar åtminstone tre olika arenor mot vilka rörel-

sernas verksamhet och aktiviteter riktas. Den första är internt inom den sociala 

rörelsen som omfattar olika individer eller organisationer som har en känsla av 

att vara förenade, ha gemensamma intressen och att röra sig åt samma håll. Här 

verkar de sociala rörelserna genom att samordna aktioner, omvandla identiteter 

och känslor och skapa gemensamma mål. Olika typer av iscensättningar, fram-

trädanden och ritualer skapar narrativa strukturer som aktiverar känslor och le-

der handlingar i särskilda riktningar vilket hjälper till att gjuta samman en grupp. 

Den andra befinner sig utanför den sociala rörelsen bland de upplevda motstån-

darna eller åtminstone de som definieras som ”de andra”. Formandet av kollektiv 

identitet och solidaritet medför en särskiljande process mellan de på insidan och 

de utanför. Genom att identifiera ”den andre” skapas en kraft för rörelsen att 

röra sig emot. Den tredje är extern och utgörs av allmänheten, den allmänna opi-

nionen eller något annat som rörelsen strävar efter att påverka, förändra eller 

beröra. Här finns publiken och här finns potentiella anhängare och motstånda-

re.142  

 Den här avhandlingens undersökningsobjekt har formats i det långa sextitalets 

politiserings- och kulturaliseringsprocesser. Detta påverkade alltså sannolikt i hög 

grad innehållet och utvecklingen av det som kallats sextiotalets kulturrevolution, 

dess ungdomliga radikalisering och dess kollektiva identitetsformeringar. När 

frågan ställs om hur detta gick till riktas intresset mot gränslandet mellan det kol-

lektiva tänkandet och handlandet.  

Tänkandet och handlandet 

Historikern Martin Stolare påpekar i en studie som fokuserar sociala rörelser i 

början av 1900-talet att man kan dela in rörelser i två huvudkategorier. Den ena 

kategorin är maktorienterade rörelser som syftar till att åstadkomma förändring 

inom de politiska och socioekonomiska sfärerna. Den andra betecknar han som 

kulturorienterade rörelser då de syftar till att förändra samhällets värdestruktu-

rer. Ingen rörelse är dock homogen och Stolare exemplifierar med arbetarrörelsen 

som i huvudsak är en maktorienterad rörelse men som också bär på kulturorien-

terade drag.143  

                                                        
142 Eyerman, Ron (2006) "Att framföra opposition, eller hur sociala rörelser (be)rör", i Jamison, 
Andrew & Wettergren, Åsa (red) Sociala rörelser: politik och kultur 
143 Stolare, Martin (2003) Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 
47-48 
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När forskningen skiftar mot mera kulturella perspektiv behövs också andra 

analysverktyg vilket aktualiserar begreppet kognitiv praxis. Begreppet har formu-

lerats av de tidigare refererade sociologerna Eyerman och Jamison för att analyse-

ra hur genomslaget för en social rörelses tänkande och världsbild går till. Den 

psykologiska termen kognition, som kan ses som en samlingsterm för olika tan-

keprocesser, överförs här på kollektiva fenomen.144 Praxis dimensionen i begrep-

pet understryker att relationen mellan tänkandet och handlandet är centralt. Oli-

ka identiteter, förhållningssätt, medvetanden och värderingar leder till olika prax-

is beroende på kontexten. Här antyds en framkomlig väg mot operationalisering 

av relationen mellan en social rörelses tänkande och dess handlande. Intresset 

riktas från organisationen mot innehållet.  

 Eyerman och Jamison understryker på olika sätt den kognitiva praxisens be-

tydelse för de sociala rörelsernas formering. Med utgångspunkt i Meluccis per-

spektiv på sociala rörelser som synliggörare av makten genom att utmana de do-

minerande meningssystemen och symbolerna betonar de att den kognitiva praxi-

sens innefattar de sociala rörelsernas kunskapsutveckling samt deras symboliska 

och expressiva dimensioner. Ny kunskap kommer ur sociala rörelsers kognitiva 

praxis och de menar att denna därmed har ett formativt inflytande på vetenskap 

och ideologi. De sociala rörelsernas kunskapsintressen resulterar i nya idéer både 

inom och utanför den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Den kognitiva praxi-

sen är därför en av den sociala rörelsens centrala aktiviteter hävdar de. De går så 

långt som att hävda att en social rörelse är dess kognitiva praxis.145  

Jamison ger i en annan artikel några exempel på hur kopplingen mellan denna 

nya kunskap och de sociala rörelserna gått till. Ett är hur efterkrigstidens hege-

moniska samhällsordning med dess starka stöd för teknik och naturvetenskap 

utmanades på sjuttiotalet av sociala rörelser med alternativa förhållningssätt, 

framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora. Influenser från sociala rörel-

ser har studerats inom miljörörelsen och kvinnorörelsen, sociala rörelser som 

också influerat många av de postmoderna teorierna inom kulturstudier och hu-

maniora. Detta innebär att många av de teorier som forskare med denna inrikt-

ning försöker använda för att studera sociala rörelser är ett resultat av dessa soci-

ala rörelsers kamp. Verktygen har lite tillspetsat uttryckt, formats av undersök-

                                                        
144 I samband med en diskussion om de långa linjernas historia (La longue durée revisitée) beskrivs 
kognitiv historia som människans tankeprocesser och mötet mellan hennes tänkande och världen. 
Dunér, David (2010) Kognitiv historia: en introduktion, Historisk tidskrift 10/4 
145 Eyerman & Jamison (2005), s 49-69 
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Ett perspektiv på detta ger Ron Eyerman i en diskussion om de sociala rörel-

sernas olika arenor. Han definierar åtminstone tre olika arenor mot vilka rörel-

sernas verksamhet och aktiviteter riktas. Den första är internt inom den sociala 

rörelsen som omfattar olika individer eller organisationer som har en känsla av 

att vara förenade, ha gemensamma intressen och att röra sig åt samma håll. Här 

verkar de sociala rörelserna genom att samordna aktioner, omvandla identiteter 

och känslor och skapa gemensamma mål. Olika typer av iscensättningar, fram-

trädanden och ritualer skapar narrativa strukturer som aktiverar känslor och le-

der handlingar i särskilda riktningar vilket hjälper till att gjuta samman en grupp. 

Den andra befinner sig utanför den sociala rörelsen bland de upplevda motstån-

darna eller åtminstone de som definieras som ”de andra”. Formandet av kollektiv 

identitet och solidaritet medför en särskiljande process mellan de på insidan och 

de utanför. Genom att identifiera ”den andre” skapas en kraft för rörelsen att 

röra sig emot. Den tredje är extern och utgörs av allmänheten, den allmänna opi-

nionen eller något annat som rörelsen strävar efter att påverka, förändra eller 

beröra. Här finns publiken och här finns potentiella anhängare och motstånda-

re.142  

 Den här avhandlingens undersökningsobjekt har formats i det långa sextitalets 

politiserings- och kulturaliseringsprocesser. Detta påverkade alltså sannolikt i hög 

grad innehållet och utvecklingen av det som kallats sextiotalets kulturrevolution, 

dess ungdomliga radikalisering och dess kollektiva identitetsformeringar. När 

frågan ställs om hur detta gick till riktas intresset mot gränslandet mellan det kol-

lektiva tänkandet och handlandet.  

Tänkandet och handlandet 

Historikern Martin Stolare påpekar i en studie som fokuserar sociala rörelser i 

början av 1900-talet att man kan dela in rörelser i två huvudkategorier. Den ena 

kategorin är maktorienterade rörelser som syftar till att åstadkomma förändring 

inom de politiska och socioekonomiska sfärerna. Den andra betecknar han som 

kulturorienterade rörelser då de syftar till att förändra samhällets värdestruktu-

rer. Ingen rörelse är dock homogen och Stolare exemplifierar med arbetarrörelsen 

som i huvudsak är en maktorienterad rörelse men som också bär på kulturorien-

terade drag.143  

                                                        
142 Eyerman, Ron (2006) "Att framföra opposition, eller hur sociala rörelser (be)rör", i Jamison, 
Andrew & Wettergren, Åsa (red) Sociala rörelser: politik och kultur 
143 Stolare, Martin (2003) Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 
47-48 
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När forskningen skiftar mot mera kulturella perspektiv behövs också andra 

analysverktyg vilket aktualiserar begreppet kognitiv praxis. Begreppet har formu-

lerats av de tidigare refererade sociologerna Eyerman och Jamison för att analyse-

ra hur genomslaget för en social rörelses tänkande och världsbild går till. Den 

psykologiska termen kognition, som kan ses som en samlingsterm för olika tan-

keprocesser, överförs här på kollektiva fenomen.144 Praxis dimensionen i begrep-

pet understryker att relationen mellan tänkandet och handlandet är centralt. Oli-

ka identiteter, förhållningssätt, medvetanden och värderingar leder till olika prax-

is beroende på kontexten. Här antyds en framkomlig väg mot operationalisering 

av relationen mellan en social rörelses tänkande och dess handlande. Intresset 

riktas från organisationen mot innehållet.  

 Eyerman och Jamison understryker på olika sätt den kognitiva praxisens be-

tydelse för de sociala rörelsernas formering. Med utgångspunkt i Meluccis per-

spektiv på sociala rörelser som synliggörare av makten genom att utmana de do-

minerande meningssystemen och symbolerna betonar de att den kognitiva praxi-

sens innefattar de sociala rörelsernas kunskapsutveckling samt deras symboliska 

och expressiva dimensioner. Ny kunskap kommer ur sociala rörelsers kognitiva 

praxis och de menar att denna därmed har ett formativt inflytande på vetenskap 

och ideologi. De sociala rörelsernas kunskapsintressen resulterar i nya idéer både 

inom och utanför den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Den kognitiva praxi-

sen är därför en av den sociala rörelsens centrala aktiviteter hävdar de. De går så 

långt som att hävda att en social rörelse är dess kognitiva praxis.145  

Jamison ger i en annan artikel några exempel på hur kopplingen mellan denna 

nya kunskap och de sociala rörelserna gått till. Ett är hur efterkrigstidens hege-

moniska samhällsordning med dess starka stöd för teknik och naturvetenskap 

utmanades på sjuttiotalet av sociala rörelser med alternativa förhållningssätt, 

framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora. Influenser från sociala rörel-

ser har studerats inom miljörörelsen och kvinnorörelsen, sociala rörelser som 

också influerat många av de postmoderna teorierna inom kulturstudier och hu-

maniora. Detta innebär att många av de teorier som forskare med denna inrikt-

ning försöker använda för att studera sociala rörelser är ett resultat av dessa soci-

ala rörelsers kamp. Verktygen har lite tillspetsat uttryckt, formats av undersök-

                                                        
144 I samband med en diskussion om de långa linjernas historia (La longue durée revisitée) beskrivs 
kognitiv historia som människans tankeprocesser och mötet mellan hennes tänkande och världen. 
Dunér, David (2010) Kognitiv historia: en introduktion, Historisk tidskrift 10/4 
145 Eyerman & Jamison (2005), s 49-69 
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ningsobjektet. Dessa har stor betydelse för att nya världsbilder formas som sedan 

påverkar olika vetenskapliga projekt.146 

Rörelserna öppnar upp kunskapsutrymmen där människors kreativa interak-

tion kan uppstå. Detta kan sedan utvecklas till ytterligare en dimension då de oli-

ka organisationerna tillsammans skapar ett faktiskt nytt samhälleligt utrymme. 

Denna omvandling från en formativ till en organisatorisk fas är det som skiljer en 

social rörelse från andra enfråge- och aktionsgrupper. Genom kognitiv praxis 

närmar de sig ett brett kunskapsbegrepp som de ser som en produkt av sociala 

möten inom rörelser, mellan rörelser och med motståndare utanför rörelserna. 

Det påpekas att de intellektuella får en viktig position i dessa rörelsernas sociala 

utrymmen.147 

Dessa benämns rörelseintellektuella. De hamnade i en viktig position och blev 

att fungera som viktiga inspiratörer till kritiken av det efterkrigstida samhället. 

Många rörelseintellektuella fick genomslag både som författare och forskare.148 I 

en studie av femton amerikanska intellektuellas personliga profiler påpekas att de 

återupplivade radikalismen genom att väcka nya frågor och samtidigt knyta an 

till tidigare traditioner.149 Eyerman och Jamison formulerar beskriver dem som 

opinionsbildande partisaner i det kalla krigets intellektuella landskap. Denna po-

sition för de intellektuella exporterades från Europa och spelade stor roll för ut-

vecklingen av den amerikanska progressiva och kritiska traditionen menar de. De 

agerade både innanför och utanför de etablerade institutionerna och många hade, 

trots sina akademiska positioner, stort populärkulturellt genomslag med sina om-

tolkningar av det amerikanska samhället. Dessa spreds snabbt i de intellektuella 

miljöer där studenter och rörelseintellektuella rörde sig och blev sedan institutio-

naliserade i universitetsutbildning och forskning. Genom kopplingar till framför-

allt Frankfurtskolan förde dessa intellektuella dissidenter vidare traditioner som 

förenade trettiotalets tidsanda med sextiotalets. Eyerman och Jamison hävdar att 

dessa visserligen inte själva skapade några sociala rörelser men utan dem skulle 

inte genomslaget ha blivit så starkt.150  

                                                        
146 Jamison, Andrew (2006) "Sociala rörelser och vetenskap: ett kognitivt perspektiv", i Jamison, 
Andrew & Wettergren, Åsa (red) Sociala rörelser: politik och kultur  
147 Ibid. 
148 Jamison (2006) s 58-63 
149 Dessa är C Wright Mills, Hannah Arendt, Eric Fromm, Fairfield Osborn, Lewis Mumford, 
Rachel Carson, Leo Szilard, Herbert Marcuse, Margaret Mead, Allen Ginsberg, James Baldwin, 
Mary McCarthy, Saul Alinsky, Dorothy Day & Martin Luther King Jr. Jamison, Andrew & 
Eyerman, Ron (1994) Seeds of the sixties 
150 Jamison & Eyerman (1994), s 1-29 
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Kjell Östberg för denna diskussion vidare i en svensk kontext. Han påpekar 

hur internationella strömningar influerade den svenska radikaliseringen och dis-

kussionen om den nya vänstern, både dess internationella och svenska strömning, 

samt många återutgivningar av marxistiska klassiker kom att bli vänsterradikali-

seringens viktigaste idéspridare. Billiga pocketutgåvor gav ammunition till den 

nya vänsterns teoretiska arsenal.151  

Produktionen av ny kunskap är intimt sammanbunden med uppkomsten av al-

ternativa föreställningsvärldar och förväntanshorisonter. Kanske kan man hävda 

att intellektuella dissidenter under det långa sextiotalet hade en osedvanligt stor 

genomslagskraft. Många av dessa amerikanska intellektuellas mest kända verk 

översattes och gavs ut på svenska under perioden, exempelvis Herbert Marcuse 

Den endimensionella människan och Rachel Carsons Tyst vår.152 Här understryks 

det som påpekades av Hobsbawm i förra kapitlet, att den globala masskulturens 

nya distributionsformer spelade en central roll för spridningen av idéer och värde-

ringar liksom Eyerman och Jamisons perspektiv på de intellektuellas centrala po-

sition i sextiotalets radikaliseringsprocess.  

Tänkandet och handlandet i forskningen 

Hur har det kognitiva perspektivet använts i empiriska undersökningar? I en stu-

die av miljörörelsen i Sverige, Danmark och Nederländerna identifierar Eyerman 

och Jamison tre dimensioner i den kognitiva praxisen - den kosmologiska, den 

organisatoriska och den tekniska. Den kosmologiska dimensionen innefattar rö-

relsens tänkande och världsbild vilket i miljörörelsens fall utgick från systemeko-

login med begrepp som exempelvis ekosystem, dynamisk balans och jämviktstill-

stånd. Det var inom denna dimension som nya tankar formulerades och ny kun-

skap uppstod och förmedlades. Även om den ekologiska världsbilden både ifråga-

sattes och till viss del omformulerades under sjuttiotalet så var detta grunden för 

miljörörelsens kognitiva identitet. Den tekniska dimensionen fokuserar i huvud-

sak det medvetna sökandet efter alternativ teknologi inom exempelvis förnyelse-

bar energi och alternativt jordbruk. Ett slags utopiskt synsätt på praktisk nivå, 

där införandet av dessa tekniker hamnade i konflikt med den existerande sam-

hällsstrukturen och då av naturliga skäl ibland ansågs omöjlig att genomföra. 

Den organisatoriska dimensionen kan observeras i rörelsens ambitioner att avpro-

fessionalisera expertrollen i en strävan efter mer demokratiska former av kun-
                                                        
151 Östberg (2002), s 61-68, 80-85, Östberg (2005b) Tidsignal   
152 Carson, Rachel (1963) Tyst vår. Den återutgavs på svenska 1966 1969, 1970, 1979. Marcuse, 
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ningsobjektet. Dessa har stor betydelse för att nya världsbilder formas som sedan 
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Kjell Östberg för denna diskussion vidare i en svensk kontext. Han påpekar 
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skapsproduktion där den etablerade vetenskapliga ordningen ifrågasattes till för-

mån för allmän spridning och popularisering av ekologin och krav på relevant 

miljöutbildning.  

Eyerman och Jamison menar att det som gjorde miljörörelsen till en fram-

gångsrik social rörelse var att den lyckades sammanföra dessa tre dimensioner i 

en kärnidentitet. Här skapades ett nytt kognitivt utrymme som gjorde att miljö 

och ekologi lämnade bestående spår i nästan alla länders politiska och ekonomis-

ka strukturer. Den ekologiska världsbilden blev grundläggande för den gemen-

samma identiteten och rörelsens roll som översättare av denna vetenskapliga 

diskurs till det offentliga rummet blev en betydande social och politisk hand-

ling.153 Uppmärksamheten riktas alltså mot rörelsers budskap, beteendemönster 

och kunskapsproduktion.  

I en av antologierna som refererades inledningsvis jämförs protester och poli-

tisk aktivism i olika europeiska länder. Här hanteras ett kognitivt perspektiv som 

en övergripande forskningsfråga. Framställningens forskningsfrågor utgår från 

fyra olika fält och berör tänkandet och handlandet ur olika perspektiv. Den första 

forskningsfrågan formuleras roots and cognitive orientation, den andra personal 

and institutional networks, den tredje action repertoires och den fjärde emotional 

dispositions.154 Här närmar sig den historiska forskningen de kognitiva perspektiv 

som återfinns i gränslandet mellan tänkandet och handlandet som också utgör 

denna avhandlings territorium.  

Kjell Östberg ger exempel på hur begreppet kosmologi kan operationaliseras 

när han empiriskt sammanfattar sextiotalets sociala rörelsers gemensamma 

världsbild. Trots rörelsernas olikheter tycker han sig kunna urskilja sammanhåll-

na grundläggande värderingar. Han nämner den internationella solidariteten, 

jämlikhetssträvanden både mellan rika och fattiga länder och mellan olika grup-

per i Sverige, samt strävanden efter utjämning av det rörelseinterna hierarkiska 

systemet där stormöten och roterande ledarskap tillämpades. Han betonar också 

att socialismen var en gemensam referensram liksom en djup övertygelse om be-

hovet av förändring, ofta uttryckt i revolutionära termer. Det fanns dessutom ett 

antimodernistiskt romantiskt drag i den revolterande generationens föreställ-

ningsvärldar menar han.155  

Idéhistorikern Emma Isaksson beskriver i samma anda kognitiv praxis som 

kollektiva lärprocesser. De ingår i de sociala rörelsernas kollektiva aktivitet och 
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omfattar nya sätt att tänka och handla, nya förhållningssätt, värderingar, medve-

tandeformer och identiteter. Sociala rörelser ses som kreativa och ständigt för-

ändrade utrymmen inom vars ramar det uppstår möjligheter att bryta mot rådan-

de normer och mönster och istället skapa nya sätt att tänka och leva på.156  

Historikern Martin Stolare närmar sig en liknande position. Rörelsens idéinne-

håll är nödvändigt att analysera om man vill förstå rörelsens mission påpekar 

han. Stolare använder begreppet rörelseideologi och argumenterar för att man 

bör uppvärdera den ideologiska-kulturella dimensionen i studiet av sociala rörel-

ser med hänvisning till resursmobiliseringsteorin och det han kallar politisk pro-

cessmodell. Utan värden att värna finns ingen rörelse hävdar han och understry-

ker att de värden som en rörelse bär på och de normer som formas utifrån dessa 

är rörelsens kärna. Oavsett om rörelsen exempelvis har ett klass- kön- eller djur-

rättsligt engagemang är det den normativa rörelseideologin som utgör rörelsens 

mission. Rörelseideologin innehåller de mål rörelsen vill realisera och fungerar 

både legitimerande inom rörelsen och mobiliserande utåt. Stolare ser huvudsakli-

gen fyra teman i en sådan rörelseideologi. Det första är det historiska perspektivet 

som innehåller en uppfattning om rörelsens roll i historien. Det andra är det iden-

titetsskapande temat som handlar om hur rörelsen konstruerar ett ”vi” och ett 

”dom”. I framtidstemat analyseras önskningar och farhågor runt framtiden. Det 

fjärde är ett tema som utgår ifrån förändringsvägen, det vill säga en mer strategi-

inriktad analys av hur rörelsen vill uppnå de formulerade målen. Rörelseideologin 

handlar alltså om den verklighetsuppfattning som rörelsen konstruerar genom 

dessa teman men denna verklighet måste stämma överens med de erfarenheter 

som målgruppen bär på. Det är då rörelsen svetsas samman och en kollektiv iden-

titet formas påpekar Stolare.157 Föreställningsvärldarna och förväntanshorison-

terna blir här centrala för identitetsformeringen. 

Begreppen kosmologi och rörelseideologi har alltså beröringar med varandra 

då de innefattar dimensioner som är förknippade med föreställningsvärldar, för-

väntanshorisonter och handlingsmönster. Kosmologin utgår från hur en rörelse 

förstår och upplever omvärlden och sig själv däruti medan rörelseideologin också 

innefattar mer handlingsinriktade perspektiv som närmar sig begreppet kognitiv 

praxis. Två forskningstraditioner möts – den europeiska och den amerikanska 

och var skiljelinjerna mer exakt går ska inte utredas här. Men det kan konstateras 
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att det som forskarna försöker ringa in är det rörelseutrymme som uppstår då 

tänkandet och handlandet möts. Hur påverkas rörelseutrymmet då handlandet 

inte primärt rör sig inom det politiska fältet utan hör hemma i de mer töjbara och 

autonoma estetiska? Vad har forskningen att säga om de estetiska uttrycksfor-

mernas plats i de sociala rörelsernas utveckling?  

Estetiska uttrycksformer och sociala rörelser 

Eyerman och Jamison har uppmärksammat de estetiska uttrycksformerna som de 

menar är en del av de sociala rörelsernas kognitiva praxis.158 Exempelvis jämför 

de musikens roll med ideologins. Liksom ideologin så är de sociala rörelsernas 

estetiska uttryck bärare av bilder och symboler men mer öppna än motsvarande 

ideologiska markörer. Båda uppmuntrar till handling, musiken föreslår tolkning-

ar medan ideologin kräver dem. Konstarterna menar Eyerman och Jamison inne-

håller ett utopiskt element som öppnar upp för upplevelsen av livets möjligheter, 

utan att föreskriva eller fixera dem.159 Här understryks hur de nya sociala rörel-

serna praktiserar en ny sorts kulturell politik som går ut på att förändra värde-

ringar snarare än att uppnå särskilda politiska resultat.  

Ett liknande resonemang utifrån forskning om sociala rörelser förs av T.V. 

Reed. Han påpekar mer allmänt att relationen mellan estetik och politik är kom-

plicerad. Estetik kan ha politiska syften och all estetisk verksamhet har politiska 

implikationer samtidigt som estetisk verksamhet inte enbart kan inrymmas i det 

han kallar för politikens mening.160  

Genom att arbeta med begreppet performance har Ron Eyerman fortsatt arbe-

ta med de estetiska uttrycksformernas kognitiva praktik. Han påpekar att kultur-

verksamhetens konstnärliga dimensioner skapar ett eget referenssystem. Det 

konstnärliga skapandet öppnar upp ett rum för både estetiskt politiskt och socialt 

experimenterande. Demonstrationer, manifestationer och andra iscensättningar 

med symboliska dimensioner fungerar då med Eyermans formulering, som de 

händelser eller stunder då rörelsen berör internt och externt och då rörelsen där-

med rör sig. Han beskriver detta som en triangel där toppen består av själva ut-

trycket där händelserna sker och folk dyker upp till synes från ingenstans. Men 

under där finns någon typ av nätverk eller organisation som inte syns men som är 

händelsernas förutsättning. Längst ner i triangeln finns passiva supporters och 

opinionen som stöder eller förhoppningsvis utvecklas till sympatisörer av rörel-
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sens mål. Syftet med performanceteorin är att analysera händelserna och vidga 

ramarna för dess institutionella kontext.161 Performanceperspektivet kastar ljus på 

politikens kulturalisering. 

Avhandlingens teoretiska kontext 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kulturens sfär är svårgripbar och undfly-

ende. Få har lyckats sätta fingret på betydelsen och utfallet genom analyser av 

dess empiriska uttryck. De amatörteatersatsningar som här ska undersökas ver-

kade i ett socialt sammanhang som präglades av nya och gamla sociala rörelser. 

Forskningen om sociala rörelser har också förändrats från mer handfasta under-

sökningar av organisations- och maktresurser till kulturanalyser av föreställning-

ar och identitetsformeringar. I den här avhandlingen är det kognitiva perspekti-

vet, som utgår från resursmobiliseringsteorin och identitetsparadigmet av särskild 

vikt. 

Utifrån den hittills refererade forskningen om sociala rörelser finns några vikti-

ga erfarenheter att ta med i föreliggande undersökning. Den första är en modifie-

ring av Eyerman och Jamisons tre kognitiva dimensioner. De pekade på kosmolo-

gin som rörelsens tänkande och världsbild, den tekniska dimensionen som utgjor-

des av det medvetna sökandet efter alternativ teknologi samt den organisatoriska 

dimensionen där rörelseinterna strävanden präglades av avprofessionalisering. 

För denna avhandling är det främst de kosmologiska och organisatoriska dimen-

sionerna som är relevanta. Kjell Östberg har i en svensk kontext fokuserat på des-

sa dimensioner i studiet av sextiotalets radikaliseringsvåg. Kosmologin bestod 

enligt Östberg av jämlikhetsträvanden och internationell solidaritet. Den organi-

satoriska beskrivs som strävan efter utjämning av den egna rörelsens hierarkier. 

Behovet av en förändring och socialismen som mål var en gemensam referensram 

för periodens nya sociala rörelser som också innehöll ett antimodernt romantiskt 

drag.  

Stolare beaktar organisationernas betydelse, men analyserar också de sociala 

rörelsernas tänkande och världsbild genom en uppdelning i fyra teman. Det första 

är det historiska som placerar in rörelsen i ett tidssammanhang. Det andra är 

identitetskapandet, hur konstruktionen går till av ”vi och dom”. Det tredje hand-

lar om rörelsens framtidsscenarier. Det fjärde och sista är en analys av de strate-

gier rörelsen tillämpar för att uppnå formulerade mål. Dessa teman skapar sam-

                                                        
161 Eyerman (2006); Eyerman, Ron & McCormick, Lisa (2006) Myth, meaning, & performance: 
toward a new cultural sociology of the arts 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   63
 62

att det som forskarna försöker ringa in är det rörelseutrymme som uppstår då 

tänkandet och handlandet möts. Hur påverkas rörelseutrymmet då handlandet 

inte primärt rör sig inom det politiska fältet utan hör hemma i de mer töjbara och 

autonoma estetiska? Vad har forskningen att säga om de estetiska uttrycksfor-

mernas plats i de sociala rörelsernas utveckling?  

Estetiska uttrycksformer och sociala rörelser 

Eyerman och Jamison har uppmärksammat de estetiska uttrycksformerna som de 
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sens mål. Syftet med performanceteorin är att analysera händelserna och vidga 

ramarna för dess institutionella kontext.161 Performanceperspektivet kastar ljus på 
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mantaget en verklighetsuppfattning som för att fungera sammanhållande bör 

stämma överens med rörelsens erfarenheter.  

Avhandlingen strävar efter att frilägga exempel som belyser dessa teman för att 

därigenom ge kosmologin empirisk substans. Det är nu dags att försöka opera-

tionalisera dessa kognitiva perspektiv på föreliggande historiska undersökning av 

amatörteatersträvanden i det svenska sjuttiotalsklimatet. 

 

  

 65

Problemformuleringen  
 

Avhandlingens problem handlar om hur kulturens politisering och politikens kul-

turalisering tog sig uttryck inom den undersökta amatörteaterverksamheten.  

Avhandlingens tema behandlar kulturens politisering och politikens kulturali-

sering under det långa sextiotalet, konkretiserat i studier av några utvalda ama-

törteatersatsningar i anslutning till arbetarrörelsen.  

Syftet med avhandlingen är att bidra till den historiska diskussionen om hur 

sextiotalets radikalisering kan förstås genom att lyfta fram hur de estetiska ut-

trycksformerna och den politiska radikaliseringen samverkade.  

 

Mot bakgrund av genomgången av forskningsläget och diskussionen runt hur 

sociala rörelser kan studeras kan här avhandlingens huvudfrågor formuleras: 

 

 Vilka föreställningsvärldar och förväntanshorisonter dominerade 

inom de undersökta amatörteaterprojekten? Här fokuseras den 

kosmologiska och rörelseideologiska dimensionen, framförallt 

historieanvändningen, förväntningarna om framtiden och identi-

tetsformeringen i anslutning till de undersökta amatörteatersats-

ningarna. 

 

 Vilka praktiker utvecklades inom amatörteaterverksamheten i 

syfte att påverka, beröra och förändra omgivningen? Här riktas 

intresset mot den organisatoriska dimensionen runt amatörtea-

tersatsningarna och hur kollektiva handlingsmönster formerades. 

 

 Vilka konflikter uppstod mellan amatörteaterverksamheten och 

den socialdemokratiska rörelsefamiljen? Här ligger tyngdpunkten 

på ABF:s relation till de framväxande kritiska arbetarspelen. 

 

Avslutningsvis diskuteras hur kulturaktivismen kan förstås och förklaras. Kultu-

rens politisering och politikens kulturalisering skapade ett förhållningssätt som 

här benämns kulturaktivism. Genom att fylla detta begrepp med empirisk sub-

stans och teoretisk mening förminskas vår kunskapslucka om radikaliseringens 

mekanismer.  
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Avgränsningar, disposition, material och metod 
Avhandlingens empiriska kapitel behandlar amatörteatersatsningar som skedde 

mellan åren 1975 och 1982. Det första emiriska kapitlet, kapitel 3, handlar om 

strejkspelet i Norberg där en stor del av ortens innevånare deltog. Kapitel 4 kan i 

viss mån ses som en fortsättning på spelet om norbergsstrejken där en nationell 

arbetarspelsvåg identifieras och där erfarenheter, förväntanshorisonter och hand-

lingsmönster sprids. Kapitel 5 utgår från ABF:s amatörteatersatsning som inled-

des efter att Norbergsspelet haft sin premiär. Studieförbundets ansträngningar 

resulterade i en rörelseorienterad amatörteatersatsning som strävade mot ett bil-

dande av ett eget nationellt amatörteaterförbund. Kapitel 6, det sista empiriska 

kapitlet, handlar om hur ABF satsningen resulterade i en egen kursgård och ett 

eget amatörteaterförbund. Dessa emiriska kapitel beskriver och undersöker hän-

delser som har ett kronologiskt samband och som kan ses som olika akter i ett 

drama om hur olika amatörteatersatsningar uppstod, utvecklades och motarbeta-

des. 

En studie av kulturens politisering och politikens kulturalisering skulle ju ha 

kunnat fokusera andra uttrycksformer än teater, exempelvis musik eller konst. 

Fokuseringen på teater i denna avhandling har två huvudsakliga motiv. För det 

första förmedlades det politiska perspektivet mer explicit inom denna konstform i 

jämförelse med de andra estetiska uttrycksformerna. Som påpekades i det inle-

dande kapitlet har teatern också ansetts som den centrala konstformen för den 

politiserade kulturen på sextiotalet. Tidsandans politiska perspektiv förmedlades 

här tydligt genom grupper av skådespelare och teateraktivister i mötet med stora 

publikgrupper. Det andra huvudsakliga motivet som också framkom i första ka-

pitlet är att det finns en lucka i svensk forskning när det gäller teatern och radika-

liseringen. Amatörteatern är en betydande del av denna lucka.  

Tillgången till empiriskt material är skiftande och de olika källserierna är 

ojämna vad gäller informationens omfattning och kvalitet. Föreningen för spelet 

om Norbergsstrejken är en egen arkivbildare vars material förvaras i Norbergs 

folkminnesarkiv (NFA). Här finns föreningens protokoll, årsmöteshandlingar 

med mera relativt komplett. Även handlingar från Norbergs alternativa kulturfö-

rening återfinns i detta arkiv.  

I arbetarrörelsens centrala arkiv (ARAB) har i huvudsak ABF:s arkiv och ama-

törteaterförbundet ATF:s arkiv använts. Bland ABF:s material har förbundsstyrel-

sens protokoll, estetiska kommittén/kulturkommitténs protokoll samt Arbets-
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gruppen för amatörteater inom arbetarrörelsens protokoll (AAA) med bilagor 

använts. Protokollen från förbundsstyrelsen är beslutsprotokoll medan estetiska 

kommittén/kulturkommitténs protokoll refererar diskussionerna. Man bör dock 

vara medveten om att referatprotokoll kan göras systematiskt tendensiösa. Vidare 

finns luckor i protokollserier som närmare kommenteras där de dyker upp. 

Arbetarteaterförbundet (ATF) som bildades i ABF:s regi är en egen arkivbilda-

re. Materialet är dock lite problematiskt då det inte härrör från organisationen 

centralt utan från en enskild person. Ordnandet av detta arkiv verkar ha bestått i 

att innehållet i pärmar placerats i arkivkartonger utan vidare sortering. Det har 

dock den fördelen att material som saknades i ABF arkivet ibland kunde återfin-

nas i detta ATF arkiv. Vidare har SAP:s partistyrelseprotokoll använts i begrän-

sad omfattning.  

Bredsjögården som behandlas i kapitel 6 har inget samlat arkivmaterial. Arkiv-

centrum i Örebro har vissa ekonomiska handlingar från Stiftelsen Bredsjögården 

men detta har bedömts som ointressant för denna undersökning. De handlingar 

av intresse här hittades i ATF:s material. Brunnsviks arkiv har också använts för 

att finna handlingar rörande folkhögskoleutbildningen på Bredsjögården. Arkivsi-

tuationen för Bredsjögården och ATF är med andra ord splittrad och saknar kva-

litén som längre källserier kan erbjuda.  

Tidsskrifter och minnesskrifter har också utgjort en viktig källa. ABF:s tidning 

Fönstret har använts både för att följa hur händelser presenterades och för att 

mer övergripande studera hur debattklimat och andra angelägna frågor diskute-

rades och förändrades över tid. Tidningen hade en relativt stor upplaga och vände 

sig till en bredare krets än som omfattades av ABF:s organisation. Upplagor och 

journalistiska ambitioner växte under sjuttiotalet och utvecklades till något som 

kanske kan ses som en socialdemokratisk kulturtidskrift där ABF:s perspektiv 

dominerade. Årgångarna 1970-1982 har gåtts igenom systematiskt. Andra tid-

skrifter, framförallt med anknytning till teater och de båda amatörteaterförbun-

den har också använts.  

Angående de minnesskrifter som åberopats är de i huvudsak producerade av de 

organisationer som befunnit sig inom den socialdemokratiska rörelsesfären. De 

kan ses som rörelsens officiella utsagor som dels präglas av vad rörelsen har in-

tresse av att förmedla, dels uttrycker organisationernas behov av positionering 

och legitimering. De utgör en typ av diskussionsinlägg i en intern debatt där or-

ganisationernas rörelserelationer förhandlas.  
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TV-program, radioprogram, filmer och LP-skivor har också använts. Kungliga 

bibliotekets arkiv för audiovisuella medier (KBAM) har tillgängliggjort mediafiler 

och kortfattade sammanställningar av övrig information. Exempelvis har LP-

skivornas omslag och texthäften som också spelar en viktig roll för källvärdering-

en bara varit tillgängliga i de fall LP-skivorna funnits i författarens ägo (IFÄ).  

Även intervjuer har använts som en källa. Dels har intervjuer gjorda i ett 

kommunpolitikforskningsprojekt mellan åren 2006-2008 genomfört av Arkiv-

centrum i Örebro använts, dels har nya intervjuer gjorts av författaren utifrån 

avhandlingens perspektiv. Inledningsvis gjordes här tre längre intervjuer. Två per-

soner aktiva i Norbergsspelet samt LO:s kulturombudsman tillika ordförande i 

kulturkommittén och arbetsgruppen för amatörteater inom ABF intervjuades. På 

ett senare stadium intervjuades ytterligare en ledande tjänsteman vid ABF:s för-

bundsexpedition samt författaren till strejkspelet i Norberg. Dessutom gjordes en 

e-post intervju med personer som var aktiva inom Karlstads arbetarteater. Denna 

genomfördes som en gruppintervju där ett antal frågor ställdes via e-mail till 

samtliga. Sedan besvarades frågorna av de allra flesta i gruppen inom några veck-

ors tidsram, en process som utvecklades till en korrespondens där de intervjuade 

också läste varandras kommentarer, vidareutvecklade tankegångar och återupp-

väckte minnen. Detta har gett de intervjuade möjligheter att kritiskt granska och 

kommentera de andra uppgiftslämnarna och lämnat tid för eftertanke och själv-

kritisk analys. Denna intervjuform fungerade mycket bra och var dessutom rejält 

arbetsbesparande.  

Förutom de rena innehållsliga aspekterna på intervjumaterialet har också in-

tervjuerna tjänat som viktig inledande orientering samt gett information som 

skulle vara svår att hitta i det skriftliga materialet. Exempelvis har privata hand-

lingar och dokument, tidningsartiklar samt egna skrivningar delgetts författaren 

från de flesta av de intervjuade. Värt att nämna är att det som de intervjuade re-

dan i något sammanhang skrivit eller berättat om tidigare i stort sett återberätta-

des identiskt i intervjuerna. 

Vidare har jag haft tillgång till unika ljudinspelningar från ett amatörteaterse-

minarium i Norberg från 1979. Dessa inspelningar gjordes i samband med semi-

nariet Teater i lokalsamhället som var en veckolång kurs byggd på erfarenheter 

från norbergsspelet. Inspelningarna har gett en unik möjlighet att följa diskussio-

nen utan det filter som protokollskrivare utgör och fungerat som ett komplette-

rande dokument som inte finns tillgängligt i det traditionella arkivet. 
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Undersökningen bygger alltså på en i huvudsak sedvanlig källkritisk genom-

gång av skriftliga dokument som producerats av aktörerna, men nyttjar också 

minnesskrifter och intervjuer med de välkända problem som härrör från tidsav-

stånd och påverkan av den efterföljande händelseutvecklingen. Två typer av käl-

lor är emellertid något avvikande, dels mediafilerna och ljudinspelningar, dels den 

kollektivt genomförda e-post intervjun med dess möjlighet till dialog. 

Efter de två inledande kapitlens genomgång av forskningsläge, tema och pro-

blem samt teoretiska perspektiv är det dags att övergå till den empiriska genom-

gången i kapitel 3-6. Vi förflyttar oss därför till Västmanland och mitten av sjut-

tiotalet.  
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3. Strejkspelet i Norberg 
  

Hur började det, det här med strejkspelet som satte igång en lavin av arbetar-

spel både i Sverige och andra länder? Jo, idén föddes på en skolgård i Västerås 

under NBV-festivalen [NBV= Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet], när-

mare bestämt den 15 juni 1975. Under en paus sammanträffade några delta-

gare från Norrby teater i Fagersta med regissören Arne Andersson. Han hade 

nyss kommit hem från Närpes full av entusiasm för Ralph Långbackas som-

maruppsättningar där. –Skulle inte ni på Norrby Teater kunna göra sommar-

teater knuten till bygdens historia? Själv var han i så fall intresserad av att en-

gagera sig i ett dylikt projekt. Tydligen tände hans idé direkt eftersom jag 

minns att vi omedelbart började diskutera uppslag - Fagerstabrukens historia, 

”brödupproret”, tillkomsten av Strömsholms kanal, sista avrättningen i sock-

nen… –Gruvstrejken i Norberg 1891-92 sa Maj Britt Gordon. –Javisst sa vi 

andra. –Vi bildar en arbetsgrupp och börjar samla material så fort vi kommer 

hem. Det var så det började! Vi for hem, bildade en arbetsgrupp och började 

samla material – och började så smått också fundera på hur vi skulle skaffa 

pengar till projektet.162 

Denna beskrivning av upptakten på Spelet om Norbergsstrejken formulerades 

flera år efteråt av en av initiativtagarna, Einar Bergvin. Arbetet skulle komma att 

påbörjas när de kom hem och två år senare, sommaren 1977, var det dags för 

premiär. Strejkspelet i Norberg fick många efterföljare runt om i Sverige och be-

greppet arbetarspelsvåg skulle myntas och omfatta en mängd amatörteaterprojekt 

som i stora delar liknade varandra både till form och till innehåll. Uppfattningen 

att man var del i en social rörelse omfattades av många aktiva och man delade 

gemensamma föreställningsvärldar som öppnade nya förväntanshorisonter och 

inspirerade till nya handlingsmönster.  

Flera etablerade institutioner, framförallt de etablerade folkrörelserna och 

kommunen, spelade viktiga roller i utvecklingen av strejkspelet, en utveckling 

som inrymdes i sextiotalets sociala rörelsesfär. Det empiriska materialet kommer 

                                                        
162 Bergvin, Einar (1991) Spelet om Norbergsstrejken dög inte åt kulturrådet. Teaterforum 1991/2 
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från strejkspelsföreningens arkivmaterial, olika typer av artiklar och medierap-

porteringar samt intervjuer och en ljudinspelning från 1979.  

 

Kapitlet vägleds av frågor som: 

- Hur organiserades och genomfördes projektet? 

- Vilka förväntanshorisonter och föreställningsvärldar dominerade under 

arbetet med strejkspelet?  

- Hur identifierade sig de nya sociala rörelserna i förhållande till omgivning-

en? 

 

Kapitlet har tre delar där den inledande bakgrundsbeskrivningen fokuserar orten 

Norberg och det svenska järnbältet Bergslagen. Här kontextualiseras platsen och 

Strejkspelet i Norberg sätts in i sitt sociala och rumsliga sammanhang. Del två 

handlar om Strejkspelets genomförande och mottagande samt några viktiga kon-

sekvenser som uppstod ur projektet. Avslutningsvis behandlas framförallt utbild-

ningsinsatser i anslutning till amatörteaterns riksförbund där erfarenheterna från 

Norberg spreds till andra orter.  

Platsen 
Orten Norberg är relativt liten med cirka 6.500 invånare.163 Den ligger i norra 

Västmanland på gränsen till Dalarna och närbelägna orter är Fagersta, Skinnskat-

teberg, Ängelsberg och Avesta. Lokalpolitiken har dominerats av socialdemokra-

terna. Norbergs ekonomiska struktur och historiska identitet har alltid varit 

starkt präglad av järn och bergsbruk vilket spelar avgörande roll för ortens identi-

tet som en Bergslagsort. 164  

Bergslagen kan beskrivas som en industrialiserad landsortsregion, ett mellan-

svenskt järnbälte där små orter vuxit upp runt gruvor och järn- och stålindustri-

er.165 De flesta bruksorter i Bergslagen har under 1900-talet haft karaktären av 

                                                        
163 Befolkningssiffran har pendlat mellan 5000 och 6500 under det senaste århundradet hävdar en 
redogörelse. En annan påpekar att i början av 1980-talet var befolkningssiffran 6800. Båda inne-
bär att åren runt strejkspelets genomförande var orten större än nånsin. Andersson, Eva, 
Laginder, Ann-Marie, Larsson, Staffan & Sundgren, Gunnar (1996) SOU 1996:47; 
Cirkelsamhället: studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande. 
Ludvigsson, Arne (1983) Norbergsmodellen - lokal mobilisering mot arbetslöshet, s2; Pettersson, 
Arne (1984) "Norberg, en liten ort i norra Västmanland med 6 800 invånare.", i Svensson, 
Ronny, Karlsson, Lasse & Gustafsson, Kjell (red) Möjligheter runt knuten: att lita till lokala 
resurser  
164 Andersson, Laginder, Larsson & Sundgren (1996), s 112-113; Pettersson (1984)   
165 Namnet Bergslagen brukar beteckna ett geografiskt sammanhängande område som består av 
kuperat landskap, stora skogar och en nästintill obefintlig jordbruksproduktion. Det finns dock 
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nybyggarsamhällen med stor inflyttning, först från skogsbygderna omkring och 

sedan under efterkrigstiden fram till sjuttiotalet av inflyttning från framförallt 

norra Sverige och Finland men även från södra Europa. Här har funnits en tydlig 

klassindelning där arbetare, tjänstemän och industriägare levt tätt inpå varandra, 

men markerat och stadsplanemässigt åtskilda.166 Vidare har en tydlig genusord-

ning med stark manlig dominans präglat både arbetsliv och offentlighet. Berättel-

sen om Bergslagen är till stora delar en berättelse om männens arbete. 167 

Ofta har bruksorterna beskrivits som platser med en anmärkningsvärt kon-

fliktfri samvaro olika människor och maktgrupperingar emellan. Exempelvis bru-

kar de beskrivas som platser för ett rikt föreningsliv, en omfattande politisk orga-

nisering samt en framträdande ”vi-känsla”.168 Efterkrigstidens rationellt planera-

de samhällen och en nästan idyllisk samförståndskultur är ofta kärnan i beskriv-

ningarna av bruksorterna som moderna mönstersamhällen.169 Frågan är om detta 

mer är ett resultat av en tillrättalagd historieskrivning än en existerande realitet.  

Medvetna försök att skapa orts- och arbetsplatsbaserade samhörigheter har fö-

rekommit under olika tider. Runt sekelskiftet 1900 förekom exempelvis riter och 

traditioner som initierades av brukspatronerna i syfte att skapa samhörighets-

känsla och platsidentifikation bland arbetarna.170 Men även den historiska för-

bindelsen mellan brukssamhället och det svenska folkhemmet har betonats där 

                                                                                                                                                                   
olika uppfattningar om regionens geografiska avgränsning bland annat beroende på att regionen 
aldrig haft fasta gränser då den utgjort någon administrativ enhet. Jakobsson, Max (2009) Från 
industrier till upplevelser: en studie av symbolisk och materiell omvandling i Bergslagen, s 54; Se 
även Isacson, Maths (2009) "Finns Bergslagen?", i Isacson, Maths, Lundmark, Mats, Mörner, 
Cecilia & Orre, Inger (red) Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region 
166 Ericsson, Christer (1997) "Vi är alla delar av samma familj": patronen, makten och folket vid 
Nyby bruk 1880-1940; Vikström, Eva (1998) Bruksandan och modernismen: brukssamhälle och 
folkhemsbygge i Bergslagen 1935-1975; Ericsson, Christer (2004) Fotboll, bandy och makt: idrott 
i brukssamhället; Tropp, Björn (1995) Munkforsband: järnbruk och brukssamhälle i förändring 
1945-1985 
167 Max Jakobsson beskriver berättelsen om Bergslagen som ”…i sin enögdhet en mytbildning 
kring manligt heroiskt arbete som grundat ett välstånd inte bara i Bergslagen utan i hela Sverige” 
Jakobsson (2009) s 56. Se även Forsberg, Gunnel (1997) "Reproduktionen av den patriarkala 
bruksandan"; Rydén, Göran (1997) "Männens Bergslagen och kvinnornas", båda i Bergdahl, 
Ewa, Isacson, Maths & Mellander, Barbro (red) Bruksandan - hinder eller möjlighet? Rapport 
från en seminarieserie i Bergslagen. 
168 I en kartläggning av föreningslivet i tio bergslagskommuner har ett mycket aktivt föreningsliv i 
just Norberg observerats. Sande, Berith (2002) Föreningsliv i förändring: en pilotstudie i fem 
bergslagslän inför 2000-talet: slutrapport 
169 Se exempelvis Bengtsson, Bengt (2009) "Förnuftig fritid i Sandviken", i Isacson, Maths, 
Lundmark, Mats, Mörner, Cecilia & Orre, Inger (red) Fram träder Bergslagen: nytt ljus över 
gammal region, Vikström (1998)  
170 Se exempelvis Magnusson, Ulf (1996) Från arbetare till arbetarklass: klassformering och 
klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909; Ericsson (1997). Se 
även Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar (1976) Land och stad: svenska samhällstyper och 
livsformer från medeltid till nutid, s 170-174 
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kring manligt heroiskt arbete som grundat ett välstånd inte bara i Bergslagen utan i hela Sverige” 
Jakobsson (2009) s 56. Se även Forsberg, Gunnel (1997) "Reproduktionen av den patriarkala 
bruksandan"; Rydén, Göran (1997) "Männens Bergslagen och kvinnornas", båda i Bergdahl, 
Ewa, Isacson, Maths & Mellander, Barbro (red) Bruksandan - hinder eller möjlighet? Rapport 
från en seminarieserie i Bergslagen. 
168 I en kartläggning av föreningslivet i tio bergslagskommuner har ett mycket aktivt föreningsliv i 
just Norberg observerats. Sande, Berith (2002) Föreningsliv i förändring: en pilotstudie i fem 
bergslagslän inför 2000-talet: slutrapport 
169 Se exempelvis Bengtsson, Bengt (2009) "Förnuftig fritid i Sandviken", i Isacson, Maths, 
Lundmark, Mats, Mörner, Cecilia & Orre, Inger (red) Fram träder Bergslagen: nytt ljus över 
gammal region, Vikström (1998)  
170 Se exempelvis Magnusson, Ulf (1996) Från arbetare till arbetarklass: klassformering och 
klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909; Ericsson (1997). Se 
även Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar (1976) Land och stad: svenska samhällstyper och 
livsformer från medeltid till nutid, s 170-174 
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vissa forskare menar att den idémässiga grunden till den svenska modellen finns i 

bruksorterna i Bergslagen.171 Andra menar att denna historieskrivning är alltför 

förenklad och bör nyanseras och i diskussionen om hur överföringen egentligen 

gått till har begreppen patriarkalism och paternalism använts. Det har påpekats 

att även historiker riskerat att falla offer för både företagsledningarnas och arbe-

tarrörelsens tillrättalagda historieskrivningar som medvetet tonat ner motsätt-

ningar och konflikter till förmån för en mer idyllisk och samförståndsorienterad 

bild av bruksorternas maktrelationer.172 I en översikt av debatten påpekas att 

maktrelationen mellan parterna inte var jämbördig utan att det förmodligen 

handlade mer om sammanfallande intressen än samförstånd.173  

Före andra världskriget kan konstateras att maktdiskussionen runt Bergslagens 

brukssamhällen framförallt belyst relationerna mellan arbetare och industriägare. 

Efterkrigstiden präglas däremot av delvis motsägande perspektiv. Den starkt soci-

aldemokratiskt dominerade arbetarrörelsen har å ena sidan förståtts som maktlös 

i förhållande till industriägarna men å andra sidan också betraktats som en stark 

maktfaktor i lokalsamhället. Berättelsen om dessa inflyttningsorter har domine-

rats av sammanhållning och gemenskap medan antagonismen mellan arbete och 

kapital tonats ner. Industriproduktionen och själva orten har utgjort grunden för 

identifikation och samhörighet.  

Bilden av Bergslagen har dock förändrats över tid. Under hela 1900-talet, fram 

till strukturomvandlingen som började på sjuttiotalet, betraktats den som en väl-

mående och viktig industriregion i Sverige. Berättelsen om Bergslagen har varit 

starkt manligt kodad och intimt förknippad med tillväxt. Stålkrisen som uppstod 

under sjuttiotalet förändrade detta. Nu kom berättelsen om Bergslagen att plöts-

ligt handla om en region på tillbakagång, präglad av hopplöshet, depression och 

sociala problem. I samband med detta har den så kallade bruksandan setts som 

en del av detta problem och använts för att beskriva befolkningens kultur, i me-

ningen föreställningar, attityder och livsstil.174 Denna anda har förknippats med 

                                                        
171 Isacson, Maths (1991) Bruket och folkhemmet Häften för kritiska studier 91/2. Se även 
Isacson, Maths (2007) Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv, s 41-51; Isacson, 
Maths (2009) "Vallonen - ett svenskt ideal", i Isacson, Maths, Lundmark, Mats, Mörner, Cecilia 
& Orre, Inger (red) Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region  
172 Magnusson, Ulf (1992) Stigfinnare på villovägar Häften för kritiska studier 92;  Ericsson, 
Christer (1995) "Folkhemmet och paternalismen", i Bergslagsarkiv 1994 Årsbok för historia och 
kulturhistoria i Bergslagen; Ericsson (1997)  
173 Petterson, Anna (2006) "Från bruk till folkhem", i Berger, Sune, Lundmark, Mats & 
Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En forskningsresa i tid och rum 
174 Förekomsten av denna bruksanda har ömsom bekräftats och ömsom förnekats. Se exempelvis: 
Bergdahl, Ewa, Isacson, Maths & Mellander, Barbro (1997) Bruksandan: hinder eller möjlighet?: 
rapport från en seminarieserie i Bergslagen. Även i en studie om kvinnors företagande i bruksort 
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olika typer av brister på individnivå som upphöjts till ett allmänt samhälleligt 

strukturproblem. Håglöshet, avsaknad av initiativförmåga och dåliga entrepre-

nörsegenskaper är några epitet som innevånarna fått kämpa emot och som natur-

ligtvis också påverkat självbilder och identiteter. Bilden befästes ytterligare genom 

statliga regionalpolitiska satsningar på åttiotalet och har fortsatt en stor betydelse 

för officiella beskrivningar av området.175 

Även om föreställningen om bruksandan på senare tid, framförallt inom forsk-

ningen, börjat ifrågasättas har den dock fortfarande bäring på den grundläggande 

förståelsen av Bergslagen och innevånarnas livsvillkor.176 Även på ortsnivå har 

olika typer av andor identifierats, exempelvis Norbergsandan och Lesjöforsan-

dan.177 För detta kapitel är speciellt föreställningen om Norbergsandan intressant. 

Den verkar inledningsvis ha formulerats i samband med strejkspelet och levt vida-

re i efterföljande mobiliseringar runt kommunala näringslivssatsningar under åt-

tio- och nittiotalen.178 Till detta kommer avhandlingen att återkomma. 

Vid tidpunkten för förberedelsearbetet med strejkspelet hade ännu inte regio-

nens prägel av nedläggningar och tillbakagång fått fäste. Men stormsvalor hade 

skymtats. Norberg hade redan under sextiotalets början drabbats av nedlägg-

ningar inom gruvnäringen där 600 jobb hade försvunnit.179 Ett drygt decennium 

senare, i september 1976, kom då det chockartade beskedet att bruket i Vik-

manshyttan skulle läggas ner. Detta var den första stora massmedialt uppmärk-

sammade industrinedläggningen i Bergslagen. Inför hotet om att ortens domine-

                                                                                                                                                                   
uppmärksammas bruksandans dubbelhet med å ena sidan en patriarkal maktstruktur och en hie-
rarkisk social ordning och å andra sidan mera positiva associationer som solidaritet, kollektiv och 
folkhemsbyggande. Hedfeldt, Mona (2008) Företagande kvinnor i bruksort: arbetsliv och 
vardagsliv i samspel s33  
175 För ett perspektiv på hur bilden av Bergslagen förändrats se Jakobsson (2009) s 53-66  
176 Se exempelvis: Bergdahl, Isacson & Mellander (1997);  Brismark, Anna (2006) "Bruksandan 
och utbildningsmotståndet"; Hallberg, Lena (2006) "Bruksanda - vad är det?", båda i Berger, 
Sune, Lundmark, Mats & Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En 
forskningsresa i tid och rum; Ekman, Ann-Kristin red. (1996) Bortom bruksandan: föreställningar 
om kultur, historia och utveckling i Bergslagen; Lundqvist, Åsa (2001) Bygden, bruket och 
samhället: om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979; Ericsson 
(1997); Ericsson (2004) 
177 Om Norbergsandan se Andersson (1996) SOU 1996:47 Cirkelsamhället: studiecirklars 
betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande s124. Om Lesjöforsandan se Ericsson 
(1995); Ericsson (2004)  
178 Andersson (1996), s 124. En tidig diskussion om Norbergsmodellen framhåller även dess likhe-
ter med den svenska modellen på ett liknande sätt som diskussionen om bruksandan. Denna 
svenska modell på lokalnivå, som den beskrevs, präglades av samverkansformer mellan kommun, 
företag och fack där arbetsmarknadsaktiviteterna medvetet hölls borta från de politiska striderna. 
Nohrstedt, Stig Arne (1984) "Norbergsmodellen Ett alternativ i krisen", i Ingemar Elander, Stig 
Arne Nohrstedt & Björn Söderfeldt (red) Erfarenheter, medvetande och handlande: 
alternativrörelser och praktiker i 80-talets Sverige, s 106  
179 Pettersson (1984) s 57 
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171 Isacson, Maths (1991) Bruket och folkhemmet Häften för kritiska studier 91/2. Se även 
Isacson, Maths (2007) Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv, s 41-51; Isacson, 
Maths (2009) "Vallonen - ett svenskt ideal", i Isacson, Maths, Lundmark, Mats, Mörner, Cecilia 
& Orre, Inger (red) Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region  
172 Magnusson, Ulf (1992) Stigfinnare på villovägar Häften för kritiska studier 92;  Ericsson, 
Christer (1995) "Folkhemmet och paternalismen", i Bergslagsarkiv 1994 Årsbok för historia och 
kulturhistoria i Bergslagen; Ericsson (1997)  
173 Petterson, Anna (2006) "Från bruk till folkhem", i Berger, Sune, Lundmark, Mats & 
Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En forskningsresa i tid och rum 
174 Förekomsten av denna bruksanda har ömsom bekräftats och ömsom förnekats. Se exempelvis: 
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175 För ett perspektiv på hur bilden av Bergslagen förändrats se Jakobsson (2009) s 53-66  
176 Se exempelvis: Bergdahl, Isacson & Mellander (1997);  Brismark, Anna (2006) "Bruksandan 
och utbildningsmotståndet"; Hallberg, Lena (2006) "Bruksanda - vad är det?", båda i Berger, 
Sune, Lundmark, Mats & Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En 
forskningsresa i tid och rum; Ekman, Ann-Kristin red. (1996) Bortom bruksandan: föreställningar 
om kultur, historia och utveckling i Bergslagen; Lundqvist, Åsa (2001) Bygden, bruket och 
samhället: om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979; Ericsson 
(1997); Ericsson (2004) 
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betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande s124. Om Lesjöforsandan se Ericsson 
(1995); Ericsson (2004)  
178 Andersson (1996), s 124. En tidig diskussion om Norbergsmodellen framhåller även dess likhe-
ter med den svenska modellen på ett liknande sätt som diskussionen om bruksandan. Denna 
svenska modell på lokalnivå, som den beskrevs, präglades av samverkansformer mellan kommun, 
företag och fack där arbetsmarknadsaktiviteterna medvetet hölls borta från de politiska striderna. 
Nohrstedt, Stig Arne (1984) "Norbergsmodellen Ett alternativ i krisen", i Ingemar Elander, Stig 
Arne Nohrstedt & Björn Söderfeldt (red) Erfarenheter, medvetande och handlande: 
alternativrörelser och praktiker i 80-talets Sverige, s 106  
179 Pettersson (1984) s 57 
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rande industri skulle försvinna skedde en mobilisering bland ortsborna i huvud-

sak genom olika kulturaktiviteter och studiecirklar. Arbetet skedde i ABF:s regi 

och utgick mer från deltagarnas egna frågor och erfarenheter än från färdiga pro-

gram, riktlinjer och studiepaket som annars var vanligt. En stor välordnad ut-

ställning och en stor demonstration var verksamhetens största manifestationer 

där kritik mot både företagsledningen och det socialdemokratiskt dominerade 

facket framfördes. Inom cirklarna togs också initiativ till regerings- och företags-

uppvaktningar och förslag till ersättningsindustrier arbetades fram. Både företags-

ledningen och facket motarbetade dock denna verksamhet som de menade var 

exempel på inblandning utifrån och kommunistinfiltration. Erfarenheterna från 

kulturaktiviteterna i Vikmanshyttan spreds till andra närbelägna orter som snart 

hamnade i liknande situationer.180 

När sedan beskedet kom i Norberg i september 1980, att ortens största indu-

stri skulle läggas ner bildades omedelbart aktionsgruppen Rädda Spännarhyttan 

som fick ett brett stöd i samhället.181 Men i Norberg utvecklades mobiliseringen i 

en annan riktning. Här var det företagsledningen som tillsammans med kommu-

nala företrädare tog initiativ till och styrde upp mobiliseringsarbetet. Det finns 

skäl till att återkomma till denna utveckling. Här räcker det med att konstatera 

att arbetet med strejkspelet i Norberg 1975-1983 skedde med ena foten i det ef-

terkrigstida idylliska brukssamhället och den andra i strukturomvandlingens pro-

blemfyllda industriregion. 

Total enighet… alla ville vara med 

När innevånarna i Norberg en måndagsmorgon i december 1975 öppnade den 

lokala morgontidningen möttes de av rubriken: ”Total enighet om strejkspel – 

Alla på möte ville vara med.” Ingressen berättade att ett 50-tal personer samlats 

dagen innan i Norbergs Folkets hus för att diskutera idén med Norbergsspelet 

som det kallades i tidningen. Här fanns folk på plats från lokalsamhällets med-

lemsstarka organisationer, exempelvis fackföreningarna, hembygdsföreningen, 

studieförbunden och även kommunen. På mötet ställdes frågan om arbetet skulle 

                                                        
180 Söderfors, Horndal, Säter och Norberg är exempel på orter dit liknande mönster för mobiliser-
ing och protest spreds. Backius, Stefan (2006) "Mobilisering i stålkrisens spår", i Berger, Sune, 
Lundmark, Mats & Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En forskningsresa i 
tid och rum; Eklöf, Birgitta, Hellbom, Lena & Jansen, Björn Studiecirklar i Vikmanshyttan 
1977/78; Axelsson, Björn, Berger, Sune & Hogdal, Jon (1980) Vikmanshyttan: lära för framtida 
bruk: en bok om studiearbete, frigörelser och Stora Kopparberg; Hellblom, Lena (1985) Från 
primitiv till organiserad demokrati: en studie av några offentligheter inom den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen med utgångspunkt i 1970-talets studiecirklar i Vikmanshyttan och Söderfors  
181 Nohrstedt, (1984) s 96  

 77

fortsätta och om projektgruppen skulle utvidgas för att omfatta representanter 

från andra organisationer och föreningar. Samtliga deltagare svarade ja, kunde 

norbergsborna läsa i lokaltidningen. Enigheten ackompanjerades av foton på äld-

re män, förmodligen välkända företrädare för de traditionella sociala rörelserna 

och av ett foto på en välfylld möteslokal.182  

Förberedelserna inför Spelet om Norbergsstrejken kunde nu, efter några initia-

la motgångar, beskrivas som ett lokalt kulturprojekt med ett stort stöd från lokal-

samhället. Projektet skulle komma att utvecklas på ett framgångsrikt sätt och den 

lyckosamma premiären midsommarhelgen 1977 blev uppmärksammad av media i 

hela Sverige som en nationell kulturangelägenhet. Med tiden skulle spelet om 

Norbergsstrejken också ses som en viktig och nyskapande teaterhändelse med sin 

givna plats i den svenska teaterhistorien.183 I den lilla orten Norberg fick arbetet 

med strejkspelet betydande konsekvenser för det lokala kultur- och föreningslivet.  

Kapitlets inledningscitat som beskrev hur idén om strejkspelet i Norberg föd-

des och initierades på en skolgård i Västerås ger intrycket av att det uppstod 

spontant ur ett möte mellan några intresserade och drivna teateraktiva som ville 

förverkliga ett amatörteaterprojekt. Året var 1975 och sextiotalets politiserade 

kulturrörelse hade ännu inte klingat av. Det sena sjuttiotalets ekonomiska och 

politiska förändringar kunde ännu knappast anas. Kulturdebatten hade varit liv-

lig och den nya statliga kulturpolitiken hade precis sjösatts. Folkbildningen hade 

tillförts nya resurser samtidigt som dess organisatoriska former diskuterats, kriti-

serats och till viss del förändrats. Tidsandans förväntanshorisont uppmuntrade 

projekt i samma riktning som planerarna blickade. Det var korsdraget från efter-

krigstidens historiska kontext präglad av kulturens politisering och politikens 

kulturalisering som svepte över skolgården i Västerås.  

Planerna förverkligas  
Den grupp som träffades på skolgården i Västerås i juni 1975 skulle komma att 

spela en nyckelroll i initialskedet och ha stort inflytande på hur strejkspelet pre-

senterades och genomfördes. Förutom regissören som vid detta tillfälle var an-

ställd av Riksteatern fanns där tre personer från Norrby teater i Fagersta. Inled-

                                                        
182 751215 Fagerstaposten Total enighet om strejkspel – Alla på möte ville vara med, osignerad 
183 Se exempelvis Forser & Heed (2007) Englund, Claes & Janzon, Leif (1997) Theatre in Sweden; 
Ollén, Gunnar (1979) Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978: med bygde- och friluftsspel, 
studentteater och spex, kyrkospel, dockteater, skapande dramatik och studieförbundsteater; 
Sjögren, Henrik (1982) Teater i Sverige efter andra världskriget; Wirmark (1992); Janzon, Leif 
Dagen efter rosorna: politisk teater från 70-talet till i dag, entré 94/21 
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När sedan beskedet kom i Norberg i september 1980, att ortens största indu-

stri skulle läggas ner bildades omedelbart aktionsgruppen Rädda Spännarhyttan 

som fick ett brett stöd i samhället.181 Men i Norberg utvecklades mobiliseringen i 

en annan riktning. Här var det företagsledningen som tillsammans med kommu-

nala företrädare tog initiativ till och styrde upp mobiliseringsarbetet. Det finns 

skäl till att återkomma till denna utveckling. Här räcker det med att konstatera 

att arbetet med strejkspelet i Norberg 1975-1983 skedde med ena foten i det ef-

terkrigstida idylliska brukssamhället och den andra i strukturomvandlingens pro-

blemfyllda industriregion. 

Total enighet… alla ville vara med 

När innevånarna i Norberg en måndagsmorgon i december 1975 öppnade den 

lokala morgontidningen möttes de av rubriken: ”Total enighet om strejkspel – 

Alla på möte ville vara med.” Ingressen berättade att ett 50-tal personer samlats 

dagen innan i Norbergs Folkets hus för att diskutera idén med Norbergsspelet 

som det kallades i tidningen. Här fanns folk på plats från lokalsamhällets med-

lemsstarka organisationer, exempelvis fackföreningarna, hembygdsföreningen, 

studieförbunden och även kommunen. På mötet ställdes frågan om arbetet skulle 

                                                        
180 Söderfors, Horndal, Säter och Norberg är exempel på orter dit liknande mönster för mobiliser-
ing och protest spreds. Backius, Stefan (2006) "Mobilisering i stålkrisens spår", i Berger, Sune, 
Lundmark, Mats & Strömberg, Thord (red) Bergslagsidentitet i förändring: En forskningsresa i 
tid och rum; Eklöf, Birgitta, Hellbom, Lena & Jansen, Björn Studiecirklar i Vikmanshyttan 
1977/78; Axelsson, Björn, Berger, Sune & Hogdal, Jon (1980) Vikmanshyttan: lära för framtida 
bruk: en bok om studiearbete, frigörelser och Stora Kopparberg; Hellblom, Lena (1985) Från 
primitiv till organiserad demokrati: en studie av några offentligheter inom den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen med utgångspunkt i 1970-talets studiecirklar i Vikmanshyttan och Söderfors  
181 Nohrstedt, (1984) s 96  
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fortsätta och om projektgruppen skulle utvidgas för att omfatta representanter 

från andra organisationer och föreningar. Samtliga deltagare svarade ja, kunde 

norbergsborna läsa i lokaltidningen. Enigheten ackompanjerades av foton på äld-

re män, förmodligen välkända företrädare för de traditionella sociala rörelserna 

och av ett foto på en välfylld möteslokal.182  

Förberedelserna inför Spelet om Norbergsstrejken kunde nu, efter några initia-

la motgångar, beskrivas som ett lokalt kulturprojekt med ett stort stöd från lokal-

samhället. Projektet skulle komma att utvecklas på ett framgångsrikt sätt och den 

lyckosamma premiären midsommarhelgen 1977 blev uppmärksammad av media i 

hela Sverige som en nationell kulturangelägenhet. Med tiden skulle spelet om 

Norbergsstrejken också ses som en viktig och nyskapande teaterhändelse med sin 

givna plats i den svenska teaterhistorien.183 I den lilla orten Norberg fick arbetet 

med strejkspelet betydande konsekvenser för det lokala kultur- och föreningslivet.  

Kapitlets inledningscitat som beskrev hur idén om strejkspelet i Norberg föd-

des och initierades på en skolgård i Västerås ger intrycket av att det uppstod 

spontant ur ett möte mellan några intresserade och drivna teateraktiva som ville 

förverkliga ett amatörteaterprojekt. Året var 1975 och sextiotalets politiserade 

kulturrörelse hade ännu inte klingat av. Det sena sjuttiotalets ekonomiska och 

politiska förändringar kunde ännu knappast anas. Kulturdebatten hade varit liv-

lig och den nya statliga kulturpolitiken hade precis sjösatts. Folkbildningen hade 

tillförts nya resurser samtidigt som dess organisatoriska former diskuterats, kriti-

serats och till viss del förändrats. Tidsandans förväntanshorisont uppmuntrade 

projekt i samma riktning som planerarna blickade. Det var korsdraget från efter-

krigstidens historiska kontext präglad av kulturens politisering och politikens 

kulturalisering som svepte över skolgården i Västerås.  

Planerna förverkligas  
Den grupp som träffades på skolgården i Västerås i juni 1975 skulle komma att 

spela en nyckelroll i initialskedet och ha stort inflytande på hur strejkspelet pre-

senterades och genomfördes. Förutom regissören som vid detta tillfälle var an-

ställd av Riksteatern fanns där tre personer från Norrby teater i Fagersta. Inled-

                                                        
182 751215 Fagerstaposten Total enighet om strejkspel – Alla på möte ville vara med, osignerad 
183 Se exempelvis Forser & Heed (2007) Englund, Claes & Janzon, Leif (1997) Theatre in Sweden; 
Ollén, Gunnar (1979) Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978: med bygde- och friluftsspel, 
studentteater och spex, kyrkospel, dockteater, skapande dramatik och studieförbundsteater; 
Sjögren, Henrik (1982) Teater i Sverige efter andra världskriget; Wirmark (1992); Janzon, Leif 
Dagen efter rosorna: politisk teater från 70-talet till i dag, entré 94/21 
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ningsvis riktas uppmärksamheten mot dessa initiativtagare och de institutioner de 

var kopplade till.  

Initiativtagarna 

Regissören Arne Anderssons hade växt upp i bruksorten Igelfors och senare ge-

nomgått estetisk utbildning, framförallt teaterstudier, på Marieborgs folkhögsko-

la. Under ungdomstiden var han verksam i fria teatergrupper och upprättade även 

kontakter med den internationella radikala gruppteaterrörelsen.184 Runt 1968 

startade Andersson en fri grupp i Norrköping som bedrev pedagogisk verksamhet 

med ABF som huvudarbetsgivare, men genom politiskt engagemang i FNL rörel-

sen185 och KFML186 uppstod konflikt med socialdemokratin och ABF i staden vil-

ket ledde till avsked.187 På sjuttiotalet, som anställd skådespelare i Riksteatern, 

sökte han upp den inflytelserike regissören Ralf Långbacka för att utvecklas som 

regissör.188 Här kom han i kontakt med amatörteateruppsättningar i österbottnis-

ka Närpes i Finland där amatörer och professionella arbetade tillsammans i lokalt 

anknutna teateruppsättningar med ett socialt och politiskt engagemang.189 Det var 

detta han berättade om på skolgården i Västerås. Han ville gå vidare med att ar-

beta med en blandning av amatörer och professionella och Arne Andersson berät-

tar att kursdeltagarna från Norrby teater tände på idén.190  

Bland initiativtagarna fanns också Einar Bergvin, Maj Britt Gordon och Björn 

Littorin från Norrby teater. Norrby teater var en amatörteaterstudio från Fager-

                                                        
184 I en intervju nämns kontakt och längre besök hos den polske teaterexperimentören Jerzy Gro-
towski, arbete med den New York baserade avantgarde gruppen La Mama som besökte Sverige, 
arbete med den fria gruppen Narren under senare delen av sextiotalet samt även kontakter med 
Friteatern, Jens Björnebo och Eugenio Barbas. Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ  
185 Även benämnd De förenade FNL-grupperna (DFFG). 
186 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) bildades genom en utbrytning från 
VPK och ändrade senare under sjuttiotalet sitt namn till Sveriges kommunistiska parti (SKP). 
187 Andersson berättar att när han våren 1969 var med och startade den första Rödfrontdemon-
strationen i Norrköping kallades han upp till chefen för ABF som tillsammans med ett socialde-
mokratiskt kommunalråd uppmanade honom att slänga FNL-märket i papperskorgen och medde-
lade att fortsatt demonstrerande skulle innebära att han till hösten skulle bli utan jobb inom ABF. 
Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
188 Framförallt har Brechts pjäser och teorier förknippats med Långbacka. Se exempelvis 
Långbacka, Ralf (1981) Bland annat om Brecht: texter om teater 
189 De spelade exempelvis Väinö Linnas Hästupproret och Brechts Herr Puntila. Intervju Arne 
Andersson, 060405 IFÄ. I en intervju påpekar Långbacka själv framför allt vikten av att bejaka 
amatörernas direkta personliga erfarenheter i rollbesättningar och uttryck på scenen samt att den 
lokala dialekten utnyttjas aktivt i iscensättningen. Ekström, Örjan (1978) Ralf Långbacka, det 
mesta proffset på Brecht och amatörteater: Lämna partiboken hemma. Fönstret 1978/11. Om 
Närpes och Långbackas inflytande på strejkspelet i Norberg se exempelvis: Mellgren, Thomas 
(1976) Sommarteater som kommer. Stort Lokalt projekt i Norberg entré 4/76; Sveriges Radio P1 
(800104) Solidariteten den är vacker del2, KBAM  
190 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ  
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sta, en närbelägen bruksort till Norberg. När verksamheten inleddes 1955 var 

Norrby teater den första fasta amatörteaterscenen i regionen och dess verksamhet 

beskrivs som ett industrisamhällets kulturhus med barnverksamhet, kafé, lokala 

konstutställningar, och besök av internationella artister och teaterledare.191  

Amatörteaterverksamheten i bruksorten Fagersta genomgick en förändring un-

der sextio- och sjuttiotalen. I en minnesskrift från 1981 beskriver Bergvin hur 

verksamheten inledningsvis sågs som en snobbexklusivitet. Men misstänksamhe-

ten och den njugga inställningen från kommunen ersattes av en större acceptans 

under sjuttiotalet.192 Framförallt tillskrivs detta teaterns växande barnverksamhet 

samt att kommunen inrättade en kulturnämnd 1974 vilket för Norrby teaters del 

innebar en tydlig resursförstärkning och ökad dialog.193 Norrby teater utveckla-

des under perioden till ett av landets ledande amatörteatercentra vilket kan tolkas 

som att den nya kulturpolitiken omedelbart gav resultat på lokalplanet i Fagersta. 

Om kontakterna med kommunen stärktes under åren så gällde detta inte kontak-

terna med ABF. Minnesskriften beskriver relationen till studieförbundet som en 

kollision som hade sin grund i att ABF redan i slutet av femtiotalet krävde att den 

framväxande teaterföreningen skulle tillhöra ABF med hänvisning till att några 

medlemmar tidigare deltagit i ABF:s teatercirklar. Då detta inte hörsammades 

uppstod en kylighet som höll i sig åtskilliga år. Detta hindrade dock inte teatern 

att rapportera cirklar både till ABF men även till TBV och IOGT så länge handle-

dararvodena kunde tillfalla teaterns verksamhet. Konflikten med ABF skapades 

framförallt på distriktsnivå medan däremot kontakterna med den lokala ABF sty-

                                                        
191 Norrby teater hade uppstått med förebild från engelska Little Theatres och Stanislavskijs tea-
tersyn samt den svenska skapande dramatikpionjären Elsa Olenius. Dessa nämns som viktiga 
influenser som påverkade arbetsmetoder och verksamhetsinriktning. Ollén (1979) s 162, Bergvin, 
Einar H. (1981) "Kultursnobbar" i rivningshus: en bok om Norrby teater genom 25 år s 33. In-
tervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ. 
192 Bergvin beskriver hur han upplevde att teaterklimatet och kulturdebatten förändrades under 
denna period mer allmänt. Tidigare hade man tillskrivit både teatern specifikt och konstformerna 
i allmänhet ett eget estetiskt värde som sedan under 1970-talet ersattes av sociala och politiska 
målsättningar och värderingar menar Bergvin. Han beskriver detta som att folkbildningsidealen 
tidigare var de primära, då i betydelsen av att berika tillvaron och ge kunskaper till de människor 
som deltog aktivt i verksamheten. Det handlade om att ge utövarna ökade kunskaper om sig själ-
va och andra människors sociala, politiska och kulturella villkor, att utveckla utövarnas fantasi, 
sinnesskärpa, varseblivningsförmåga och mottaglighet. Förhållandet till publiken kom i andra 
hand. Man ville göra bra och konstnärlig teater utan upplevda politiska/ideologiska målsättning-
ar, ideal som var så självklara att de aldrig behövde formuleras menar Bergvin som samtidigt mo-
tiverar dess omnämnande i minnesskriften med att han på senare tid mött frågor om Norrby tea-
ters ideologiska grund och krav på verksamheten. Bergvin (1981) s 33; Ollén (1979) s 162  
193 Förutom mera ekonomiska resurser tillsatte också kommunen två ledamöter i teaterns styrelse 
på Norrby teaters begäran. Bergvin (1981) s 35-38, 69-71; Ollén (1979) s 162 
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ningsvis riktas uppmärksamheten mot dessa initiativtagare och de institutioner de 

var kopplade till.  

Initiativtagarna 

Regissören Arne Anderssons hade växt upp i bruksorten Igelfors och senare ge-

nomgått estetisk utbildning, framförallt teaterstudier, på Marieborgs folkhögsko-

la. Under ungdomstiden var han verksam i fria teatergrupper och upprättade även 

kontakter med den internationella radikala gruppteaterrörelsen.184 Runt 1968 

startade Andersson en fri grupp i Norrköping som bedrev pedagogisk verksamhet 

med ABF som huvudarbetsgivare, men genom politiskt engagemang i FNL rörel-

sen185 och KFML186 uppstod konflikt med socialdemokratin och ABF i staden vil-

ket ledde till avsked.187 På sjuttiotalet, som anställd skådespelare i Riksteatern, 

sökte han upp den inflytelserike regissören Ralf Långbacka för att utvecklas som 

regissör.188 Här kom han i kontakt med amatörteateruppsättningar i österbottnis-

ka Närpes i Finland där amatörer och professionella arbetade tillsammans i lokalt 

anknutna teateruppsättningar med ett socialt och politiskt engagemang.189 Det var 

detta han berättade om på skolgården i Västerås. Han ville gå vidare med att ar-

beta med en blandning av amatörer och professionella och Arne Andersson berät-

tar att kursdeltagarna från Norrby teater tände på idén.190  

Bland initiativtagarna fanns också Einar Bergvin, Maj Britt Gordon och Björn 

Littorin från Norrby teater. Norrby teater var en amatörteaterstudio från Fager-

                                                        
184 I en intervju nämns kontakt och längre besök hos den polske teaterexperimentören Jerzy Gro-
towski, arbete med den New York baserade avantgarde gruppen La Mama som besökte Sverige, 
arbete med den fria gruppen Narren under senare delen av sextiotalet samt även kontakter med 
Friteatern, Jens Björnebo och Eugenio Barbas. Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ  
185 Även benämnd De förenade FNL-grupperna (DFFG). 
186 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) bildades genom en utbrytning från 
VPK och ändrade senare under sjuttiotalet sitt namn till Sveriges kommunistiska parti (SKP). 
187 Andersson berättar att när han våren 1969 var med och startade den första Rödfrontdemon-
strationen i Norrköping kallades han upp till chefen för ABF som tillsammans med ett socialde-
mokratiskt kommunalråd uppmanade honom att slänga FNL-märket i papperskorgen och medde-
lade att fortsatt demonstrerande skulle innebära att han till hösten skulle bli utan jobb inom ABF. 
Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
188 Framförallt har Brechts pjäser och teorier förknippats med Långbacka. Se exempelvis 
Långbacka, Ralf (1981) Bland annat om Brecht: texter om teater 
189 De spelade exempelvis Väinö Linnas Hästupproret och Brechts Herr Puntila. Intervju Arne 
Andersson, 060405 IFÄ. I en intervju påpekar Långbacka själv framför allt vikten av att bejaka 
amatörernas direkta personliga erfarenheter i rollbesättningar och uttryck på scenen samt att den 
lokala dialekten utnyttjas aktivt i iscensättningen. Ekström, Örjan (1978) Ralf Långbacka, det 
mesta proffset på Brecht och amatörteater: Lämna partiboken hemma. Fönstret 1978/11. Om 
Närpes och Långbackas inflytande på strejkspelet i Norberg se exempelvis: Mellgren, Thomas 
(1976) Sommarteater som kommer. Stort Lokalt projekt i Norberg entré 4/76; Sveriges Radio P1 
(800104) Solidariteten den är vacker del2, KBAM  
190 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ  
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sta, en närbelägen bruksort till Norberg. När verksamheten inleddes 1955 var 

Norrby teater den första fasta amatörteaterscenen i regionen och dess verksamhet 

beskrivs som ett industrisamhällets kulturhus med barnverksamhet, kafé, lokala 

konstutställningar, och besök av internationella artister och teaterledare.191  

Amatörteaterverksamheten i bruksorten Fagersta genomgick en förändring un-

der sextio- och sjuttiotalen. I en minnesskrift från 1981 beskriver Bergvin hur 

verksamheten inledningsvis sågs som en snobbexklusivitet. Men misstänksamhe-

ten och den njugga inställningen från kommunen ersattes av en större acceptans 

under sjuttiotalet.192 Framförallt tillskrivs detta teaterns växande barnverksamhet 

samt att kommunen inrättade en kulturnämnd 1974 vilket för Norrby teaters del 

innebar en tydlig resursförstärkning och ökad dialog.193 Norrby teater utveckla-

des under perioden till ett av landets ledande amatörteatercentra vilket kan tolkas 

som att den nya kulturpolitiken omedelbart gav resultat på lokalplanet i Fagersta. 

Om kontakterna med kommunen stärktes under åren så gällde detta inte kontak-

terna med ABF. Minnesskriften beskriver relationen till studieförbundet som en 

kollision som hade sin grund i att ABF redan i slutet av femtiotalet krävde att den 

framväxande teaterföreningen skulle tillhöra ABF med hänvisning till att några 

medlemmar tidigare deltagit i ABF:s teatercirklar. Då detta inte hörsammades 

uppstod en kylighet som höll i sig åtskilliga år. Detta hindrade dock inte teatern 

att rapportera cirklar både till ABF men även till TBV och IOGT så länge handle-

dararvodena kunde tillfalla teaterns verksamhet. Konflikten med ABF skapades 

framförallt på distriktsnivå medan däremot kontakterna med den lokala ABF sty-

                                                        
191 Norrby teater hade uppstått med förebild från engelska Little Theatres och Stanislavskijs tea-
tersyn samt den svenska skapande dramatikpionjären Elsa Olenius. Dessa nämns som viktiga 
influenser som påverkade arbetsmetoder och verksamhetsinriktning. Ollén (1979) s 162, Bergvin, 
Einar H. (1981) "Kultursnobbar" i rivningshus: en bok om Norrby teater genom 25 år s 33. In-
tervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ. 
192 Bergvin beskriver hur han upplevde att teaterklimatet och kulturdebatten förändrades under 
denna period mer allmänt. Tidigare hade man tillskrivit både teatern specifikt och konstformerna 
i allmänhet ett eget estetiskt värde som sedan under 1970-talet ersattes av sociala och politiska 
målsättningar och värderingar menar Bergvin. Han beskriver detta som att folkbildningsidealen 
tidigare var de primära, då i betydelsen av att berika tillvaron och ge kunskaper till de människor 
som deltog aktivt i verksamheten. Det handlade om att ge utövarna ökade kunskaper om sig själ-
va och andra människors sociala, politiska och kulturella villkor, att utveckla utövarnas fantasi, 
sinnesskärpa, varseblivningsförmåga och mottaglighet. Förhållandet till publiken kom i andra 
hand. Man ville göra bra och konstnärlig teater utan upplevda politiska/ideologiska målsättning-
ar, ideal som var så självklara att de aldrig behövde formuleras menar Bergvin som samtidigt mo-
tiverar dess omnämnande i minnesskriften med att han på senare tid mött frågor om Norrby tea-
ters ideologiska grund och krav på verksamheten. Bergvin (1981) s 33; Ollén (1979) s 162  
193 Förutom mera ekonomiska resurser tillsatte också kommunen två ledamöter i teaterns styrelse 
på Norrby teaters begäran. Bergvin (1981) s 35-38, 69-71; Ollén (1979) s 162 
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relsen och andra organisationer knutna till den socialdemokratiska rörelsen var 

goda.194  

Einar Bergvin, Norrby teaters förgrundsgestalt, kom ursprungligen från Norge 

i samband med kriget och hade erfarenheter av folkbildningsarbete inom nykter-

hetsrörelsen där i sin ungdom. Hans erfarenheter som motståndsman och God-

templare lyfts i levnadsteckningar. Godtemplarrörelsen gav i Norge kontakt med 

radikala kulturarbetare och resulterade bland annat i turnéer med en egen teater-

grupp i Sverige. Bergvin var vid sidan av arbetet med Norrby teater under femtio- 

och sextiotalen till yrket journalist, från 1962 på Västmanlands läns tidning. 

Journalistyrket varvades med arbete som amatörteaterteaterkonsulent främst 

inom IOGT. Bergvins erfarenheter från Norrby teater, hans nationella kontaktnät 

och verksamhet inom amatörteaterns bildningssträvanden och som lokaltidnings-

journalist gav honom en stark position som opinionsbildare både på lokalplanet 

och nationellt. Genom Bergvins arbete och nationella kontaktnät utvecklades 

Norrby teater inte bara till en framgångsrik lokal kulturinstitution i Bergslagen 

utan även till en mönsterbildande institution nationellt.195 

Maj Britt Gordon, som formulerade idén om en pjäs om den stora strejken i 

Norbergsgruvorna i slutet av 1800-talet, var en av teaterns anställda skådespela-

re. Som nyanländ lärare hade hon blivit aktiv i Norrby teater i slutet av 1950-

talet. Hon arbetade framförallt med Korpteatern som var en turnerande profes-

sionell skolteatergrupp som fungerade som en fri grupp inom Norrby teater från 

1972.196 Denna grupp skulle komma att stå för strejkspelets musikaliska inslag 

och Gordon skulle i sin roll som sångerska med en berättande funktion komma 

att ha en central roll i föreställningen. Björn Littorin, Norrby teaterns verksam-

hetsledare 1975-1976 hade också en viktig roll när Strejkspelet planerades inled-

ningsvis.197  

Bland dessa initiativtagare kan vi alltså identifiera personer med breda och 

skilda erfarenheter av både praktiskt teaterarbete och uppfattningar om vad tea-

tern skulle syfta till samt hur den borde organiseras. Kopplingen till de fria grup-

perna och sextiotalets teaterscen var stark liksom till den svenska amatörteater-

sfären inom folkbildningen. De hade erfarenheter av både arbete med ambitiösa 

amatörer och barn. Det fanns goda insikter i hur finansieringsvägarna såg ut både 

på det kommunala planet och på det statliga. Vidare fanns flera journalister med 
                                                        
194 Bergvin (1981); Ollén (1979) s 160-163 
195 Englund, Claes (1978) Entré intervjun Einar Bergvin. entré 1978/2; Bergvin (1981) s 23; Ollén 
(1979) s 160-163 
196 Bergvin (1981), s 84; Intervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ 
197 Bergvin (1981) s 42-43, 71 
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inledningsvis vilka fick en framträdande position som informationsförmedlare i 

lokalsamhället.  

Förberedelsearbetet 

När idén om teaterprojektet uppkom var man medveten om att det var ett bra 

läge för en ansökan till Kulturrådet om ekonomiska medel. Man hade goda för-

hoppningar att få ett experimentbidrag.198 I samband med den nya kulturpolitiken 

1974 hade nya resurser precis tillförts på statlig nivå och utredningen Kulturrådet 

hade ombildats till en myndighet med uppgiften att fördela resurser till kultur-

verksamhet. Det var framförallt de nya statsbidragen för experiment och utveck-

lingsarbete inriktade på amatörområdet man tänkte sig skulle finansiera projektet 

inledningsvis. Bergvin beskriver i den inledningsvis citerade artikeln att de på ett 

tidigt stadium besökte Kulturrådet ett antal gånger då projektet diskuterades och 

uppmuntrades av en handläggare att gå vidare. En ansökan lämnades in 15 sep-

tember 1975 med Norrby teater som avsändare.199 

I ansökningshandlingarna framgår att de ekonomiska medel man sökte endast 

gällde för förberedelsearbetet som skulle genomföras under 1976. Efter att om-

fattningen på det lokala ekonomiska stödet blir överblickbart skulle man vilja 

återkomma med förnyad ansökan inför nästkommande budgetår. Den kommuna-

la kulturnämnden i Norberg nämns också som en potentiell lokal medfinansiär.200 

I ansökningshandlingarna från september 1975 kan man också ta del av initiativ-

tagarnas inledande planer runt projektet:  

På initiativ från Norrby teater har en mängd material om strejken insamlats. 

Med ledning av det har en arbetsgrupp inom teatern kommit fram till tanken 

att försöka skapa ett spel kring strejken avsett att spelas på ”autentisk mark”, 

d v s i Kärrgruvan, den del av Norberg där de flesta händelser utspelades. Den 

gamla Mossgruveparken med de djupa gruvhålen och den närliggande folk-

parken skall preliminärt utgöra spelplatserna. I folkparken står en hög granit-

pelare som minne av strejken – den torde komma att utgöra någon form av 

”bro” från strejkens tid till vår egen. 201 

Minnesstenen beskrivs alltså som en bro mellan århundradena. Intentionerna att 

dra historiska paralleller mellan 1890-talet och sjuttiotalet finns med andra ord 

med redan från början av projektet. Norrby teater som beskrivs initiativtagare 

                                                        
198 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 03-14, Ljudinspelning IFÄ.  
199 Bergvin (1991) Teaterforum 
200 Projekt ”Norbergsstrejken” Bilaga1 Ansökan om pengar till statens kulturråd (odaterad) Sture 
Karlssons handlingar IFÄ 
201 Ibid. 
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relsen och andra organisationer knutna till den socialdemokratiska rörelsen var 

goda.194  

Einar Bergvin, Norrby teaters förgrundsgestalt, kom ursprungligen från Norge 

i samband med kriget och hade erfarenheter av folkbildningsarbete inom nykter-

hetsrörelsen där i sin ungdom. Hans erfarenheter som motståndsman och God-

templare lyfts i levnadsteckningar. Godtemplarrörelsen gav i Norge kontakt med 

radikala kulturarbetare och resulterade bland annat i turnéer med en egen teater-

grupp i Sverige. Bergvin var vid sidan av arbetet med Norrby teater under femtio- 

och sextiotalen till yrket journalist, från 1962 på Västmanlands läns tidning. 

Journalistyrket varvades med arbete som amatörteaterteaterkonsulent främst 

inom IOGT. Bergvins erfarenheter från Norrby teater, hans nationella kontaktnät 

och verksamhet inom amatörteaterns bildningssträvanden och som lokaltidnings-

journalist gav honom en stark position som opinionsbildare både på lokalplanet 

och nationellt. Genom Bergvins arbete och nationella kontaktnät utvecklades 

Norrby teater inte bara till en framgångsrik lokal kulturinstitution i Bergslagen 

utan även till en mönsterbildande institution nationellt.195 

Maj Britt Gordon, som formulerade idén om en pjäs om den stora strejken i 

Norbergsgruvorna i slutet av 1800-talet, var en av teaterns anställda skådespela-

re. Som nyanländ lärare hade hon blivit aktiv i Norrby teater i slutet av 1950-
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sionell skolteatergrupp som fungerade som en fri grupp inom Norrby teater från 

1972.196 Denna grupp skulle komma att stå för strejkspelets musikaliska inslag 

och Gordon skulle i sin roll som sångerska med en berättande funktion komma 

att ha en central roll i föreställningen. Björn Littorin, Norrby teaterns verksam-

hetsledare 1975-1976 hade också en viktig roll när Strejkspelet planerades inled-

ningsvis.197  
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skilda erfarenheter av både praktiskt teaterarbete och uppfattningar om vad tea-
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perna och sextiotalets teaterscen var stark liksom till den svenska amatörteater-

sfären inom folkbildningen. De hade erfarenheter av både arbete med ambitiösa 

amatörer och barn. Det fanns goda insikter i hur finansieringsvägarna såg ut både 

på det kommunala planet och på det statliga. Vidare fanns flera journalister med 
                                                        
194 Bergvin (1981); Ollén (1979) s 160-163 
195 Englund, Claes (1978) Entré intervjun Einar Bergvin. entré 1978/2; Bergvin (1981) s 23; Ollén 
(1979) s 160-163 
196 Bergvin (1981), s 84; Intervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ 
197 Bergvin (1981) s 42-43, 71 
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I ansökningshandlingarna från september 1975 kan man också ta del av initiativ-

tagarnas inledande planer runt projektet:  

På initiativ från Norrby teater har en mängd material om strejken insamlats. 

Med ledning av det har en arbetsgrupp inom teatern kommit fram till tanken 
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och tidiga kontakter har tagits med hembygdsföreningen, arbetarkommunen, den 

kommunala kulturnämnden och gruvförvaltningen i Norberg samt också med 

den nationella nivån av Folkparkernas centralorganisation FCO.202 Inledningsvis 

var planerna att projektgruppens två journalister Curt Lundberg och Einar Berg-

vin skulle skriva manuset för pjäsen. Avsikten formulerades på ett tidigt stadium 

som att man sökte engagera en hel bygd kring en gemensam uppgift. Arbetet pla-

nerades att inledas i november 1975.203  

Inledningsvis var det stora svårigheter med att rekrytera deltagare till strejkspe-

let. Till första träffen i oktober 1975, där anmälan skulle ske genom Norrby tea-

ter, kom endast ett tiotal personer rapporterade lokaltidningen. Något större in-

tresse från Norbergsborna fanns inte och om premiären ska genomföras somma-

ren 1977 måste repetitionerna komma igång på allvar meddelar artikelförfattaren 

kort och konsist.204  

Några veckor senare i slutet av november 1975 avslog emellertid Kulturrådet 

ansökan utan skriftlig motivering.205 Trots avslaget hoppades projektgruppen på 

finansiering från annat håll rapporterade lokaltidningen på förstasidan dagen ef-

ter beslutet. Hur detta skulle gå till skulle diskuteras vid ett projektmöte inom en 

snar framtid informerade projektgruppen.206  

En dryg vecka efter att kulturrådets avslag blivit känt hade projektgruppen sitt 

första protokollförda möte. Det kort hållna protokollet berättar att man besluta-

de att bjuda in till ett större offentligt möte i Folkets Hus i Norberg i december. 

Det var två kontakter som betraktades som särskilt viktiga att inbjuda till mötet, 

dels den kommunala kulturnämnd dels Norbergs alternativa kulturförening.207  

Den alternativa kulturföreningen hade startat sommaren 1975 och bestod av 

ungdomar som i huvudsak ville arrangera konserter och musikfester i Norberg 

för olika band ur den progressiva musikrörelsen. Föreningens målsättning be-

skrevs som att verka mot den kultur som passiviserar och styrs av vinstintressen, 

                                                        
202 Bertil Jansson på Folkparkernas centralorganisation (FCO) är informerad och har uttalat stort 
intresse för projektet påpekar man i ovanstående refererade ansökan. Bertil Jansson skulle, som 
nästa kapitel visar, komma att spela en viktig roll i ABF:s arbete med att starta ett eget amatörtea-
terförbund och en egen arbetarteaterrörelse.  
203 Projekt ”Norbergsstrejken” Bilaga1. Ansökan om pengar till statens kulturråd (odaterad) Sture 
Karlssons handlingar IFÄ 
204 751013 Fagerstaposten ”Norbergspelet” svårt få aktörer, osignerad; Intervju Maj Britt Gor-
don, 061130 IFÄ. 
205 Man fick dock en muntlig motivering att avslaget berodde på att projektet var avsett att bli ett 
sommarspel. Bergvin (1991) Teaterforum; Teater i lokalsamhället Kurs i Klackbergsgården 5-11 
juni 1978, mediafil 14, Ljudinspelning IFÄ.  
206 751121 Fagerstaposten Striden i Norberg blir sommarspel! Men dålig start: Inget statsbidrag 
207 Bergvin (1981) s 106; Konstituerande sammanträde för projektet ”Norbergsstrejken 1891” 
(751001) FSNS A1:1 NFA 
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för den kultur som medvetandegör, aktiverar och stärker kampen för att förbätt-

ra de förtrycktas situation. För ungdomarna i kulturföreningen var det dock långt 

ifrån självklart att delta i strejkspelet men efter en tids tveksamhet gick man så 

med och några medlemmar blev sedan strejkspelets mest aktiva medlemmar både 

i det praktiska arbetet och på scenen i centrala roller.208 

På kommunens kulturnämnd ställdes säkert högre förhoppningar om ekono-

miskt stöd än vad som protokollet vittnar om, att få kostnader för porton och 

annonser täckta. Hur man tänkte kring den alternativa kulturföreningen framgår 

inte men föreningen hade precis bildats och den ungdomliga sammansättning med 

den starka kopplingen till tidens politiserade kulturrörelse borde ha uppfattats 

som en resurs ur initiativtagarnas perspektiv.  

Inför mötet i Folkets hus inbjöds alla registrerade föreningar i Norberg och Fa-

gersta vilket innebar ett 130-tal politiska, ideella och fackliga organisationer. 

Bland de 50-tal som kom representerades många medlemsstarka organisationer. 

Arne Andersson betonar i efterhand vikten av att alla föreningar inbjöds då ingen 

i efterhand kunde ifrågasätta projektet utifrån att man getts möjligheten att 

komma, påverka och delta.209  

Anledningen till att man sammankallade mötet i Folkets hus var det negativa 

beskedet från Kulturrådet berättar en tidningsartikel något år senare. Att man 

ändrade förankringsstrategi utifrån kulturrådets avslag styrks också av tidsplanen 

i kulturrådsansökan där projektet inte skulle presenteras för allmänheten förrän i 

februari 1977.210 

Einar Bergvin berättar några år senare att kulturrådets avslag gjorde att pro-

jektgruppen vände sig till Norbergs kommun. Kommunen ställdes inför olika fi-

nansieringsalternativ där ett var att privatpersoner gick i borgen för ett lån, något 

                                                        
208 Första inbjudan kom i december 1975. I december 1976 beslutade man att stödja strejkspelsfö-
reningen men inte förrän 1977 att gå med som medlemsförening. En av föreningens medlemmar, 
Ulf Magnusson, berättar ett par år senare att det var hårda diskussioner om man skulle vara med. 
I kulturföreningen såg man med misstänksamhet på strejkspelsprojektet som ett sosse projekt eller 
någon typ av turismprojekt. Många av de medlemmar som stävade emot lämnade sedan förening-
en i samband med att man gick med i strejkspelsföreningen. Konstituerande sammanträde för 
projektet ”Norbergsstrejken 1891” (751001) FSNS A1:1 NFA; Protokoll och verksamhetsberät-
telser 1975, 1976 och 1977, NAKF A1 NFA; Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, 
mediafil 09, Ljudinspelning IFÄ.  
209 760829 Dagens Nyheter Första gruvstrejken får liv i sommarspel, Lis Hellström; Teater i lokal-
samhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 09, Ljudinspelning IFÄ.  
210 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 09 14 Ljudinspelning IFÄ; Projekt 
”Norbergsstrejken” Bilaga1. Ansökan om pengar till statens kulturråd (odaterad) Sture Karlsson 
handlingar IFÄ. 
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beskedet från Kulturrådet berättar en tidningsartikel något år senare. Att man 

ändrade förankringsstrategi utifrån kulturrådets avslag styrks också av tidsplanen 

i kulturrådsansökan där projektet inte skulle presenteras för allmänheten förrän i 
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som han trodde kommunen skulle uppfatta som pinsamt. Detta ledde till att 

kommunen beslöt att inledningsvis finansiera manusförfattaren.211 

Avslaget från Kulturrådet påskyndade den lokala förankrings- och finansie-

ringsstrategin. Stormötet i Folkets hus den 14 december skulle komma att bli ett 

viktigt inslag i arbetet med att skapa den lokala förankring som nu behövdes mer 

än någonsin. Enigheten och engagemanget som lokaltidningsrubriken manifeste-

rade kunde knappast ifrågasättas. Blotta närvaron av de sociala rörelser som ut-

gjorde fundamentet i den lilla bruksortens organisations- och föreningsliv legiti-

merade projektet. Men ännu ville inte ”alla” vara med i det konkreta arbetet. 

Projektet formeras 

I december 1975 publicerades en längre artikel i tidskriften Folket i 

Bild/kulturfront som handlar om Norbergsstrejken och om det planerade som-

marspelet. Den var författad av journalisten Curt Lundberg, journalist vid Fager-

staposten och aktiv i Norrby teater, som också nyligen blivit en del av projekt-

gruppen. Artikeln betonar de historiska omständigheterna kring strejkens förlopp 

och huvuddragen i pjäsens handling är här redan skisserade. Ytterst handlade 

strejken om arbetarnas rätt att organisera sig och kämpa för sina intressen. Soli-

dariteten och sammanhållningen var stark vilket resulterade i att arbetsgivarna 

tvingades till motorganisering menade artikelförfattaren. Strejken blev därmed en 

avgörande händelse för bildandet av Bergslagens arbetsgivareorganisation, en 

föregångare till SAF. Framställningen beskrev också en samtida ideologisk mot-

sättning inom det socialdemokratiska partiet där August Palm å ena sidan och 

Hjalmar Branting å den andra var mot varandra stående kombattanter.212 Mot-

sättningen inom socialdemokratin förvärrades också i samband med Norbergs-

strejken berättade artikeln.213 Det påpekas också att kvinnorna spelade en viktig 

roll under strejken. Artikeln slutar med att citera en minnessten som restes i Fol-

kets park 25 år efter strejken, som omnämns som en bro från strejkens tid till vår 

egen i ansökan till kulturrådet.  

                                                        
211 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 14, Ljudinspelning IFÄ.  
212 Ofta brukar den traditionella historieskrivningen inom den socialdemokratiska rörelsefamiljen 
runt Palm kontra Branting vara en del av diskussionen om mag- och handlar om kulturens roll i 
arbetarrörelsens politiska strategi. Se även sid 23 not 41 
213 Exempelvis att Hjalmar Branting blev arbetarnas representant i den så kallade skiljenämnden 
och inte gruvarbetarnas representant strejkledaren Qvarnström. Ytterligare en incident omnämns 
där en insamling till de strejkande förskingrades av tidningen Social-demokraten där Hjalmar 
Branting var central vilket skapade en häftig reaktion från August Palm. Denna händelse kom 
dock inte med i spelet. 
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Solidariteten det vackra i denna strid, må den alltid leva och bestå. Sju måna-

der stredo Norbergs arbetare för ’Frihet och Rätt’. Rannsaka dig själv; vad gör 

du för arbetarklassens frigörelse?214  

Texten på stenen skulle komma att användas som sångtext i teaterspelets slutsång 

och utgöra pjäsens mest centrala budskap. Norbergsstrejken blev till synes ett 

nederlag men samtidigt påpekas att arbetarna aldrig slöt någon fred med arbets-

givarna. Denna första gruvstrejk följdes noggrant runt om i landet och erfarenhe-

terna från Norberg betydde oerhört mycket för den kommande fackliga organise-

ringen i Sverige hävdar artikeln. Historien ska återerövras och spelet måste visa 

på den kamp som fördes i Norbergsbygden säger Arne Andersson som intervjuas 

i artikeln och syns på en bild med en huvudbonad och en mustasch som påminner 

om gruvarbetarnas på bilden från 1890-talet alldeles intill. Han upplyser om att 

det ska bli ett sommarspel i Norberg 1977 och alla som bor i Norbergstrakten 

inbjuds att delta i teaterarbetet.215  

Artikeln i Folket i Bild/kulturfront var stort upplagd, välskriven och snyggt re-

digerad. Den följdes efter ett par veckor av en artikel i Aftonbladet som innehöll 

en liknande beskrivning.216 Folket i bild/kulturfronts artikel kom sedan också till 

användning i det handfasta förberedelsearbetet i Norberg.217  

Med denna artikel spreds idén om strejkspelet på det nationella planet för för-

sta gången. Här var på ett tidigt stadium även huvuddragen i pjäsen skisserade. 

Det handlade om konflikten arbete-kapital, om den interna maktkampen inom 

det ännu ej splittrade socialdemokratiska partiet, det handlade om kvinnornas 

roll och om solidariteten inom arbetarklassen. Genom detta perspektiv på hur 

strejkspelsprojektet formulerades och kommunicerades fick artikeln stor inverkan 

på hur framtida skildringar skulle komma att gestaltas. Här etablerades grund-

mönstret för hur strejken skulle förstås och skildras. 

I mars 1976, några månader efter det inledande stormötet i Folkets hus, 

genomfördes ytterligare ett möte med intresserade i Norbergs folkets hus. Ett 25-

tal personer mötte upp och diskuterade hur projektet praktiskt skulle genomfö-

ras.218 Författarfrågan diskuterades och flera kontakter hade tagits innan med 

                                                        
214 Lundberg Curt & Lejdelin, Leif (1975) Nu är det strejk gubbar! FiB/k 75/22 
215 Ibid. 
216 760101 Aftonbladet Sveriges första gruvstrejk ska bli bygdespel i Bergslagen med tusentalet 
aktörer, Karlis Branke 
217 Intervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ 
218 Inbjudan till möte 14 mars 1976, Ulf Magnusson handlingar IFÄ 
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olika tänkbara kandidater.219 Det fanns önskemål om att författaren skulle ha ett 

intresse för arbetarrörelsen, att han skulle behärska gruvspråket och att hem-

bygdsföreningen skulle vara behjälplig med materialinsamlingen.220 Författaren 

Sture Karlsson är den som förordas av framförallt Arne Andersson som också får 

i uppdrag att kontakta honom.221 Man diskuterade också hur man skulle få resur-

ser till röjning vid spelplatsen och andra arbetsinsatser. Kommunala representan-

ter diskuterade hur fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen samt 

AMS kunde hjälpa till. Även Riksteaterns potentiella ekonomiska insatser be-

skrevs. De borde kunna ställa upp med resekostnader för regissör, teknik och 

eventuella bussresor för tillrest publik menade Arne Andersson. För de kommu-

nala representanterna rör det sig i första hand om att ställa arbetskraftsresurser 

till förfogande samt att stå för en mindre driftsumma. Även organisationen runt 

projektet diskuteras. Förslaget att ABF ska stå för huvudmannaskapet avslås lik-

som förslaget att man ska bilda en riksteaterförening. Istället bestäms att bilda en 

öppen förening för alla och en interrimstyrelse utses. Motargumenten mot att 

bilda en riksteaterförening är att det inte är lämpligt med en uppköparförening då 

det här handlar om att göra en egen föreställning.222  

Någon argumentering mot ABF-anslutningen förekommer däremot inte i pro-

tokollet. Men i efterhand har detta beskrivits som en av de tidigaste konflikterna 

inom föreningen där den ena uppfattningen var att teaterarbetet helt skulle gå i 

ABF:s regi och den andra att det skulle vara ett partipolitiskt obundet arbete.223 

Trots att man inte ville ansluta föreningen till ABF så uteslöt man inte att rappor-

tera cirkelverksamhet till förbundet. ABF:s lokale ordförande i Norberg drev det-

ta och planerna hade redan på ett tidigare stadium varit att studiecirklar skulle 

bedrivas i samband med spelförberedelserna.224 Trots avståndstagandet mot stu-

dieförbundet ABF så skulle den lokale ABF-ordföranden i Norberg bli en av de 

                                                        
219 De som kontaktats var Carsten Palmear, Lennart Lindström och Sture Karlsson. Protokoll 
möte i Norbergs Folkets hus. (760314) FFNS A1:1 NFA  
220 Redan under Folkets Hus mötet i december 1975 uttrycktes att man ville att författaren skulle 
vistas på orten, göra intervjuer och arbeta med förutsättningarna på plats. 751215 Fagerstaposten 
Total enighet om strejkspel – Alla på möte ville vara med 
221 Motiveringen är att endast Sture Karlsson har möjlighet och är villig att göra ett synopsis. Arne 
Andersson motiverar i efterhand varför han föredrog Sture Karlsson med att han hade sett en pjäs 
denne skrivit som spelades på DI som elevarbete. Han imponerades av Stures förmåga att ge de 
stora bågarna att få en historia att från början till slut hänga ihop både politiskt och dramatiskt. 
Protokoll möte i Norbergs Folkets hus. (760314) FFNS A1:1 NFA. Intervju Arne Andersson, 
060405 IFÄ. Se även Från spelet om Norbergsstrejken till i dag trettio år. (080113) Arne Anders-
son handlingar IFÄ 
222 Möte den 14 mars på Folkets hus, Norberg. (760314) FFNS A1:1 NFA 
223 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
224 Protokoll (751201) (751214) FFNS A1:1 NFA 
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mest hängivna och skulle komma att spela en mycket viktig roll för den lokala 

mobiliseringen.225  

Avståndstagandet till ABF var inte samma sak som att ABF inte fick medverka. 

Istället kan det ses som ett sätt att omdefiniera relationerna mellan strejkspelsfö-

reningen och ABF. Studieförbundet blev i praktiken delaktig på strejkspelsföre-

ningens villkor och aktiviteten utfördes av de lokalt förankrade. Att man inte ville 

ha ABF som huvudman i projektet handlade i praktiken om en motsättning till i 

första hand det ABF som tonade upp sig på central nivå. Kanske var det ett ut-

tryck för ett centrum-periferi tänkande. 

Författare 

Strejkspelsprojektet har nu fått en manusförfattare berättade Vestmanlands läns 

tidning lördagen den 17e april 1976. Majoren och författaren Sture Karlsson har 

knutits till Spelet om Norbergsstrejken och han kommer att vara tjänstledig för 

att skriva manus den kommande sommaren. Manuset ska berätta om solidarite-

ten och ska inbjuda var och en att fritt dra paralleller med nutiden påpekade Stu-

re Karlsson liksom att strejken var ett nederlag för arbetarna och en seger för ka-

pitalet, något som inte ska trollas bort eller förskjutas.226 Beskrivningen av Sture 

Karlsson i lokaltidningen berättar att han är en militär som under uppseende-

väckande former omplacerats från Gotland till Stockholm.227 

I föreningen väckte förslaget om Sture Karlsson som författare stor diskussion 

då det fanns andra synpunkter och invändningar på valet av författare, synpunk-

ter som dock inte nedtecknades. Arne Andersson berättar ett par år senare att ett 

krav ställdes att föreningen i författarfrågan skulle ta ett enhetsbeslut, ett majori-

tetsbeslut ansågs inte räcka.228 Bland de ledande kommunpolitikerna i Norberg 

fanns inledningsvis samma tveksamhet inför valet av författare.229  

                                                        
225 Det berättas att han med hjälp av telefonkatalogen ringde runt och övertalade folk att vara 
med. Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ; Från spelet om Norbergsstrejken till i dag trettio år 
(080113) s4; Arne Andersson handlingar IFÄ 
226 760417 Vestmanlands läns tidning Stort kliv framåt för spelet om Norbergsstrejken Sture 
Karlsson tar tjänstledigt och skriver manus i sommar, Liisa  
227 De uppseendeväckande formerna syftar på en JO anmälan mot en överordnad som gjorde Stu-
re Karlsson rikskänd som röde majoren och som han skildrade i en bok. Karlsson, Sture (1971) 
Översten och jag: Kapten Sture Karlssons JO-anmälan: ett uppmärksammat rättsfall, människor, 
miljöer och konsekvenser  
228 Möte den 14 mars på Folkets hus, Norberg. (760314) FFNS A1:1 NFA; Teater i lokalsamhället 
Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 09, Ljudinspelning IFÄ. Vid en intervju i efterhand beskriver 
Sture Karlsson det som att det var Arne som pressade fram ett enhälligt godkännande av honom. 
Likaså att all kontakt med strejkspelsföreningen gick genom Arne Andersson. Intervju Sture 
Karlsson, 100128 IFÄ 
229 Detta framkommer i intervjuer med Erik Hjelm och Gunnar Fjellman gjorda av Gunnel Testad 
1986 och 1987. Testad (kommande)  
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Ett par dagar senare riktade till exempel en socialdemokratisk redaktör för 

samma tidning kritik mot valet av författare. Redaktören som framträdde under 

pseudonymen Redaktör S hävdade att det var stor risk för att det historiska för-

loppet skulle skildras på ett felaktigt sätt eftersom Karlsson var kommunist. Han-

hade skrivit i tidningen Gnistan som var KFML/SKPs huvudorgan.230 Någon ny-

tolkning av strejken behövs inte och dessutom går det inte att skildra historiska 

händelser utifrån dagens sociala och politiska värderingar påpekade Redaktör 

S.231 Han avslutade sitt inlägg:  

Minnet är skröpligt hos alla som ska berätta i efterhand och det går inte att 

skildra historiska händelser med utgångspunkt från dagens politiska eller soci-

ala värderingar. Även om arbetarna i Norberg förlorade strejken 1891 utgick 

de som segrare i den fortsatta politiska och sociala kampen. Vilket dramatiska 

författare på vänsterkanten ofta glömmer.232 

I strejkspelets arbetsgrupp bestämde man att författaren som var föremål för kri-

tiken inte skulle gå i polemik. Istället överlät man detta på journalistkollegan Ei-

nar Bergvin anställd på samma tidning.233 Han försvarar valet av författare och 

kritiserar redaktör S för att avsiktligt misstänkliggöra projektet. Sture Karlssons 

kvalitéer som författare och förmåga att skriva för teatern betonas liksom att 

manusskrivandet skulle ske genom ett förankringsarbete hos referensgrupper.234 

Detta lugnade dock inte redaktör S som fortsatte med att påpeka att spåren för-

skräcker när folk utan förankring i arbetarrörelsen skriver om strejker eller fack-

lig historia. Som avskräckande exempel nämner han andra exempel på historie-

skrivning med hjälp av referensgrupper och kollektiva skrivprocesser som han 

uppfattar stått nära Gnistan och SKP som tidigare lett till kritik mot socialdemo-

kratin och den fackliga rörelsen.235 

Denna diskussion mellan två lokala opinionsbildare, dessutom skribenter i 

samma lokaltidning, följdes förmodligen av norbergsborna och ledde till ökat 

intresse för strejkspelet. I efterhand har denna incident beskrivits som första 

                                                        
230 Om Gnistan, se Jonsson, Sverker (2002) Bland gnetar och rödhättor: den socialistiska 
vänsterns press 1965-2000, s 56-78 
231 Dramatiken finns redan skildrad i landshövding Hederstiernas och Ragnar Casparssons skild-
ringar menade redaktören som inte ville se en vänstertolkning av denna för arbetarrörelsen så 
viktiga händelse. 760420 Vestmanlands läns tidning Redaktör S: Gösta Söderlund 
232 760420Vestmanlands läns tidning Redaktör S:  
233 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
234 760421 Vestmanlands läns tidning Brev till redaktör S: ”Norbergsstrejken” inget politiskt pa-
radspel” Einar Bergvin  
235 Han nämner bland annat NJA-pjäsen och Historieboken: 760422 Vestmanlands läns tidning 
Redaktör S: 
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gången ett motstånd från socialdemokratiskt håll kunde skönjas och att kritiken 

hjälpte mer än den stjälpte.236 

Redaktör S använde sin redaktörsposition till att kämpa mot kommunisterna, 

en uppgift som var relativt självklar utifrån hans tidigare erfarenheter.237 Han gav 

säkerligen röst åt en vanlig inställning bland sina partikamrater som ofta upprör-

des av att det inom kulturverksamheter riktades kritik mot det socialdemokratis-

ka partiet och dess företrädare. Men redaktörens påpekande att författare på 

vänsterkanten ofta glömmer att strejkens utgång egentligen gjorde arbetarna till 

segrare skulle vara en farhåga som kom på skam. Tvärtom så kom manus att lyf-

ta detta som det bärande budskapet i avslutningsscenen och därmed också som 

pjäsens centrala budskap. I pjäsens framträdande och avslutande sångfras, solida-

riteten, det vackra i denna strid, sammanfattades det önskade budskapet hugget i 

den socialdemokratiska graniten. En liten kamp om vem som skulle få skriva hi-

storien och därmed om hur den skulle gestaltas utspelades således i den lokala 

offentligheten.  

Praktiskt arbete 

Det praktiska arbetet med manus, föreningsbildande och repetitioner påbörjas 

under våren och sommaren 1976. I maj 1976 bildas Föreningen för spelet om 

Norbergsstrejken 1891-92 officiellt. Styrelsemedlemmar utses och gruvarbetaren 

Bengt Bergman blir föreningens förste ordförande.238 I juni går kommunen med i 

föreningen och bidrar ekonomiskt till förberedelsearbetet, framförallt författar-

arvodet. Men den första tiden präglas inte av den framgångssaga som senare skul-

le berättas. Under sommaren och hösten 1976 efter att föreningen bildats kan 

man i protokollen läsa om å ena sidan ett omfattande praktiskt förberedelsearbe-

te och å andra sidan om alltför få deltagare, bristande kallelserutiner och mot-

sättningar i styrelsen.239  

                                                        
236 Intervju Sture Karlsson, 100128 IFÄ. Att kritiken hjälpte projektet framåt påpekades av strejk-
spelföreningens ordförande Gustav Lundgren som själv var IOGT:are och socialdemokrat. 
771103 Vestmanlands läns tidning Gustav for till Fagersta och satsade på rätt häst – Ingeting har 
gett mig så mycket som strejkspelet, Ola Wahlsten 
237 Bakom pseudonymen Redaktör S fanns personen Gösta Söderlund chefredaktör på Dala De-
mokraten och sedermera kolumnist på VLT. I hans självbiografi, som tillkom under samma peri-
od som han debatterade strejkspelsförfattarens lämplighet, förmedlar han bilden av att i den miljö 
där han som ung socialdemokrat formades - som präglades av Karlebys skrift, Brunnsvik och det 
lokala ABF-biblioteket - var kampen mot kommunisterna en förstahandsuppgift. Söderlund var 
också en omstridd debattör inom socialdemokratin. Intervju Sture Karlsson 100128 IFÄ; 
Söderlund, Gösta (1977) Rörelsens barn 
238 Konstituerande möte för ”Föreningen spelet om Norbergsstrejken 1891-92”, (760502) FSNS 
A1:1 NFA 
239 Styrelseprotokoll 760701, 760804, 760921, 761005, FSNS A1:1 NFA  
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I en artikel i Riksteaterns tidning entré intervjuas Sture Karlsson och Arne An-

dersson på ett tidigt stadium där de beskriver det pågående arbetet under våren 

och försommaren 1976. I artikeln hävdas att detta inte bara är teater utan också 

en bit av verkligheten. Rekordåren på 1870-talet liknar sextiotalet och strejkkon-

flikten påminner därmed om mycket i vår tid berättar initiativtagarna. Pjäsen 

handlar om en verklig konflikt, den mellan arbete och kapital och det är viktigt 

att visa denna ursprungliga konflikt korrekt. Istället för tendens, i meningen att ta 

parti för arbetarna, ska manuset visa konflikten och därmed skapa möjligheter 

för var och en att ta ställning kan man läsa i artikeln. Förutom konflikten mellan 

arbete och kapital fokuseras också konflikten mellan reform och revolution inom 

arbetarrörelsen. Denna beskrivs utifrån händelserna i samband med SAP-

kongressen i Norrköping 1891. Detta var en av vändpunkterna i arbetarrörelsens 

historia då frågan om reform eller revolution slutligen avgjordes berättar artikeln. 

Den store ledaren Hjalmar Branting beskrivs som en förrädare gentemot arbetar-

nas sak, ett perspektiv som påminner om tidigare utmaningar under sjuttiotalet 

mot den socialdemokratiska historieskrivningen.240 Det var här som den kom-

promissande reformistiska linjen segrade med knapp majoritet. Den reformistiska 

linjens symbolgestalt Hjalmar Branting företrädde Norbergs arbetare, men arti-

keln antyder att arbetarna i Norberg var mer revolutionärt sinnade.241 Här an-

vänds historien för att implicit kritisera den socialdemokratiska rörelsen. Parallel-

ler dras tydligt mellan de historiska händelserna som ska skildras och samtiden.  

I samma artikel diskuteras rollbesättningen och här syns också hur man ser pa-

ralleller mellan de skildrade historiska händelserna och samtiden. Medelklassbak-

grunden hos de tilltänkta skådespelarna, Norrby teaters aktiva amatörer, gör att 

de kan få svårt att spela gruvarbetare menar regissören. Därför behövdes kontak-

terna med människorna i Norberg breddas så man kunde få tag på människor 

som inte behöver spela teater när de ska hålla i en hammare som artikeln formu-

lerar sig. Medlemmarna i Norrby teater kan vara mera lämpade att spela ingen-

jörsfamiljen eftersom de har den svenska borgerliga teatertraditionen med sig och 

som de kan bra. Därmed kommer man återigen in på upplevelsen av det svala 

engagemanget bland lokalbefolkningen. Svagheten i hela projektet är att idén 

                                                        
240 Erfarenheterna från dessa tidigare utmaningar och kritiken mot dess perspektiv kommenteras 
av Sture Karlsson som menar att man ska akta sig för att göra tabbar som att visa fulla gubbar i 
historiska situationer, som i pjäsen om Saltsjöbadsavtalet. Här knyter han an till en satir av Fria 
Pro teatern som sändes i TV 1971 där SAF:s och LO:s ordförande sitter och super ihop i samband 
med avtalets undertecknande. Mellgren (1976) entré; Mer om detta och dess relation till TV serien 
från socialism till ökad jämlikhet, se Linderborg (2001) s 423-433  
241 Mellgren (1976) entré  
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kommer utifrån och inte från Hembygdsföreningen eller fackföreningen i Nor-

berg menar man självkritiskt i artikeln. Det är viktigt att projektet är förankrat i 

Norberg så det kan drivas av människor på platsen och sprida sig som ringar på 

vattnet.242  

Under sommaren 1976 fortsatte arbetet med manus och i samband med det 

formulerades också tankar kring teaterns roll i samhället. Sture Karlsson vill med 

det framväxande strejkspelet frilägga mer generella processer i samhällsutveck-

lingen.  

Redan enstaka individers utveckling i konflikt med olika krafter är svåra att 

dokumentera. Ännu svårare blir det att skildra de stora sociala kriserna i hi-

storien, i synnerhet de som pågår just nu. Teatern ger därför en välbehövlig 

chans att genom koncentration av handling, tid och plats sammandra verklig-

heten till en modell. […] Vi tror att vi genom att teatermässigt gestalta strejken 

ska kunna ge bilder av aktuella motsättningar i det svenska samhället.243  

Teaterns starka sida är att man direkt kan skildra den levande människan och 

hennes kraft inför åskådaren. Talet, ordet blir därför sekundärt i förhållande till 

handlingen påpekas det. Det är de kollektiva handlingarna som har historisk be-

tydelse och därför ska pjäsen skildra de kollektiva handlingarna främst. Spelet 

handlar om klassmotsättningar, inte om mänskliga karaktärer eller psykologisk 

utveckling. Vidare förs en diskussion om åskådarens roll. Tankar finns om att 

använda åskådarna som strejkmötespublik och som deltagare i demonstrations-

tåg. Väsentligt anses det att man är tydlig mot publiken med vilka effekter som 

används och syftet med dem, eftersom det är här gränsen går mellan manipule-

ring och symbolisering. Här diskuteras också idealiseringen av arbetarna och 

upphovsmännen är tydliga med sitt ställningstagande för och solidaritet med ar-

betarnas kamp.  

Men som representanter för arbetarklassen under strejken 1891-1892 var de 

inte bara ur marxistisk synvinkel utan även ur allmänt demokratisk synpunkt, 

en förtryckt grupp med rätten på sin sida, varför all deras kamp som kunde 

leda till bättre förhållanden för dem måste bedömas som en god kamp. Vi som 

är i färd med att skapa föreställningen står på arbetarklassens sida och skulle 

helst ha sett att Norbergsarbetarna segrat i sin strejk. Vi vill bl a visa att deras 

kamp var berättigad och att den hade en realistisk målsättning - organisations-

friheten och höjd lön på kortare sikt. Hade vi haft en konservativ eller borger-
                                                        
242 Ibid. 
243 Teori bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken” Teorins nuvarande stadium augusti 1976, 
utkast, Sture Karlsson handlingar IFÄ 
 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   91
 90

I en artikel i Riksteaterns tidning entré intervjuas Sture Karlsson och Arne An-

dersson på ett tidigt stadium där de beskriver det pågående arbetet under våren 

och försommaren 1976. I artikeln hävdas att detta inte bara är teater utan också 

en bit av verkligheten. Rekordåren på 1870-talet liknar sextiotalet och strejkkon-

flikten påminner därmed om mycket i vår tid berättar initiativtagarna. Pjäsen 

handlar om en verklig konflikt, den mellan arbete och kapital och det är viktigt 

att visa denna ursprungliga konflikt korrekt. Istället för tendens, i meningen att ta 

parti för arbetarna, ska manuset visa konflikten och därmed skapa möjligheter 

för var och en att ta ställning kan man läsa i artikeln. Förutom konflikten mellan 

arbete och kapital fokuseras också konflikten mellan reform och revolution inom 

arbetarrörelsen. Denna beskrivs utifrån händelserna i samband med SAP-

kongressen i Norrköping 1891. Detta var en av vändpunkterna i arbetarrörelsens 

historia då frågan om reform eller revolution slutligen avgjordes berättar artikeln. 

Den store ledaren Hjalmar Branting beskrivs som en förrädare gentemot arbetar-

nas sak, ett perspektiv som påminner om tidigare utmaningar under sjuttiotalet 

mot den socialdemokratiska historieskrivningen.240 Det var här som den kom-

promissande reformistiska linjen segrade med knapp majoritet. Den reformistiska 

linjens symbolgestalt Hjalmar Branting företrädde Norbergs arbetare, men arti-

keln antyder att arbetarna i Norberg var mer revolutionärt sinnade.241 Här an-

vänds historien för att implicit kritisera den socialdemokratiska rörelsen. Parallel-

ler dras tydligt mellan de historiska händelserna som ska skildras och samtiden.  

I samma artikel diskuteras rollbesättningen och här syns också hur man ser pa-

ralleller mellan de skildrade historiska händelserna och samtiden. Medelklassbak-

grunden hos de tilltänkta skådespelarna, Norrby teaters aktiva amatörer, gör att 

de kan få svårt att spela gruvarbetare menar regissören. Därför behövdes kontak-

terna med människorna i Norberg breddas så man kunde få tag på människor 

som inte behöver spela teater när de ska hålla i en hammare som artikeln formu-

lerar sig. Medlemmarna i Norrby teater kan vara mera lämpade att spela ingen-

jörsfamiljen eftersom de har den svenska borgerliga teatertraditionen med sig och 

som de kan bra. Därmed kommer man återigen in på upplevelsen av det svala 

engagemanget bland lokalbefolkningen. Svagheten i hela projektet är att idén 

                                                        
240 Erfarenheterna från dessa tidigare utmaningar och kritiken mot dess perspektiv kommenteras 
av Sture Karlsson som menar att man ska akta sig för att göra tabbar som att visa fulla gubbar i 
historiska situationer, som i pjäsen om Saltsjöbadsavtalet. Här knyter han an till en satir av Fria 
Pro teatern som sändes i TV 1971 där SAF:s och LO:s ordförande sitter och super ihop i samband 
med avtalets undertecknande. Mellgren (1976) entré; Mer om detta och dess relation till TV serien 
från socialism till ökad jämlikhet, se Linderborg (2001) s 423-433  
241 Mellgren (1976) entré  

 91

kommer utifrån och inte från Hembygdsföreningen eller fackföreningen i Nor-

berg menar man självkritiskt i artikeln. Det är viktigt att projektet är förankrat i 

Norberg så det kan drivas av människor på platsen och sprida sig som ringar på 

vattnet.242  

Under sommaren 1976 fortsatte arbetet med manus och i samband med det 

formulerades också tankar kring teaterns roll i samhället. Sture Karlsson vill med 

det framväxande strejkspelet frilägga mer generella processer i samhällsutveck-

lingen.  

Redan enstaka individers utveckling i konflikt med olika krafter är svåra att 

dokumentera. Ännu svårare blir det att skildra de stora sociala kriserna i hi-

storien, i synnerhet de som pågår just nu. Teatern ger därför en välbehövlig 

chans att genom koncentration av handling, tid och plats sammandra verklig-

heten till en modell. […] Vi tror att vi genom att teatermässigt gestalta strejken 

ska kunna ge bilder av aktuella motsättningar i det svenska samhället.243  

Teaterns starka sida är att man direkt kan skildra den levande människan och 

hennes kraft inför åskådaren. Talet, ordet blir därför sekundärt i förhållande till 

handlingen påpekas det. Det är de kollektiva handlingarna som har historisk be-

tydelse och därför ska pjäsen skildra de kollektiva handlingarna främst. Spelet 

handlar om klassmotsättningar, inte om mänskliga karaktärer eller psykologisk 

utveckling. Vidare förs en diskussion om åskådarens roll. Tankar finns om att 

använda åskådarna som strejkmötespublik och som deltagare i demonstrations-

tåg. Väsentligt anses det att man är tydlig mot publiken med vilka effekter som 

används och syftet med dem, eftersom det är här gränsen går mellan manipule-

ring och symbolisering. Här diskuteras också idealiseringen av arbetarna och 
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betarnas kamp.  
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243 Teori bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken” Teorins nuvarande stadium augusti 1976, 
utkast, Sture Karlsson handlingar IFÄ 
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lig syn kunde vi ha börjat vår föreställning med att visa att arbetarna verkligen 

drog sig fram med rådande löner, att de reproducerade sig och att de stundtals 

personligt sett var lyckliga. Vi kunde ha fortsatt med att visa att deras strejk 

var felaktig eftersom den misslyckades och avslutat med scener av krossad or-

ganisation, upplösning och förfall. Så går det om de underlydande sätter sig 

upp mot den rådande ordningen. Vi kunde ha visat att arbetarna var illiterata, 

råa hänsynslösa, supiga och egoistiska, helt ur stånd att ta större ansvar i 

samhället. Vi slutar med en scen där vi visar att arbetarna när strejken närmar 

sej sitt slut fortfarande är politiskt och moraliskt obesegrade. Deras solidaritet 

är obruten. Detta är givetvis en partisk bild uppbyggd på vår solidaritet med 

arbetarklassen och socialismen.244 

Dokumentet avslutas med att konstatera att motsättningar och politiska resultat 

från Norbergsstrejkens tid fortfarande kvarstår och därmed är relevanta för det 

svenska samhället 1976.  

I augusti 1976 kan man läsa i Fagerstaposten att det första manusutkastet har 

presenterats och att repetitionerna har börjat på Norrby teater i Fagersta. Alla 

intresserade inbjöds och ett trettiotal personer slöt upp rapporterar lokaltidning-

en. Träffen bestod av att man specialstuderade två scener och Sture Karlsson be-

rättade kortfattat om händelseutvecklingen som ledde fram till strejken.245 Många 

hade nog tänkt sig att skådespelandet skulle skötas av amatörerna från Norrby 

teater. Arne Andersson har i efterhand berättat om detta tillfälle och det målmed-

vetna arbetet med att engagera ortens befolkning till att stå på scenen.  

Den dag författaren Sture Karlsson lämnat ett första manus och vi skulle börja 

prova texten på golvet praktiskt tittade alla mot dörren för att se skådespelar-

na tåga in. Det fanns inga skådespelare i förstugan. Jag fick övertala de närva-

rande att läsa roller och göra enkla handlingar på golvet.246 

Att få tag i alla skådespelare som behövdes var uppenbarligen en av de stora ini-

tiala utmaningarna i strejkspelsprojektet i Norberg.  

                                                        
244 Teori bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken” Teorins nuvarande stadium augusti 1976, 
utkast, Sture Karlsson handlingar IFÄ 
245 760823 Fagerstaposten Spelprat på Norrby, osignerad  
246 Andersson, Arne (1987) "Några reflexioner över spelet om Norbergsstrejken", i Geijerstam, 
Jan af (red) Historia och framtid: det internordiska lokal- och arbetarspelsseminariet på Arbetets 
museum i Norrköping 1986: en dokumentation 
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Strejkspelsförberedelserna tar fart 

Strejkspelsföreningens första årsmöte ägde rum 31 oktober 1976. Då hade mer än 

ett år passerat sedan initiativtagarna började arbeta praktiskt med att förverkliga 

strejkspelet. Mötet genomfördes enligt regelverket, en styrelse valdes, stadgar dis-

kuterades och antogs.247 Den nyvalde ordföranden, IOGT:aren Gustav Lundgren, 

kunde meddela att föreningens medlemmar bestod av 60 enskilda personer 12 

anslutna föreningar samt Norbergs kommun.248 Efter årsmötet började verksam-

heten ta fart och arbetsuppgifterna blev så omfattande att olika arbetsgrupper 

bildades för spelets förberedelsearbete - ekonomi, projektering, scenografi, rekvi-

sita, repetition, information, försäljning och dokumentationsgrupp.249 Halvåret 

före premiären hölls med 14 dagars mellanrum produktionsmöten mellan de an-

svariga i varje arbetsgrupp. De olika grupperna bestod av personer som valdes på 

årsmötet och som där rapporterade om arbetet. Också studiecirklar i ABF om 

Norbergs historia som tidigare diskuterats i anslutning till strejkspelsföreningens 

aktiviteter hade kommit igång. I slutet av 1976 meddelade ABF:s lokale ordfö-

rande, tillika aktiv i strejkspelsföreningen, att ABF-distriktet ställde medel till för-

fogande under vissa villkor, men vilka dessa var framgår inte i arkivmaterialet.250 

Cirkelverksamheten verkar inte ha haft någon speciellt framträdande plats i 

strejkspelsförberedelserna. 

När Norbergs kommun under hösten 1976 gjorde det centralt belägna gamla 

Tingshuset tillgängligt för strejkspelsföreningen började också nyfikna åskådare 

dyka upp.  

                                                        
247 I stadgarnas syftesparagraf formuleras föreningens huvuduppgift: ”att producera, driva och 
stödja Spelet om Norbergsstrejken samt stimulera till studier kring Norbergsstrejken, dess bak-
grund och följdverkningar i samhället”. Vidare uttrycktes andra uppgifter som att öka intresset 
och förståelsen för teaterns olika uttrycksformer, att främja och stimulera amatörteatern samt att 
utveckla uppsökande verksamhet i syfte att främja föreningens målsättning. Förslag till stadgar för 
föreningen för spelet om Norbergsstrejken 1891-92. FFSN A1:1 NFA 
248 Årsmötesprotokoll (761031) FFSN A1:1 NFA 
249 Verksamhetsberättelse från föreningens styrelse för arbetsåret 1/11 1976 -31/10 1977, FFSN 
A1:1 NFA 
250 Studierna utgick från en hembygdsbok som utgivits 1974 av Norbergs kommun. Till detta 
fanns en studiehandledning som allmänt behandlade orten Norbergs lokalhistoria. Norbergsstrej-
ken hade inte någon speciellt framskjuten plats i studiehandledningen jämfört med andra händel-
ser. En av diskussionsfrågorna i anslutning till strejken ifrågasatte om strejken verkligen blev ett 
sådant fullständigt nederlag som boken hävdade. Kihl, Göran (1974) Norbergsboken: en 
sockenbeskrivning; Studiehandledning till Norbergsboken Bengt Bergman/ABF Norra Västman-
land, Sture Karlsson handlingar IFÄ; 770606 Vestmanlands läns tidning Det här är det märkligas-
te som hänt i Norberg på länge Yvonne Gröning; Jakobsson, Gun (1977a) ”Norbergsstrejken”… 
har premiär i sommar Gun Jakobsson. Gruvarbetaren 77/4-5; protokoll styrelsemöte (760921) 
(761115) FFSN A1:1 NFA 
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Replokalen blev nu från hösten 1976 Norbergs tingshus där många av arbe-

tarna dömdes under strejken. Alla repetitioner var offentliga, det vill säga, den 

som ville kunde komma titta och gå sin väg, detta har sedan dess varit en 

princip för mitt regiarbete. Vi bjöd även in folk, vid ett tillfälle bjöd vi in alla 

pensionärer, det kom närmare hundra stycken. Vi repeterade den kvällen för-

sta löneutbetalningen som utlöste den första strejken, vi hade inte arbetat 

många minuter förens vi blev av brutna med ett rop, ”så där gick det inte till” 

Jag blev tillrättavisad [och] jag såg att dom undrade vad det var för regissör 

som kommit ända från Stockolm och inte visste hur man gör en löneutbetal-

ning 1891. Det visste däremot pensionärerna nu fick jag lära mej, mitt svar 

kunde inte bli annat än, hur skall det här gå om ni som vet inte deltar i arbe-

tet, ni som vet måste tillföra er kunskap, flera blev engagerade efter detta för-

sta möte.251 

De som kom och var intresserade har i efterhand beskrivits av Arne Andersson 

som politiskt fackliga gamla kämpar inom arbetarrörelsen som tyckte projektet 

var spännande. Framförallt intresserade de sig för innehållet och historieskild-

ringen och träffarna präglades av intensiva politiska diskussioner. Många av dem 

som kom med i strejkspelet hade aldrig spelat teater förut och en hel del hade 

aldrig själva sett en teaterförställning.252  

Under våren 1977 när premiären närmade sig var det ekonomiska läget för fö-

reningen fortfarande problematiskt. Efter att de inledande ansträngningarna för 

att få projektet finansierat från Kulturrådet hade misslyckats hade förhoppning-

arna ställts till kommunen och organisationer på lokal nivå.253 Men trots Nor-

bergs kommuns inledande insats fattades fortfarande medel för att få projektet i 

hamn.254 Ekonomin beskrivs som problematisk ända fram till några månader före 

premiären. Men lokaltidningen kunde i april 1977 rapportera att strejkspelsföre-

ningens ekonomiska problematik verkade gå mot en lösning. Dels hade Länstea-

tern i Falun erbjudit sig att komma till Norberg och spela en pjäs av Bertold 

Brecht och låta biljettintäkterna tillfalla strejkspelsföreningen, dels ville en grupp 

från Dramatiska Institutet göra likadant med en pjäs om Kata Dahlström. Arti-

keln berättar också att fackförbundet Metall lokalt i Norberg och det socialde-

mokratiska partidistriktet bidragit med mindre summor samt att det i grann-

kommunerna Fagersta och Skinnskatteberg låg beslutsförslag på kommunala bi-

drag. Premiären närmar sig allt mer och olyckskorparna har tystnat avslutar tid-
                                                        
251 Från spelet om Norbergsstrejken till i dag trettio år (080113) Arne Andersson handlingar IFÄ  
252 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
253 Varken 1975, 1976 eller 1977 erhölls stöd från Kulturrådet vilket skapade en kritisk inställ-
ning till den nya statliga kulturinstitutionen. Testad (kommande) 
254 Protokoll AU (760622) FFSN A1:1 NFA 
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ningen sin notis. Artikeln kom lägligt eftersom kommunfullmäktige i Norberg 

kommande måndag skulle besluta om större bidrag till strejkspelsföreningen.255  

I juni 1976 blir Norbergs kommun en av medlemmarna i föreningen och bi-

drar i två omgångar med betydande ekonomiska resurser. Ytterligare medel till-

förs också från fackföreningar och grannkommuner. Det är i huvudsak organisa-

tioner knuta till arbetarrörelsen men även privatpersoner och företag samt Lions 

finns med som mindre finansiärer. Riksteatern stödde projektet väsentligt då re-

gissören Arne Anderssons lön hela tiden betalades därifrån.256 Som nästa kapitel 

visar bidrog även ABF centralt bland annat genom att avlöna en tidigare anställd 

på förbundsexpeditionen som var knuten till Dramatiska Institutet och som arbe-

tade som producent för spelet om Norbergsstrejken. 

Några veckor före premiären har verksamheten kommit igång och många 

människor är delaktiga. En hel del artiklar skrivs i olika typer av tidningar och 

tidsskrifter som alla skildrar slutrepetitionerna och det intensifierade arbetet inför 

premiären. Den lokala mobiliseringen är ett genomgående tema i medie-

budskapet.257  

De inledande svårigheterna med att besätta rollerna och få folk aktiva verkar 

här ha övervunnits.258 I början av juni 1976 beskrivs repetitionerna som Norbergs 

nya turistattraktion som besöks av människor från hela Mellansverige. Även del-

tagandet i referensgrupperna i samband med manusarbetet beskrivs som att 

många var med från början och genom att de såg vad som växte fram så skapades 

en stark känsla för spelet.259  

I början var det ingen som ville vara med berättar Maj Britt Gordon i efter-

hand. Men detta ändrade sig framförallt när det började skrivas om projektet i 

pressen, både i lokalpressen och i riks- och veckotidningar. Då började man i 

                                                        
255 770420 Fagerstaposten Herr Puntila och Kata Dahlström stärker ekonomin för strejkspelet 
256 AU protokoll (760622) Årsmötesprotokoll (761031) Verksamhetsberättelse (771013) A1:1 
FFSN NFA; Testad (kommande) 
257 770506 Folkbladet Spelet om Norbergsstrejken, Lennart Svensson; 770606 Vestmanlands läns 
tidning Det här är det märkligaste som hänt i Norberg på länge, Yvonne Gröning; 770622 Afton-
bladet Hela bygden spelar med i strejkpjäsen, Tommy Sundberg; 770622 Dagens Nyheter Hela 
bygden på scenen - Norbergsstrejken i märkligt amatörteaterprojekt, Suzanne Gottfarb; 770624 
Fagerstaposten: Nerverna Under kontroll- Hollywood nästa!, Britta Johansson & Karin Strand; 
Liljefors, Inger (1977) Hundra amatörer gör ”Spelet om Norbergsstrejken” Fib/k 77/11; Höök, 
Wiking (1977) Hela bygden jobbar för att strejka på scen Metallarbetaren 77/26-27; Mellgren, 
Thomas (1977) Spelet om Norbergsstrejken entré 77/4; Jakobsson (1977a) Gruvarbetaren 
258 Ända fram till en månad före premiär saknades statister men man blev till slut fulltaliga. ATR 
(1981) Teater i lokalsamhället: materialsamling för NAR:s konferens i Klackbergsgården, 
Norberg, 25-27 juni 1981, s 3 
259 770606 Vestmanlands läns tidning; Gröning, Yvonne (1977) Söndag 26 juni är det premiär på 
Spelet om Norbergsstrejken Teaterforum 77/6; Sveriges Radio P1 (791221) Solidariteten den är 
vacker del1 Spelet om Norbergsstrejken, KBAM 
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254 Protokoll AU (760622) FFSN A1:1 NFA 
 

 95

ningen sin notis. Artikeln kom lägligt eftersom kommunfullmäktige i Norberg 

kommande måndag skulle besluta om större bidrag till strejkspelsföreningen.255  
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De inledande svårigheterna med att besätta rollerna och få folk aktiva verkar 

här ha övervunnits.258 I början av juni 1976 beskrivs repetitionerna som Norbergs 

nya turistattraktion som besöks av människor från hela Mellansverige. Även del-

tagandet i referensgrupperna i samband med manusarbetet beskrivs som att 
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Norberg att se det som något mera än att det var nys, eller att det var några tea-

tertokiga människor som spånade berättar Gordon. Hon nämner också hur pro-

fessionell rekvisita och professionella sminköser gjorde deltagandet mera attrak-

tivt och hur folk rörde sig på byn i vadmalskläder, slokhattar och storvästar i 

samband med repetitionerna.260  

Arbetet intensifierades när premiären närmade sig. Förhoppningarna på strejk-

spelet som en samhällsförändrande kraft underströks i programbladet: 

När detta skrivs i pingsthelgen under bar himmel uppe i Norberg har just ut-

omhusrepetitionerna börjat. Under den återstående månaden till premiären är 

det väsentligt att se vad som går fram av vårt budskap ute i den råa, nakna 

gruvmiljön. Så många ord som möjligt måste vittra ner och ersättas med hand-

ling – kollektiv handling. Vad vi vill visa är vad som verkligen skett på denna 

plats – och på många andra platser – samt på den möjlighet till förändring av 

villkor som fanns och alltid finns.261 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två problem dominerat under förbere-

delsearbetet, att få fram pengar för genomförandet och att få Norbergsborna in-

tresserade av att vara med i teaterprojektet. Initiala förhoppningar om att resurser 

som det nya kulturrådet förfogade över skulle hjälpa igång projektet grusades 

snabbt. I istället lyckades man få Norbergs kommun att successivt gå in som 

största bidragsgivare både när det gällde förberedelsearbetet och den färdiga upp-

sättningen. Det är alltså från lokal nivå, kommuner, fackföreningsavdelningar 

och till viss del distriktsnivå, som stödet till spelet kommer. Det kommer inte från 

centrala organisationer som man hoppades på inledningsvis.  

Strategin för att möta de ekonomiska problemen kompletterades av medvetna 

försök att engagera initialt ointresserade ortsbor. Visserligen mötte initiativtagar-

na ett stort intresse för hur strejken hade gestaltat sig och utvecklats och därmed 

hur dess historia skulle framställas men det fanns ett svalt intresse för själva tea-

terarbetet. Så småningom kunde dock detta historieintresse kanaliseras till ett 

aktivt deltagande på och bakom scenen genom olika utåtriktade verksamheter 

och genom att mer eller mindre lura upp repetitionsåskådare på scenen. Projekt-

ledningens strategiska bearbetning av opinionen genom pressen var därvidlag av 

avgörande betydelse. 

Som nämnts var samarbetet med ABF gott på den lokala nivån. Däremot var 

relationen till ABF-distriktet ansträngt och påminde om organisationens närmast 
                                                        
260 Intervju Maj Britt Gordon, 061130 IFÄ 
261 Programhäfte 1978, Spelet om Norbergs-strejken 1891-92. sid 51-53. (Texten uppges vara 
skriven i maj 1977) Sture Karlsson handlingar, IFÄ 
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fientliga agerande då Norrby teater bildades. Arne Andersson berättar till exem-

pel att en ABF-ombudsman under ett styrelsesammanträde där han närvarade 

ställde ultimatum gentemot strejkspelsföreningen. För att få bidrag från ABF 

skulle föreningen byta regissör enligt direktiv. På styrelsens fråga varför berättade 

ombudsmannen att det var direktiv från ABF-centralt i Stockholm som låg bak-

om.262 Anderssons tidigare kontakter med ABF hade som vi konstaterade inled-

ningsvis också varit kärva med anledning av hans vänsterpolitiska tillhörighet. 

Att direktiven hade utfärdats av ABF centralt tyder på att man hade börjat rikta 

sin uppmärksamhet mot händelserna i Norberg och att man agerade för att 

motarbeta icke önskvärda vänsterorienterade kulturarbetare. 

Premiären och medierna 

Premiären skedde 26 juni 1977. Trots nederlaget i strejken förmedlades i pjäsen 

att något annat vanns - solidariteten, sammanhållningen och den okuvliga viljan 

att inte låta sig besegras. Att arbetarna fortfarande var politiskt och moraliskt 

obesegrade illustrerades i slutscenen.  

[En av pjäsens arbetare läser sluttexten] Strejken slutade. Det var på försom-

maren 1892. Dom återupptog arbetet i gruva efter gruva. I den sista gruvan 

startade dom på nytt den 15 juni. Men då hade många arbetare redan lämnat 

Norberg. Dom hade flyttat till amerikans förenta stater samt till Kirunavara. 

Vi som blev kvar, vi slutade strejken. Men vi skrev aldrig under några papper 

och ej några samarbetsavtal så vi har aldrig erkänt oss besegrade. Nej - det gör 

vi inte här står vi. Vi är ju kvar.  

[Berättargruppen sjunger en övergång] Med beundran för denna strid, och för 

att öka kunskapen om kampen, uppförde Norbergs arbetare spelet om Nor-

bergsstrejken.  

[Hela ensemblen sjunger slutsången] Solidariteten det vackra i denna strid. Må 

den alltid leva, leva och bestå i sju månader stredo Norbergsarbetare, för 

människovärdet, för frihet och rätt. Rannsaka dig själv, vad gör du, för arbe-

tarklassens frigörelse. Solidariteten det vackra i denna strid, må den alltid och 

leva, leva och bestå.263 

Spelet blev mycket positivt bemött i rikstäckande media och kan beskrivas som en 

stor succé. Tidningsrecensenter i hela landet var överväldigade och dagen efter 
                                                        
262 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ; Från spelet om Norbergsstrejken till i dag trettio år 
(080113) Arne Andersson handlingar IFÄ 
263 Sveriges Radio P1 (791221) Solidariteten den är vacker del 1, Spelet om Norbergsstrejken, 
KBAM; Jmfr LP-skiva Norbergs-strejken 1891-92. Föreningen för spelet om Norbergsstrejken 
1980 odaterad 
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publicerades en mängd olika positiva recensioner. Biljetterna till de återstående 

nio föreställningarna tog snabbt slut och i lokaltidningen förmedlades ett undan-

tagsliknande tillstånd:  

Telefonen på kansliet i Norbergs tingshus var totalt blockerad under större de-

len av tisdagen och telefonvakt har nu kopplats in. Också på turistbyrån och 

fackföreningarnas expeditioner har personalen ringts ner av folk som vill ha 

biljetter till strejkspelet. […] I samband med onsdagskvällens föreställning av-

görs huruvida extraföreställningar ska anordnas, på tisdag och torsdag i nästa 

vecka. I så fall sker bokning i morgon torsdag. Besked ges via lokalradion.264 

Spelet uppfördes tretton gånger den första sommaren inkl genrepet och sågs av ca 

5000 människor. Einar Bergvin beskriver det som en stor framgång positivt 

omskrivet i spaltmetrar i de stora tidningarna.265  

Denna mitt livs teaterupplevelse är enastående och säkert Sveriges bästa fri-

luftsteater skrev Björn Littorin, den tidigare medarbetaren vid Norrby teater och 

en av initiativtagarna i inledningsskedet, i sin recension i tidningen Arbetet. Spelet 

har allt menade han, text, musik, scenografi, idé och verklighet.266 I dagstidning-

arnas recensioner framhålls amatörernas äkthet och hur en hel bygd har entusi-

asm att levandegöra sin historia. De eventuella brister som icke professionella 

skådespelare kan uppvisa tas snarare som en intäkt för skådespelarinsatsernas 

äkthet. Referensgruppernas arbete med manusförfattaren understryks och ses som 

ytterligare tecken på den lokala förankringen och karaktären av folklig teater. 

Både strejkerna på 1880-talet och själva strejkspelsföreningens arbete uppmärk-

sammas liksom själva spelplatsen vid kanten intill det stora gruvhålet med dess 

autenticitet och akustiska fördelar. Spelets konstnärliga kvalitéer med nyskapande 

former och uttryck omnämns lyriskt.267  

                                                        
264 770629 Fagerstaposten Strejkspelet: Biljetterna slut! I kväll beslutas om extraföreställningar  
265 Bergvin, Einar (1977) Spelet om Norbergsstrejken en mäktig sång om solidaritet, Teaterforum 
1977/7 
266 770627 Arbetet Norbergsspelet ett mästerverk Björn Littorin 
267 770627 Nerikes Allehanda Norbergsstrejken blev teaterföreställning Hel bygd tog fram histo-
ria Bertil Isaksson; 770627 Fagerstaposten Strejkpremiär i Klackberg: Lisa och Catrin suveräna – 
men varför så fjuttigt slut?, Britta Johansson & Karin Strand; 770627 Vestmanlands läns tidning 
Spelet om Norbergsstrejken går till historien som mandomsprovet för bred folklig teater spelad av 
icke professionella skådespelare Norbergsstrejken jättesuccé, Bertil Peterson; 770627 Aftonbladet 
Det här är bland det mest spännande ni kan se just nu!, Gunilla Boetius; 770629 Fagerstaposten 
Pressen om spelet: Bara bara rosor!, osignerad; 770701 Västmanlands folkblad (s) Spelet om 
Norbergsstrejken 1891-92, Lennart Svensson; 770701 Svenska Dagbladet Amatörerna i Norberg 
och gruvstrejken: En föreställning i Brechts anda, Elisabeth Sörensen; 770701 Dagens Nyheter 
Nyanserat agitationsstycke, Lars Olof Franzén; 770630 Göteborgs Tidning Ett konststycke utan 
motsvarighet, Christer Ernst. Mottagandet i pressen behandlas också av Testad (kommande) 
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En viktig anledning till det breda genomslaget var att en TV-dokumentär om 

strejkspelets förberedelser som spelats in i början av juni sändes i TV2 samma 

kväll som premiären. Dokumentären skildrade strejkens orsaker och förlopp samt 

ortsbornas roll. Enskilda människor i huvudsak ur skådespelarensemblen kom till 

tals framför TV kameran där de tilläts göra kopplingar mellan egna livsupplevel-

ser och pjäsens historiska skildringar. Identifikationen med gruvarbetarnas för-

hållanden på 1890-talet och samtidens ekonomiska och sociala orättvisor var 

stark. Det är sammanhållningen och solidariteten som betonas, samt arbetarnas 

kamp för rätten att organisera sig.268 Även i en biofilm och i ett radioprogram 

som sändes några månader senare skulle projektet skildras på ett liknande sätt.269  

Alla refererade skildringar innehåller samma tvådelade berättelse, dels om 

strejkens förlopp och betydelse och dels om Norbergsbornas engagemang för pro-

jektets förverkligande. Detta underströks också av framställningsformen där pjä-

sens innehåll och handling ofta korsklipps med repetitioner förberedelsearbeten 

och små intervjusituationer med de medverkande som ofta finner paralleller till 

sina egna levda liv i sjuttiotalets Norberg. Alla programmen, TV dokumentären, 

biofilmen och radioprogrammet, tillkom efter att journalisterna/producenterna 

tillbringat tid i Norberg och gjort intervjuer och inspelningar under en längre pe-

riod. Skådespelarna som intervjuades och porträtterades i medieskildringarna 

förknippades med ett kollektivt ”vi” där både 1890-talets arbetare och norbergs-

borna som deltog i strejkspelet inkluderades.  

Genom dessa medierapporteringar bekräftades spelets betydelse på nationell 

nivå och mediebevakningen skulle forstsätta flera år framöver. Genom Strejkspe-

lets mediala succé hamnade Norberg och norbergsbornas kollektiva kulturarbete 

på Sverigekartan i sjuttiotalets politiserade kulturklimat.  

En avgörande faktor för strejkspelets framgångar var att man lyckades förmed-

la en stark berättelse om teaterprojektet som utgick dels från själva strejkens för-

lopp, dels från själva teaterarbetet. Den tvådelade berättelsen förmedlades och 

befästes och budskapet var tydligt: bruksortens sociala organisering och dess 

starka folkrörelsetradition var inte bara en historisk realitet utan också ett fram-

trädande inslag i strejkspelets förverkligande. Det kunde heller knappast betvivlas 

att de historiska traditionerna i Norberg med facklig kamp och arbetarsolidaritet 

fortfarande var levande och att kampen mellan arbete och kapital fortfarande var 
                                                        
268 Sveriges Television (770626) Minne 1892: Spelet om Norbergsstrejken KBAM  
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19771978 KBAM; 791221 Sveriges Radio P1 (791221) Solidariteten den är vacker del 1, Spelet 
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ytterligare tecken på den lokala förankringen och karaktären av folklig teater. 
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264 770629 Fagerstaposten Strejkspelet: Biljetterna slut! I kväll beslutas om extraföreställningar  
265 Bergvin, Einar (1977) Spelet om Norbergsstrejken en mäktig sång om solidaritet, Teaterforum 
1977/7 
266 770627 Arbetet Norbergsspelet ett mästerverk Björn Littorin 
267 770627 Nerikes Allehanda Norbergsstrejken blev teaterföreställning Hel bygd tog fram histo-
ria Bertil Isaksson; 770627 Fagerstaposten Strejkpremiär i Klackberg: Lisa och Catrin suveräna – 
men varför så fjuttigt slut?, Britta Johansson & Karin Strand; 770627 Vestmanlands läns tidning 
Spelet om Norbergsstrejken går till historien som mandomsprovet för bred folklig teater spelad av 
icke professionella skådespelare Norbergsstrejken jättesuccé, Bertil Peterson; 770627 Aftonbladet 
Det här är bland det mest spännande ni kan se just nu!, Gunilla Boetius; 770629 Fagerstaposten 
Pressen om spelet: Bara bara rosor!, osignerad; 770701 Västmanlands folkblad (s) Spelet om 
Norbergsstrejken 1891-92, Lennart Svensson; 770701 Svenska Dagbladet Amatörerna i Norberg 
och gruvstrejken: En föreställning i Brechts anda, Elisabeth Sörensen; 770701 Dagens Nyheter 
Nyanserat agitationsstycke, Lars Olof Franzén; 770630 Göteborgs Tidning Ett konststycke utan 
motsvarighet, Christer Ernst. Mottagandet i pressen behandlas också av Testad (kommande) 
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En viktig anledning till det breda genomslaget var att en TV-dokumentär om 

strejkspelets förberedelser som spelats in i början av juni sändes i TV2 samma 

kväll som premiären. Dokumentären skildrade strejkens orsaker och förlopp samt 

ortsbornas roll. Enskilda människor i huvudsak ur skådespelarensemblen kom till 

tals framför TV kameran där de tilläts göra kopplingar mellan egna livsupplevel-

ser och pjäsens historiska skildringar. Identifikationen med gruvarbetarnas för-

hållanden på 1890-talet och samtidens ekonomiska och sociala orättvisor var 

stark. Det är sammanhållningen och solidariteten som betonas, samt arbetarnas 

kamp för rätten att organisera sig.268 Även i en biofilm och i ett radioprogram 

som sändes några månader senare skulle projektet skildras på ett liknande sätt.269  

Alla refererade skildringar innehåller samma tvådelade berättelse, dels om 

strejkens förlopp och betydelse och dels om Norbergsbornas engagemang för pro-

jektets förverkligande. Detta underströks också av framställningsformen där pjä-

sens innehåll och handling ofta korsklipps med repetitioner förberedelsearbeten 

och små intervjusituationer med de medverkande som ofta finner paralleller till 

sina egna levda liv i sjuttiotalets Norberg. Alla programmen, TV dokumentären, 

biofilmen och radioprogrammet, tillkom efter att journalisterna/producenterna 

tillbringat tid i Norberg och gjort intervjuer och inspelningar under en längre pe-

riod. Skådespelarna som intervjuades och porträtterades i medieskildringarna 

förknippades med ett kollektivt ”vi” där både 1890-talets arbetare och norbergs-

borna som deltog i strejkspelet inkluderades.  

Genom dessa medierapporteringar bekräftades spelets betydelse på nationell 

nivå och mediebevakningen skulle forstsätta flera år framöver. Genom Strejkspe-

lets mediala succé hamnade Norberg och norbergsbornas kollektiva kulturarbete 

på Sverigekartan i sjuttiotalets politiserade kulturklimat.  

En avgörande faktor för strejkspelets framgångar var att man lyckades förmed-

la en stark berättelse om teaterprojektet som utgick dels från själva strejkens för-

lopp, dels från själva teaterarbetet. Den tvådelade berättelsen förmedlades och 

befästes och budskapet var tydligt: bruksortens sociala organisering och dess 

starka folkrörelsetradition var inte bara en historisk realitet utan också ett fram-

trädande inslag i strejkspelets förverkligande. Det kunde heller knappast betvivlas 

att de historiska traditionerna i Norberg med facklig kamp och arbetarsolidaritet 

fortfarande var levande och att kampen mellan arbete och kapital fortfarande var 
                                                        
268 Sveriges Television (770626) Minne 1892: Spelet om Norbergsstrejken KBAM  
269 Filmen gjordes av elever på Dramatiska Institutet och projektet hade delvis finansierats av ABF. 
Film Eld i berget: spelet om Norbergsstrejken, Görel Elf, Mats Godée, Stockholm Filmcentrum, 
19771978 KBAM; 791221 Sveriges Radio P1 (791221) Solidariteten den är vacker del 1, Spelet 
om Norbergsstrejken, KBAM 
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aktuell. Arbetaren i Norberg var intimt förknippad med den plats- och klassiden-

titet som formerades i arbetet med strejkspelet.  

Partipolitiskt efterspel 

Förutom en vidareutvecklad verksamhet så fick också den lyckade premiären 

andra konsekvenser som var mer partipolitiskt präglade. Efter premiären i juni 

1977 kunde man även i Riksteaterns tidning entrés stora text- och bilddokumen-

tation läsa om spelets autenticitet och kvalitéer i gestaltning och dramaturgi. Här 

lyftes spelets breda förankring bland människor i Norbergsbygden och man 

framhöll hur effektiv historien levandegjordes genom teater som dokumentär 

skildring. Men författaren målade också upp händelserna som en hotbild och 

formulerade en uppmaning till arbetarrörelsens organisationer att agera:  

Hur innehållet sedan tas emot av dem som själva inte har direkt relation till 

händelserna vid Norbergsstrejkerna beror på om arbetarrörelsens organisatio-

ner kan göra föreställningen till sin egen levande historiebeskrivning, så att 

den inte utnyttjas som slagträ för opportunistiska manifestationer.270 

Det partipolitiska efterspelet märktes också på lokal nivå i Norberg. I samband 

med föreningens andra årsmöte ett par månader efter premiären framkommer 

tydligare konflikter i föreningen. Föreningens årsmöten har utvecklats till något 

av projektets kommunfullmäktige och huvudfokus ligger på tillsättande av styrel-

semedlemmar och medlemmar i de olika arbetsgrupperna. Formella framföranden 

med fullmakter från traditionella föreningar har nu blivit del av rutinerna. Oe-

nigheter och voteringsförfaranden kan noteras runt tillsättandet av styrelsemed-

lemmar och ersättare.271 Detta har beskrivits i efterhand som att kampen på års-

mötena, vilka kunde besökas av flera hundra personer, handlade om socialdemo-

krater eller kommunister skulle inneha styrelseplatserna.272  

Men också det socialdemokratiska studieförbundet ABF centralt hade sin 

uppmärksamhet riktad mot vad som hände i Norberg. Under 1978 publicerade 

ABF-tidningen Fönstret en artikel skriven av en av informationsgruppens med-

lemmar. Här formuleras en liknande hotbild och artikeln låter en deltagare i spe-

let, en ung kvinna som definieras som socialdemokrat, rikta kritik mot den egna 

rörelsen:  

                                                        
270 Mellgren (1977) entré 
271 Protokoll årsmöte 771113 FSNS A1:1 NFA 
272 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
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Av de ungdomar som ställde upp förra året som skådespelare och statister så 

har alla som blivit politiskt aktiva – blivit kommunister. Ingen har gått till so-

cialdemokratin. Socialdemokratin förknippas med något tungrott och stab-

bigt. […] Vi måste börja tänka om, säger Eva, bli mera toleranta, vi socialde-

mokrater måste våga mera, lära oss mera av spelet. Det går inte att leva utan 

kultur – kultur är en bit av livet och man kan ju inte skippa en bit av livet och 

tro att det räcker med bara fackföreningsmöten.273  

Artikeln betonar vilken tung insats socialdemokrater gjort för spelets genomfö-

rande. Varken kommunisterna eller socialdemokraterna hade kunnat göra ett spel 

ensamma. Sedan tar dock inte socialdemokraterna tillvara vad de vunnit, man är 

rädd för kulturen och låter istället den aktiva kulturen gå till andra. Man missar 

den aktivitet och energi som finns i Norberg hävdar den unga kvinnan i artikeln, 

inom socialdemokratin är man rädd för kulturen.274  

Några nummer senare publicerar ABF-tidningen Fönstret en artikel om Ralf 

Långbacka och amatörteatersatsningarna i Närpes. Artikeln fokuserar amatörtea-

terns politiska dimensioner och Långbacka menar att visst kan amatörteater vara 

politisk i meningen att den kan ta ställning i kontroversiella frågor men partibo-

ken ska lämnas hemma. I en faktaruta påstås att ABF varit med och dragit igång 

Norbergspelen.275 Att partipolitiska aspekter började spela en framträdande roll i 

verksamheten kring strejkspelet är tydligt.  

I anslutning till premiären det andra spelåret förlade SAP:s partistyrelse en ar-

betskonferens till Norberg och passade då på att tillsammans med ett hundratal 

SSU:are bevista premiären det andra spelåret. Efter föreställningen höll Olof Pal-

me ett tal från scenen till publiken och skådespelarna. I något som uppfattades 

som ett partipolitiskt utspel jämförde Palme pjäsens handling med nutiden. I an-

slutning till detta iscensatte SSU en demonstration genom samhället med efterföl-

jande samling i Folkets park. En upprörd stämning uppstod där en stor grupp i 

föreningen inte ville bli förknippade med socialdemokraternas partiledare. Kon-

flikten hotade att spränga hela föreningen.276  

                                                        
273 Gröning, Yvonne (1978a) Många politiskt aktiva efter spelet om Norbergsstrejken: Alla blev 
kommunister Sossarna för stabbiga Fönstret 1978/9 
274 Gröning (1978a); I en artikel i SAP:s tidning Aktuellt i Politiken skrivet under samma tid och 
av samma författare syns inte denna kritik, istället intervjuas två äldre socialdemokrater som be-
tonar hur den politiska medvetenheten har väckts genom teaterarbetet. De beskriver det som en 
vitalisering av det politiska livet och en odling av den andliga beredskapen. Gröning, Yvonne 
(1978b) Efter 56 år står han på scenen igen, Aktuellt i politiken 78/9  
275 Ekström (1978)  
276 Intervju Arne Andersson 060405. IFÄ; Testad (kommande); 780617 Vestmanlands läns tidning 
Olof Palme på ”strejkpremiären”: Man kan dra paralleller, Olle Ekman; 780623 Vestmanlands 
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270 Mellgren (1977) entré 
271 Protokoll årsmöte 771113 FSNS A1:1 NFA 
272 Intervju Arne Andersson, 060405 IFÄ 
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273 Gröning, Yvonne (1978a) Många politiskt aktiva efter spelet om Norbergsstrejken: Alla blev 
kommunister Sossarna för stabbiga Fönstret 1978/9 
274 Gröning (1978a); I en artikel i SAP:s tidning Aktuellt i Politiken skrivet under samma tid och 
av samma författare syns inte denna kritik, istället intervjuas två äldre socialdemokrater som be-
tonar hur den politiska medvetenheten har väckts genom teaterarbetet. De beskriver det som en 
vitalisering av det politiska livet och en odling av den andliga beredskapen. Gröning, Yvonne 
(1978b) Efter 56 år står han på scenen igen, Aktuellt i politiken 78/9  
275 Ekström (1978)  
276 Intervju Arne Andersson 060405. IFÄ; Testad (kommande); 780617 Vestmanlands läns tidning 
Olof Palme på ”strejkpremiären”: Man kan dra paralleller, Olle Ekman; 780623 Vestmanlands 
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Denna incident visade att en allvarlig partipolitisk spänning nu inrymdes i fö-

reningen. Men den socialdemokratiska partistyrelsen och ungdomsförbundets 

mobilisering visar också att man upplevde de positiva reaktionerna på Norbergs-

spelet som viktiga. Genom att manifestera sin närvaro rejält ville man förknippas 

med strejkspelet och legitimera dess innehåll. Strävan från socialdemokratiskt håll 

att bli förknippade med amatörteaterprojektet skulle fortsätta och bör förstås 

som att kulturprojekten uppvärderades som viktiga politiska manifestationer. 

Politiken kulturaliseras.  

Norbergsspelet institutionaliseras 

Det som ligger närmast för Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken är att 

följa upp det enorma intresse för teaterstudier och teaterverksamhet som spe-

let har väckt i bygden. De mer än hundra personer som ingick i spelet har ge-

nom en enkät fått redogöra för vad de helst vill syssla med under tiden fram 

till nästa sommar, och majoriteten har lämnat besked. Att skaffa fram ledare 

för att med praktiskt arbete möta denna våg av intresse är nu det stora pro-

blemet.277 

Efter den första sommarens framgångar med strejkspelet inleddes under hösten 

1977 vinterverksamhet i strejkspelsföreningens regi. Genom verksamhetsbidrag 

från Kulturrådet som nu bytt fot, och en mindre kommunal insats kunde före-

ningen arbeta med lokal kulturverksamhet med avsikten att hålla medlemmarna 

aktiva och föreningen levande mellan spelperioderna. Studiegrupper, kafé och 

kulturkvällar, sånggrupper, teatergrupper, utställningar, och andra lokalhistoris-

ka aktiviteter som fokuserade arbetarhistoria och andra teaterrelaterade ämnen 

organiserades.278  

Föreningen producerade också ett eget informationsblad som ger en bild över 

den lokala aktivitet som växte upp runt strejkspelet. Första numret som utkom i 

november 1978 innehöll information om vad som hände i arbetsgrupperna, upp-

maningar till engagemang för praktiska bygginsatser, porträtt av en av de äldre 

strejkspelsmedlemmarna och information från studiegruppen. Här fanns en in-

bjudan till en kortkursen som anordnades på Skinnskattebergs folkhögskola där 

kulturfrågornas betydelse för arbetarrörelsen var i fokus. Här fanns även valbe-

redningens förslag till årsmötet med, information om ett besök av en professionell 

teater från Landskrona som skulle spela en Brechtpjäs i Norberg samt info om 
                                                                                                                                                                   
folkblad Palme fann paralleller ”Hög temp” i kylan på strejkspelspremiären, Stig Stipelius & 
Rune Ek  
277 Bergvin (1977)Teaterforum 
278 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 771001-780930, F1:2 FSNS NFA; ATR (1981) s 6 
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Finlands televisions planer på inspelningar för en finsk TV serie i Norberg. I ett 

annat nummer kan vi läsa om att föreningen öppnat ett kansli i tingshuset och att 

ett Strejkfik öppnats som en mötesplats på lördagar med kulturprogram, ofta 

med anknytning till teater, musik och lokalhistoria.279 Teaterspelet blev en symbol 

och en motivation för att omforma och vitalisera hela ortens kulturliv även under 

vintertid. Man kan se det som att de aktiva i spelet byggde upp en egen lokal of-

fentlighet. 

Även arbetet med en LP-skiva påbörjas under hösten 1977. Efter att Rikskon-

serter, som var påtänkta som producenter, backar ur möter projektet dock en del 

problem. Rikskonserter föreslår istället den socialdemokratiska rörelsens nystar-

tade skivbolag A-disc som en alternativ skivproducent. Men senare beslutar före-

ningen att själva producera skivan. Med hjälp av Sveriges Radio som samtidigt 

producerade ett radioprogram om Strejkspelet så gjordes musikinspelningarna 

sommaren 1979. En dubbel LP med sånger och scener ur strejkspelet släpptes 

1980.280 Skivproduktionen präglades av att pjäsens berättande sånger och vissa 

utvalda scener tillsammans blev en estetiserad helhet. I texthäftet som följde med 

LP-skivan finns en längre historieskrivning runt strejkerna satta i ett större euro-

peiskt sammanhang där den ekonomiska expansionen i Tyskland och den franska 

revolutionen spelar en viktig roll.281  

1981 blir den ekonomiska strukturomvandlingen en realitet i Norberg då be-

skedet om att ortens största industri, Spännarhyttan ska läggas ner. Då bildas 

aktionsgruppen Rädda Spännarhyttan som har ett nära samarbete med strejk-

spelsföreningen.282 I samband med detta uppstod den kommunala satsningen 

Norbergsmodellen med syfte att möta den uppkomna krisen. En av de inblandade 

beskrev i en tidningsartikel från 1982 modellen som ett arbete i 15 arbetsgrupper 

som utifrån lokala resurser och lokala initiativ försöker nyskapa varaktiga jobb 

och rädda de befintliga. En ledningsgrupp bestående av kommunpolitiker sam-

ordnar och styr verksamheten. Det var bland annat den statliga passiviteten inför 

krav på ersättningsindustrier och en alltmer ineffektiv regionalpolitik som enligt 

                                                        
279 Vi i ”Spelet” nr 1 november 1978, nr 4 november 1979 samt från februari 1980. FSNS F14 
NFA 
280 Vi i ”Spelet” nr 4 november 1979 FSNS F14 NFA; Bergvin (1991) 
281 LP-skiva Norbergs-strejken 1891-92. Föreningen för spelet om Norbergsstrejken 1980 odate-
rad, IFÄ 
282 Årsmötesprotokoll 1980, FSNS A1:2 NFA; Vi i ”Spelet” nr 1 1981 FSNS F14 NFA 
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nom en enkät fått redogöra för vad de helst vill syssla med under tiden fram 

till nästa sommar, och majoriteten har lämnat besked. Att skaffa fram ledare 

för att med praktiskt arbete möta denna våg av intresse är nu det stora pro-

blemet.277 

Efter den första sommarens framgångar med strejkspelet inleddes under hösten 

1977 vinterverksamhet i strejkspelsföreningens regi. Genom verksamhetsbidrag 

från Kulturrådet som nu bytt fot, och en mindre kommunal insats kunde före-

ningen arbeta med lokal kulturverksamhet med avsikten att hålla medlemmarna 

aktiva och föreningen levande mellan spelperioderna. Studiegrupper, kafé och 

kulturkvällar, sånggrupper, teatergrupper, utställningar, och andra lokalhistoris-

ka aktiviteter som fokuserade arbetarhistoria och andra teaterrelaterade ämnen 

organiserades.278  

Föreningen producerade också ett eget informationsblad som ger en bild över 

den lokala aktivitet som växte upp runt strejkspelet. Första numret som utkom i 

november 1978 innehöll information om vad som hände i arbetsgrupperna, upp-

maningar till engagemang för praktiska bygginsatser, porträtt av en av de äldre 

strejkspelsmedlemmarna och information från studiegruppen. Här fanns en in-

bjudan till en kortkursen som anordnades på Skinnskattebergs folkhögskola där 

kulturfrågornas betydelse för arbetarrörelsen var i fokus. Här fanns även valbe-

redningens förslag till årsmötet med, information om ett besök av en professionell 

teater från Landskrona som skulle spela en Brechtpjäs i Norberg samt info om 
                                                                                                                                                                   
folkblad Palme fann paralleller ”Hög temp” i kylan på strejkspelspremiären, Stig Stipelius & 
Rune Ek  
277 Bergvin (1977)Teaterforum 
278 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 771001-780930, F1:2 FSNS NFA; ATR (1981) s 6 
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Finlands televisions planer på inspelningar för en finsk TV serie i Norberg. I ett 

annat nummer kan vi läsa om att föreningen öppnat ett kansli i tingshuset och att 

ett Strejkfik öppnats som en mötesplats på lördagar med kulturprogram, ofta 

med anknytning till teater, musik och lokalhistoria.279 Teaterspelet blev en symbol 

och en motivation för att omforma och vitalisera hela ortens kulturliv även under 

vintertid. Man kan se det som att de aktiva i spelet byggde upp en egen lokal of-

fentlighet. 

Även arbetet med en LP-skiva påbörjas under hösten 1977. Efter att Rikskon-

serter, som var påtänkta som producenter, backar ur möter projektet dock en del 

problem. Rikskonserter föreslår istället den socialdemokratiska rörelsens nystar-

tade skivbolag A-disc som en alternativ skivproducent. Men senare beslutar före-

ningen att själva producera skivan. Med hjälp av Sveriges Radio som samtidigt 

producerade ett radioprogram om Strejkspelet så gjordes musikinspelningarna 

sommaren 1979. En dubbel LP med sånger och scener ur strejkspelet släpptes 

1980.280 Skivproduktionen präglades av att pjäsens berättande sånger och vissa 

utvalda scener tillsammans blev en estetiserad helhet. I texthäftet som följde med 

LP-skivan finns en längre historieskrivning runt strejkerna satta i ett större euro-

peiskt sammanhang där den ekonomiska expansionen i Tyskland och den franska 

revolutionen spelar en viktig roll.281  

1981 blir den ekonomiska strukturomvandlingen en realitet i Norberg då be-

skedet om att ortens största industri, Spännarhyttan ska läggas ner. Då bildas 

aktionsgruppen Rädda Spännarhyttan som har ett nära samarbete med strejk-

spelsföreningen.282 I samband med detta uppstod den kommunala satsningen 

Norbergsmodellen med syfte att möta den uppkomna krisen. En av de inblandade 

beskrev i en tidningsartikel från 1982 modellen som ett arbete i 15 arbetsgrupper 

som utifrån lokala resurser och lokala initiativ försöker nyskapa varaktiga jobb 

och rädda de befintliga. En ledningsgrupp bestående av kommunpolitiker sam-

ordnar och styr verksamheten. Det var bland annat den statliga passiviteten inför 

krav på ersättningsindustrier och en alltmer ineffektiv regionalpolitik som enligt 

                                                        
279 Vi i ”Spelet” nr 1 november 1978, nr 4 november 1979 samt från februari 1980. FSNS F14 
NFA 
280 Vi i ”Spelet” nr 4 november 1979 FSNS F14 NFA; Bergvin (1991) 
281 LP-skiva Norbergs-strejken 1891-92. Föreningen för spelet om Norbergsstrejken 1980 odate-
rad, IFÄ 
282 Årsmötesprotokoll 1980, FSNS A1:2 NFA; Vi i ”Spelet” nr 1 1981 FSNS F14 NFA 
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artikelförfattaren var ursprunget till denna kommunala arbetsmetod. Den likna-

des vid en folkfrontsmodell där partipolitiken fått stå tillbaka.283  

Det är inte svårt att spåra Norbergsmodellens rötter. Olika kulturaktiviteter 

låg till grund för detta näringslivsarbete som i samtiden uppmärksammades och 

upplevdes nyskapande. Modellen byggde på liknande organisering som Strejkspe-

let med olika arbetsgrupper. Även erfarenheter från kulturaktiviteterna och mobi-

liseringen ett par år tidigare i samband med industrinedläggningen i närbelägna 

Vikmanshyttan präglade projektet. Företagsledaren från Vikmanshyttan hade 

anlitats av ASEA-koncernen för att hantera den uppkomna situationen i Norberg 

då Spännarhyttan skulle läggas ner. Han konstaterade att aktionsgruppen var 

kritisk till företaget och hade en liknande kravlista som föregångaren i Vikmans-

hyttan. I januari 1981 tog han kontakt med kommunalrådet i Norberg och peka-

de på de problem som man inte lyckades lösa i Vikmanshyttan. Framförallt var 

det motsättningarna mellan företaget och innevånarna som mobiliserats och del-

tagit i olika kulturaktiviteter som man inte ville skulle återupprepas. Även den 

negativa effekten av kommunens passivitet var en erfarenhet man ville undvika. 

Det lyckades tydligen för då Spännarhyttan lades ner i mars 1981 hade aktions-

gruppen Rädda Spännarhyttan upphört att existera utan formellt upplösningsbe-

slut. En månad senare sjösattes den kommunala satsningen Norbergsmodellen.284  

Strejkspelets genomslag och konsekvenser var alltså betydande i Norberg. Spe-

let skulle komma att spelas fram till 1983 varefter strejkspelsföreningen under 

åttiotalet skulle komma att iscensätta ett antal Brecht föreställningar, alla på ett 

eller annat sätt relaterade till orten och motiverade av den pågående ekonomiska 

strukturomvandlingen i Bergslagen. Strejkspelet skulle komma att återuppföras 

1991-92 i samband med 100-årsminnet av strejkerna.285 Ofta beskrivs den så kal-

lade norbergsandan som kommen ur arbetet med strejkspelet, en anda som för-

                                                        
283 Artikeln var en del i en artikelserie som handlade om lokala initiativ på olika orter för att möta 
de ekonomiska kriserna. 820113 Aftonbladet Att jobba på basplanet – metod ut ur krisen, Ronny 
Svensson 
284 Nohrstedt, (1984) s 96-100;Ludvigsson (1983) s 14-15, Bergslagsgruppen (1984) Lokala 
initiativ för att skapa nya arbetstillfällen i Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg, s 25-29  
285 Lindstedth, Lena (1991) Norbergsstrejken i repris. Teaterforum 91/2. Inom strejkspelsföre-
ningen pågick samtidigt ett arbete med att ta fram ett nytt spel med arbetsnamnet Från Engelbrekt 
till Spännarhyttan. Projektet som skulle kombinera en stark lokalsymbolisk gestalt med den eko-
nomiska strukturomvandlingens konsekvenser i Bergslagen. Sture Karlsson hade utarbetat ett 
synopsis som diskuterades i föreningen men projektet skulle inte komma att förverkligas. Vi i 
”Spelet” nr4 november 79, nr1 1981 samt Augusti 1982. FSNS F14 NFA; Börjesson, Inga-Britt 
(1986) Att ge de ohörda röst: om barfotaforskning i Norberg, s 4  

 105 

stås som ett folkligt brett engagemang för och solidaritet med sin gemensamma 

bygd.286 

Ortens kulturliv breddades och aktiverades betydligt som ett resultat av strejk-

spelsföreningens aktiviteter. Influenser från amatörteaterprojektet präglade den 

kommunala näringslivssatsningen Norbergsmodellen där strejkspelets organisa-

tionsstruktur och arbetsformer samt dess mobiliserande verkan påverkade förstå-

elsen av den kommunala näringslivssatsningen. Norbergsmodellen beskrevs bland 

annat som en vidareutveckling av amatörteaterprojektets framgångsrecept. I 

strejkspelsföreningen hade man byggt upp en egen offentlighet, institutionaliserat 

verksamheten, politiserat kulturen och förankrat den lokalt. I Norbergsmodellen 

förvaltades dessa erfarenheter: politiken kulturaliserades.  

Detta var knappast bara ett resultat av taktiska överväganden. Erfarenheterna 

från Vikmanshyttan visade att det etablerade samhällets institutioner inte längre 

framgångsrikt kunde försvara status quo. För att travestera Schattsneider: den 

partiskhet som uttrycktes i arbetarspelen organiserades in i politiken.  

Amatörteaterns riksförbund 
Parallellt med förberedelserna och premiären av strejkspelet pågick förberedelse-

arbetet för att bilda en ny nationell amatörteaterorganisation, Amatörteaterns 

riksförbund (ATR). Einar Bergvin hade varit en framträdande gestalt under 

många år i opinionsbildningen för en central amatörteaterorganisation fristående 

från studieförbunden. Han hävdade i en serie artiklar i början av sextiotalet i tid-

skriften Folkbildningsarbetet att studieförbunden misskötte amatörteaterverk-

samheten. Diskussionen grundade sig framförallt i upplevelsen av en otillfreds-

ställande ekonomisk situation för den svenska amatörteatern.287  

Senare har perspektivet på problemet med studiecirkelns begränsningar av 

amatörteaterarbetet lyfts som ett resultat av att studiecirkelbidragen som infördes 

1947 gjorde teater till ett studiecirkelämne. Detta medförde att teaterarbetet för-

                                                        
286 Se exempelvis Moberg, Margareta (1982) Norbergsmodellen - ett gräsrotsprojekt?: exempel på 
ett medborgardeltagandeprojekt i en krisdrabbad bruksort, s 13-14; Nohrstedt, (1984) s 108-109; 
Testad, Gunnel (1988) "Spelet i kommunen. Betydelsen av en kultursatsning - spelet om 
Norbergsstrejken.", i Kulturens roll i Bergslagen: ett projekt med forskning, utbildning och 
kulturverksamhet: projektåret 1987/88, s 64, 73-74; Andersson, Laginder, Larsson, Sundgren 
(1996), s 124 
287 Bergvin, Einar (1962) Amatörteatern bör komma med i den allmänna folkbildningsupprust-
ningen Folkbildningsarbetet 1962/9-10; Bergvin, Einar (1963a) Hur långt kan studieförbunden 
vidareutveckla amatörteatern? Folkbildningsarbetet 1963/1-2; Bergvin, Einar (1963b) Har vi kört 
fast amatörteatern? Folkbildningsarbetet 1963/3; Bergvin, Einar (1963c) Vår amatörteater måste 
bli en spelande teater Folkbildningsarbetet 1963/4  
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artikelförfattaren var ursprunget till denna kommunala arbetsmetod. Den likna-

des vid en folkfrontsmodell där partipolitiken fått stå tillbaka.283  

Det är inte svårt att spåra Norbergsmodellens rötter. Olika kulturaktiviteter 

låg till grund för detta näringslivsarbete som i samtiden uppmärksammades och 

upplevdes nyskapande. Modellen byggde på liknande organisering som Strejkspe-

let med olika arbetsgrupper. Även erfarenheter från kulturaktiviteterna och mobi-

liseringen ett par år tidigare i samband med industrinedläggningen i närbelägna 

Vikmanshyttan präglade projektet. Företagsledaren från Vikmanshyttan hade 

anlitats av ASEA-koncernen för att hantera den uppkomna situationen i Norberg 

då Spännarhyttan skulle läggas ner. Han konstaterade att aktionsgruppen var 

kritisk till företaget och hade en liknande kravlista som föregångaren i Vikmans-

hyttan. I januari 1981 tog han kontakt med kommunalrådet i Norberg och peka-

de på de problem som man inte lyckades lösa i Vikmanshyttan. Framförallt var 

det motsättningarna mellan företaget och innevånarna som mobiliserats och del-

tagit i olika kulturaktiviteter som man inte ville skulle återupprepas. Även den 

negativa effekten av kommunens passivitet var en erfarenhet man ville undvika. 

Det lyckades tydligen för då Spännarhyttan lades ner i mars 1981 hade aktions-

gruppen Rädda Spännarhyttan upphört att existera utan formellt upplösningsbe-

slut. En månad senare sjösattes den kommunala satsningen Norbergsmodellen.284  

Strejkspelets genomslag och konsekvenser var alltså betydande i Norberg. Spe-

let skulle komma att spelas fram till 1983 varefter strejkspelsföreningen under 

åttiotalet skulle komma att iscensätta ett antal Brecht föreställningar, alla på ett 

eller annat sätt relaterade till orten och motiverade av den pågående ekonomiska 

strukturomvandlingen i Bergslagen. Strejkspelet skulle komma att återuppföras 

1991-92 i samband med 100-årsminnet av strejkerna.285 Ofta beskrivs den så kal-

lade norbergsandan som kommen ur arbetet med strejkspelet, en anda som för-

                                                        
283 Artikeln var en del i en artikelserie som handlade om lokala initiativ på olika orter för att möta 
de ekonomiska kriserna. 820113 Aftonbladet Att jobba på basplanet – metod ut ur krisen, Ronny 
Svensson 
284 Nohrstedt, (1984) s 96-100;Ludvigsson (1983) s 14-15, Bergslagsgruppen (1984) Lokala 
initiativ för att skapa nya arbetstillfällen i Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg, s 25-29  
285 Lindstedth, Lena (1991) Norbergsstrejken i repris. Teaterforum 91/2. Inom strejkspelsföre-
ningen pågick samtidigt ett arbete med att ta fram ett nytt spel med arbetsnamnet Från Engelbrekt 
till Spännarhyttan. Projektet som skulle kombinera en stark lokalsymbolisk gestalt med den eko-
nomiska strukturomvandlingens konsekvenser i Bergslagen. Sture Karlsson hade utarbetat ett 
synopsis som diskuterades i föreningen men projektet skulle inte komma att förverkligas. Vi i 
”Spelet” nr4 november 79, nr1 1981 samt Augusti 1982. FSNS F14 NFA; Börjesson, Inga-Britt 
(1986) Att ge de ohörda röst: om barfotaforskning i Norberg, s 4  
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stås som ett folkligt brett engagemang för och solidaritet med sin gemensamma 

bygd.286 

Ortens kulturliv breddades och aktiverades betydligt som ett resultat av strejk-

spelsföreningens aktiviteter. Influenser från amatörteaterprojektet präglade den 

kommunala näringslivssatsningen Norbergsmodellen där strejkspelets organisa-

tionsstruktur och arbetsformer samt dess mobiliserande verkan påverkade förstå-

elsen av den kommunala näringslivssatsningen. Norbergsmodellen beskrevs bland 

annat som en vidareutveckling av amatörteaterprojektets framgångsrecept. I 

strejkspelsföreningen hade man byggt upp en egen offentlighet, institutionaliserat 

verksamheten, politiserat kulturen och förankrat den lokalt. I Norbergsmodellen 

förvaltades dessa erfarenheter: politiken kulturaliserades.  

Detta var knappast bara ett resultat av taktiska överväganden. Erfarenheterna 

från Vikmanshyttan visade att det etablerade samhällets institutioner inte längre 

framgångsrikt kunde försvara status quo. För att travestera Schattsneider: den 

partiskhet som uttrycktes i arbetarspelen organiserades in i politiken.  

Amatörteaterns riksförbund 
Parallellt med förberedelserna och premiären av strejkspelet pågick förberedelse-

arbetet för att bilda en ny nationell amatörteaterorganisation, Amatörteaterns 

riksförbund (ATR). Einar Bergvin hade varit en framträdande gestalt under 

många år i opinionsbildningen för en central amatörteaterorganisation fristående 

från studieförbunden. Han hävdade i en serie artiklar i början av sextiotalet i tid-

skriften Folkbildningsarbetet att studieförbunden misskötte amatörteaterverk-

samheten. Diskussionen grundade sig framförallt i upplevelsen av en otillfreds-

ställande ekonomisk situation för den svenska amatörteatern.287  

Senare har perspektivet på problemet med studiecirkelns begränsningar av 

amatörteaterarbetet lyfts som ett resultat av att studiecirkelbidragen som infördes 

1947 gjorde teater till ett studiecirkelämne. Detta medförde att teaterarbetet för-

                                                        
286 Se exempelvis Moberg, Margareta (1982) Norbergsmodellen - ett gräsrotsprojekt?: exempel på 
ett medborgardeltagandeprojekt i en krisdrabbad bruksort, s 13-14; Nohrstedt, (1984) s 108-109; 
Testad, Gunnel (1988) "Spelet i kommunen. Betydelsen av en kultursatsning - spelet om 
Norbergsstrejken.", i Kulturens roll i Bergslagen: ett projekt med forskning, utbildning och 
kulturverksamhet: projektåret 1987/88, s 64, 73-74; Andersson, Laginder, Larsson, Sundgren 
(1996), s 124 
287 Bergvin, Einar (1962) Amatörteatern bör komma med i den allmänna folkbildningsupprust-
ningen Folkbildningsarbetet 1962/9-10; Bergvin, Einar (1963a) Hur långt kan studieförbunden 
vidareutveckla amatörteatern? Folkbildningsarbetet 1963/1-2; Bergvin, Einar (1963b) Har vi kört 
fast amatörteatern? Folkbildningsarbetet 1963/3; Bergvin, Einar (1963c) Vår amatörteater måste 
bli en spelande teater Folkbildningsarbetet 1963/4  
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lorade sin direkta anknytning till de egentliga folkrörelserna och att den organisa-

tion som då fanns med samma namn, amatörteaterns riksförbund, upplöstes.288  

Som ett steg på vägen bildades Teaterforum år 1964 på initiativ från Bergvin 

och Norrby teater i Fagersta. Teaterforum var en organisation som ville ansluta 

oberoende amatörteatergrupper och centralorganisationer och vara oberoende av 

studieförbunden. Man poängterade föreställningarnas betydelse för amatörtea-

terns vitalitet och såg det inte bara som studiecirkelverksamhet.289  

ATR:s bildande den 6 november 1977 byggde på tanken att amatörteatergrup-

perna skulle direktanslutas och alltså kringgå de existerande organisationerna. 

Det var också slutpunkten på mångåriga strävanden och förhandlingar mellan 

Folkbildningsförbundet, Teaterforum och Riksteatern där Einar Bergvin på 

Norrby teater var en av nyckelpersonerna. Men i sista stund drog sig Folkbild-

ningsförbundet ur samarbetet. Detta var ett oväntat agerande och avhoppet upp-

märksammades och kritiserades. Offentligt framfördes misstankar om att ABF 

skulle ligga bakom det oväntade avhoppet och att det skulle skett av politiska 

skäl.290 Som vi återkommer till i kapitel 6 så visade det sig också vara så.  

När sedan organisationen Amatörteaterns riksförbund bildades blev Einar 

Bergvin en av organisationens ledande företrädare.291 De aktiva inom Teaterfo-

rum uppfattades ibland som någon slags anti- folkrörelsevildar och konstnärliga 

svärmare, ja som out-laws i största allmänhet.292 Bergvins roll som både studie-

förbundskritisk opinionsbildare i frågan och initiativtagare till ett nytt amatörtea-

terförbund gjorde säkerligen att Norrby teater i Fagersta, där han hade sin platt-

form, betraktades som ett centrum för en studieförbundskritisk hållning. Strejk-

spelet i Norbergs starka koppling till Norrby teater påverkade därför förmodligen 

initialt ABF:s avvaktande, närmast fientliga hållning. Men som vi ska se blev det 

strejkspelet i Norberg, inte verksamheten i Norrby, som kom att sätta ramarna 

för det som blev amatörteatervågens praktik och ideologiska utveckling.  

                                                        
288 Gunnar Ollén påpekar att ATR:s upplösning präglades av skuldsättning och inre stridigheter. 
Ollén (1979) s 152–153, 256-258; Englund (1978) entré  
289 Ollén (1979) s 248-251; Adolfsson, Göran & Åkeson, Hans O. (1978) Amatörteater - 
folkkultur, s 116-117; Jmfr: Sveriges Television (781108) Amatörteatern sedd inifrån ATR, 
KBAM 
290 Adolfsson & Åkeson (1978) s 117-118; Sveriges Television (781108); Sveriges Radio P1 
(791117) Spela roll. Om ABF:s amatörteatersatsning. Redaktör Gunnar Ollen. Medverkande 
Lennart Ljungberg, Inge Johansson och Kent Hägglund  
291 Ollén (1979) s 256-258 
292 Detta påpekas av intervjuaren. Englund (1978) entré 
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Den nya praktiken befästs 

Strejkspelsföreningen inledde på ett tidigt stadium ett samarbete med den närbe-

lägna Folkhögskolan i Skinnskatteberg. Redan på vintern 1977 hade föreningen 

informationsdag på skolan som bland annat resulterade i att en idrottsdag förla-

des i Norberg där eleverna deltog i förberedelserna på spelplatsen. Åren 1977-

1978 genomfördes en seminarieserie under namnet Stålkrisen i Bergslagen till-

sammans med Dramatiska Institutet. Syftet sades vara som att sprida Norbergs-

idén, som den kallades, och försöka få tanken på arbetarteatrar att slå rot på 

andra platser i Bergslagen. Hösten 1978 genomförde föreningen och folkhögsko-

lan också en kortkurs med namnet Arbetarna och teatern som utgick från en 

skrift som behandlade den politiska teatern inom arbetarrörelsen runt sekelskiftet 

1900.293 

Veckolånga sommarkurser ordnades också under de tre första åren med början 

sommaren 1978. Kursen gick under namnet Teater i lokalsamhället – spelet om 

Norbergsstrejken. Målsättningen beskrivs i ATR:s kursprogram vara att ge delta-

garna kunskap och inblick i hur man genomförde arbetet med strejkspelet i Nor-

berg.  

Seminariet skall behandla teater som förmedlare av lokalt förankrat, doku-

mentärt material och stimulera deltagarna till att starta eller vidareutveckla 

lokalt förankrat kulturarbete. Vi kommer, att med föreningens och seminarie-

deltagarnas erfarenheter som utgångspunkt, behandla bl.a. följande frågor: Idé 

och förankring, organisation, arbetsgruppernas arbete, kontakter med bi-

dragsgivare (kommuner, kulturråd etc) kontakter med institutioner och folk-

bildning, kontakter och samarbete med författare, kompositör, regissör.294  

Kursens medarrangörer var Skinnskattebergs folkhögskola, Föreningen för spelet 

om Norbergsstrejken, ATR och Norrby teater. Riksteatern fanns också med som 

administratör av verksamheten. Verksamheten utvecklades i början av åttiotalet 

då man parallellt med kursen Teater i lokalsamhället genomförde en annan tea-

terkurs: Från analys till gestaltning. 1981 genomförde ATR ett större arrange-

mang tillsammans med nordiska deltagare.295  

                                                        
293 Kursledare var författare Richard Estreen, verksam på Marieborgs folkhögskola. Börjesson 
(1986) s 2. Se även Estreen, Richard (1972) "Arbetarna och teatern" i Arbetarrörelsens årsbok 
1972  
294 ATR amatörteaterns riksförbund. Kursprogram 1978, Ulf Magnusson handlingar, IFÄ 
295 ATR Kursprogram 1979, Betr. Kursen ”Teater i lokalsamhället” ATR (780111) Brev till Före-
ningen för spelet om Norbegsstrejken från Lennart Engström, (800110); båda Ulf Magnusson 
handlingar. IFÄ; ATR (1981)  
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lorade sin direkta anknytning till de egentliga folkrörelserna och att den organisa-

tion som då fanns med samma namn, amatörteaterns riksförbund, upplöstes.288  

Som ett steg på vägen bildades Teaterforum år 1964 på initiativ från Bergvin 

och Norrby teater i Fagersta. Teaterforum var en organisation som ville ansluta 

oberoende amatörteatergrupper och centralorganisationer och vara oberoende av 

studieförbunden. Man poängterade föreställningarnas betydelse för amatörtea-

terns vitalitet och såg det inte bara som studiecirkelverksamhet.289  

ATR:s bildande den 6 november 1977 byggde på tanken att amatörteatergrup-

perna skulle direktanslutas och alltså kringgå de existerande organisationerna. 

Det var också slutpunkten på mångåriga strävanden och förhandlingar mellan 

Folkbildningsförbundet, Teaterforum och Riksteatern där Einar Bergvin på 

Norrby teater var en av nyckelpersonerna. Men i sista stund drog sig Folkbild-

ningsförbundet ur samarbetet. Detta var ett oväntat agerande och avhoppet upp-

märksammades och kritiserades. Offentligt framfördes misstankar om att ABF 

skulle ligga bakom det oväntade avhoppet och att det skulle skett av politiska 

skäl.290 Som vi återkommer till i kapitel 6 så visade det sig också vara så.  

När sedan organisationen Amatörteaterns riksförbund bildades blev Einar 

Bergvin en av organisationens ledande företrädare.291 De aktiva inom Teaterfo-

rum uppfattades ibland som någon slags anti- folkrörelsevildar och konstnärliga 

svärmare, ja som out-laws i största allmänhet.292 Bergvins roll som både studie-

förbundskritisk opinionsbildare i frågan och initiativtagare till ett nytt amatörtea-

terförbund gjorde säkerligen att Norrby teater i Fagersta, där han hade sin platt-

form, betraktades som ett centrum för en studieförbundskritisk hållning. Strejk-

spelet i Norbergs starka koppling till Norrby teater påverkade därför förmodligen 

initialt ABF:s avvaktande, närmast fientliga hållning. Men som vi ska se blev det 

strejkspelet i Norberg, inte verksamheten i Norrby, som kom att sätta ramarna 

för det som blev amatörteatervågens praktik och ideologiska utveckling.  

                                                        
288 Gunnar Ollén påpekar att ATR:s upplösning präglades av skuldsättning och inre stridigheter. 
Ollén (1979) s 152–153, 256-258; Englund (1978) entré  
289 Ollén (1979) s 248-251; Adolfsson, Göran & Åkeson, Hans O. (1978) Amatörteater - 
folkkultur, s 116-117; Jmfr: Sveriges Television (781108) Amatörteatern sedd inifrån ATR, 
KBAM 
290 Adolfsson & Åkeson (1978) s 117-118; Sveriges Television (781108); Sveriges Radio P1 
(791117) Spela roll. Om ABF:s amatörteatersatsning. Redaktör Gunnar Ollen. Medverkande 
Lennart Ljungberg, Inge Johansson och Kent Hägglund  
291 Ollén (1979) s 256-258 
292 Detta påpekas av intervjuaren. Englund (1978) entré 
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Den nya praktiken befästs 

Strejkspelsföreningen inledde på ett tidigt stadium ett samarbete med den närbe-

lägna Folkhögskolan i Skinnskatteberg. Redan på vintern 1977 hade föreningen 

informationsdag på skolan som bland annat resulterade i att en idrottsdag förla-

des i Norberg där eleverna deltog i förberedelserna på spelplatsen. Åren 1977-

1978 genomfördes en seminarieserie under namnet Stålkrisen i Bergslagen till-

sammans med Dramatiska Institutet. Syftet sades vara som att sprida Norbergs-

idén, som den kallades, och försöka få tanken på arbetarteatrar att slå rot på 

andra platser i Bergslagen. Hösten 1978 genomförde föreningen och folkhögsko-

lan också en kortkurs med namnet Arbetarna och teatern som utgick från en 

skrift som behandlade den politiska teatern inom arbetarrörelsen runt sekelskiftet 

1900.293 

Veckolånga sommarkurser ordnades också under de tre första åren med början 

sommaren 1978. Kursen gick under namnet Teater i lokalsamhället – spelet om 

Norbergsstrejken. Målsättningen beskrivs i ATR:s kursprogram vara att ge delta-

garna kunskap och inblick i hur man genomförde arbetet med strejkspelet i Nor-

berg.  

Seminariet skall behandla teater som förmedlare av lokalt förankrat, doku-

mentärt material och stimulera deltagarna till att starta eller vidareutveckla 

lokalt förankrat kulturarbete. Vi kommer, att med föreningens och seminarie-

deltagarnas erfarenheter som utgångspunkt, behandla bl.a. följande frågor: Idé 

och förankring, organisation, arbetsgruppernas arbete, kontakter med bi-

dragsgivare (kommuner, kulturråd etc) kontakter med institutioner och folk-

bildning, kontakter och samarbete med författare, kompositör, regissör.294  

Kursens medarrangörer var Skinnskattebergs folkhögskola, Föreningen för spelet 

om Norbergsstrejken, ATR och Norrby teater. Riksteatern fanns också med som 

administratör av verksamheten. Verksamheten utvecklades i början av åttiotalet 

då man parallellt med kursen Teater i lokalsamhället genomförde en annan tea-

terkurs: Från analys till gestaltning. 1981 genomförde ATR ett större arrange-

mang tillsammans med nordiska deltagare.295  

                                                        
293 Kursledare var författare Richard Estreen, verksam på Marieborgs folkhögskola. Börjesson 
(1986) s 2. Se även Estreen, Richard (1972) "Arbetarna och teatern" i Arbetarrörelsens årsbok 
1972  
294 ATR amatörteaterns riksförbund. Kursprogram 1978, Ulf Magnusson handlingar, IFÄ 
295 ATR Kursprogram 1979, Betr. Kursen ”Teater i lokalsamhället” ATR (780111) Brev till Före-
ningen för spelet om Norbegsstrejken från Lennart Engström, (800110); båda Ulf Magnusson 
handlingar. IFÄ; ATR (1981)  
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I kursen Teater i lokalsamhället som genomfördes mellan åren 1978 och 1980 

deltog totalt ett 70-tal personer från olika håll i Norden.296 Många hade erfaren-

het av större amatörteaterspel och ville nu ta del av erfarenheterna från den lyck-

ade uppsättningen av Norbergsspelet. En av deltagarna första året 1978 skrev 

efteråt flera artiklar där spelet om Norbergsstrejken beskrivs som ett viktigt av-

stamp för den nya amatörteatern i Sverige. Seminariediskussionen hade utvisat att 

amatörteatern når sin absoluta styrka den dag man kan stå fri från samhällets 

ekonomiska stöd och ATR:s framtid diskuterades också centrum berättade arti-

keln. Deltagarna var rörande överens om att ATR inte fick bli en serviceorganisa-

tion för medlemsgruppen utan borde utvecklas till en kamporganisation för ama-

törteatern med en egen kulturpolitisk målsättning. Man ville också att amatörtea-

tern i framtiden skulle stå fri från samhällets stödåtgärder.297 

Andra årets seminarievecka blev till stora delar inspelad på ljudband vilket in-

nebär att ett närmare referat av samtalen här kan göras. Kursen genomfördes juni 

1979 och behandlade olika ämnen, exempelvis spelets organisering, materialin-

samling och manusarbete, musikens roll, amatörteaterekonomi och även något 

som kallades förankringsproblematiken. Dessa mer seminarieinriktade punkter 

varvades med besök på en föreställning av strejkspelet, visning av strejkspelsfil-

men Eld i berget, grupparbeten och samkväm på kvällarna, ibland tillsammans 

med strejkspelsdeltagare.298  

Ljudinspelning vittnar om att man under seminariepunkten spelets organise-

ring redogjorde för den organisationsmodell som byggts upp i Norberg. Den be-

skrevs å ena sidan som en övergripande traditionell föreningsstruktur med årsmö-

ten, styrelse och verkställande utskott och å andra sidan utifrån en mer handlings-

                                                        
296 1978 deltog ett 20-tal personer från orterna Sandviken, Luleå, Nynäshamn, Hällefors, Oxelö-
sund, Härnösand, Göteborg, Solna, Fredrikstad/Norge, Norrköping, Örebro, Vartofta, Linköping, 
Vasa/Finland och från Marieborgs Folkhögskola utanför Norrköping. 1979 fanns ett 30-tal delta-
gare från Mora, Umeå, Kvalöslätta Norge, Solna, Oslo Norge, Österbybruk, Katrineholm, Nor-
berg, Göteborg, Tyresö, Malö, Östersund, Sundbyberg, Uppsala. Bromma, Västervik, Stockholm, 
Norrsundet, Linköping. 1980 finns 25 personer upptagna på deltagarlistan från Östersund, 
Egå/Danmark, Oslo/Norge, Västerås, Krokom, Järfälla, Lidingö, Spånga, Fredrikstad Norge, Jär-
fälla, Jessheim/Norge, Århus/Danmark, Djursholm, Stockholm, Orsa och Linköping. Deltagarlis-
ta: Teater i lokalsamhället, Kurs i Klackbergsgården 5- 11 juni 1978; Teater i lokalsamhället, kurs 
i Norberg 25-30 juni 1979, Teater i lokalsamhället” Kurs på Klackbergsgården Norberg, 23-28 
juni 1980 ATR (800617); alla i Ulf Magnusson handlingar IFÄ 
297 Deltagaren var SSU:are och lokaltidningsreporter i Hällefors och skrev för ortens lokaltidning-
ar. 780616 Örebro Kuriren Ny premiär för strejkspels- succén Norberg avstamp för folkets teater; 
780617 Bergslagsposten ”Spelet om Norbergsstrejken” Ny era inom amatörteatern, Billy Glatz 
298 Kursledare var Olle Petter Melin från Skinnskattebergs folkhögskola, Svea Hallin från ATR 
och Ulf Magnusson från Strejkspelsföreningen i Norberg. Kursplan Teater i lokalsamhället ”Spelet 
om Norbergsstrejken” kurs på klackbergsgården, Norberg 25-30 juni 1979, Ulf Magnusson 
Handlingar IFÄ 
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inriktad organisationsstruktur. Det praktiska arbetet bedrevs i olika arbetsgrup-

per och representanter från repetitionsgruppen, rekvisitagruppen och försälj-

ningsgruppen delade med sig av sina erfarenheter. Man påpekade för kursdelta-

garna hur viktiga personliga kontakter var för att få hjälp och stöd med exempel-

vis teknik och rekvisita. Erfarenheter från marknadsföring och biljettförsäljning 

ledde både till praktiska råd och till en diskussion om hur långt man kan gå 

kommersiellt gällande försäljning av olika typer av material. Relationen till och 

synen på Norrby teater diskuterades också i kritiska ordalag där den beskrevs 

som en gammal typ av liberal teater med en felaktig utgångspunkt eftersom man 

är mer intresserad av formen än innehållet. Avsaknaden av ideologiskt innehåll 

gör att verksamheten mer får karaktären av terapiverksamhet och lekstuga för i 

huvudsak några av traktens lärare ansåg man. Något samarbete med Norrby var 

det därför inte fråga om. En genomgående problematik som diskuterades var hur 

man skulle få folk att engagera sig mera i praktiskt arbete. Strejkspelsföreningsfö-

reträdare påpekade att några få engagerade sig allt mer medan det stora flertalet 

blivit passiviserade vilket lett till maktförskjutningar och en slags ”vi och dom” 

uppdelning inom föreningen. Den solidaritet som man sjunger om i slutscenen 

efterlystes genomgående i det praktiska arbetet.299  

Ekonomipasset leddes av Einar Bergvin och utgick från hans erfarenheter både 

på det kommunala planet och på det statliga. De statliga bidragen har inte den 

storleken att de kan hålla någon verksamhet igång och än mindre skapa förut-

sättningar för ett oberoende påpekade han. När dessutom så få har möjlighet att 

få dessa bidrag menade Bergvin att de kommunala finansieringsvägarna är att 

föredra. Dessa kan de flesta få om man anstränger sig hävdade han och rekom-

menderade deltagarna att lära sig den relativt komplicerade kommunala besluts-

gången. De personliga erfarenheterna lyste igenom då han summerade: det är be-

tydligt enklare att hävda sitt oberoende med bidrag från stat och kommun än vad 

det är med bidrag från olika organisationer, exempelvis studieförbund.300 

Hur teaterprojektens och gruppernas oberoende påverkades när man sökte bi-

drag var en genomgående problemställning. Bergvin påpekade vikten av personli-

ga kontakter, i det här fallet med kommunala företrädare, och han påminde om 

att man ofta talar olika språk. Om man får politikerna att förstå oss är de oftast 

på vår sida och det gäller att få kulturnämnden att tala för oss i de kommunala 

instanserna menade han och ansåg att det var rimligt att kräva att kommunerna 

skulle stå för lokal- och driftskostnader. Samtidigt höjde han ett varningens finger 
                                                        
299 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 01, 02, 03, ljudinspelning IFÄ 
300 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 13, 14, ljudinspelning IFÄ 
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I kursen Teater i lokalsamhället som genomfördes mellan åren 1978 och 1980 

deltog totalt ett 70-tal personer från olika håll i Norden.296 Många hade erfaren-

het av större amatörteaterspel och ville nu ta del av erfarenheterna från den lyck-

ade uppsättningen av Norbergsspelet. En av deltagarna första året 1978 skrev 

efteråt flera artiklar där spelet om Norbergsstrejken beskrivs som ett viktigt av-

stamp för den nya amatörteatern i Sverige. Seminariediskussionen hade utvisat att 

amatörteatern når sin absoluta styrka den dag man kan stå fri från samhällets 

ekonomiska stöd och ATR:s framtid diskuterades också centrum berättade arti-

keln. Deltagarna var rörande överens om att ATR inte fick bli en serviceorganisa-

tion för medlemsgruppen utan borde utvecklas till en kamporganisation för ama-

törteatern med en egen kulturpolitisk målsättning. Man ville också att amatörtea-

tern i framtiden skulle stå fri från samhällets stödåtgärder.297 

Andra årets seminarievecka blev till stora delar inspelad på ljudband vilket in-

nebär att ett närmare referat av samtalen här kan göras. Kursen genomfördes juni 

1979 och behandlade olika ämnen, exempelvis spelets organisering, materialin-

samling och manusarbete, musikens roll, amatörteaterekonomi och även något 

som kallades förankringsproblematiken. Dessa mer seminarieinriktade punkter 

varvades med besök på en föreställning av strejkspelet, visning av strejkspelsfil-

men Eld i berget, grupparbeten och samkväm på kvällarna, ibland tillsammans 

med strejkspelsdeltagare.298  

Ljudinspelning vittnar om att man under seminariepunkten spelets organise-

ring redogjorde för den organisationsmodell som byggts upp i Norberg. Den be-

skrevs å ena sidan som en övergripande traditionell föreningsstruktur med årsmö-

ten, styrelse och verkställande utskott och å andra sidan utifrån en mer handlings-

                                                        
296 1978 deltog ett 20-tal personer från orterna Sandviken, Luleå, Nynäshamn, Hällefors, Oxelö-
sund, Härnösand, Göteborg, Solna, Fredrikstad/Norge, Norrköping, Örebro, Vartofta, Linköping, 
Vasa/Finland och från Marieborgs Folkhögskola utanför Norrköping. 1979 fanns ett 30-tal delta-
gare från Mora, Umeå, Kvalöslätta Norge, Solna, Oslo Norge, Österbybruk, Katrineholm, Nor-
berg, Göteborg, Tyresö, Malö, Östersund, Sundbyberg, Uppsala. Bromma, Västervik, Stockholm, 
Norrsundet, Linköping. 1980 finns 25 personer upptagna på deltagarlistan från Östersund, 
Egå/Danmark, Oslo/Norge, Västerås, Krokom, Järfälla, Lidingö, Spånga, Fredrikstad Norge, Jär-
fälla, Jessheim/Norge, Århus/Danmark, Djursholm, Stockholm, Orsa och Linköping. Deltagarlis-
ta: Teater i lokalsamhället, Kurs i Klackbergsgården 5- 11 juni 1978; Teater i lokalsamhället, kurs 
i Norberg 25-30 juni 1979, Teater i lokalsamhället” Kurs på Klackbergsgården Norberg, 23-28 
juni 1980 ATR (800617); alla i Ulf Magnusson handlingar IFÄ 
297 Deltagaren var SSU:are och lokaltidningsreporter i Hällefors och skrev för ortens lokaltidning-
ar. 780616 Örebro Kuriren Ny premiär för strejkspels- succén Norberg avstamp för folkets teater; 
780617 Bergslagsposten ”Spelet om Norbergsstrejken” Ny era inom amatörteatern, Billy Glatz 
298 Kursledare var Olle Petter Melin från Skinnskattebergs folkhögskola, Svea Hallin från ATR 
och Ulf Magnusson från Strejkspelsföreningen i Norberg. Kursplan Teater i lokalsamhället ”Spelet 
om Norbergsstrejken” kurs på klackbergsgården, Norberg 25-30 juni 1979, Ulf Magnusson 
Handlingar IFÄ 
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inriktad organisationsstruktur. Det praktiska arbetet bedrevs i olika arbetsgrup-

per och representanter från repetitionsgruppen, rekvisitagruppen och försälj-

ningsgruppen delade med sig av sina erfarenheter. Man påpekade för kursdelta-

garna hur viktiga personliga kontakter var för att få hjälp och stöd med exempel-

vis teknik och rekvisita. Erfarenheter från marknadsföring och biljettförsäljning 

ledde både till praktiska råd och till en diskussion om hur långt man kan gå 

kommersiellt gällande försäljning av olika typer av material. Relationen till och 

synen på Norrby teater diskuterades också i kritiska ordalag där den beskrevs 

som en gammal typ av liberal teater med en felaktig utgångspunkt eftersom man 

är mer intresserad av formen än innehållet. Avsaknaden av ideologiskt innehåll 

gör att verksamheten mer får karaktären av terapiverksamhet och lekstuga för i 

huvudsak några av traktens lärare ansåg man. Något samarbete med Norrby var 

det därför inte fråga om. En genomgående problematik som diskuterades var hur 

man skulle få folk att engagera sig mera i praktiskt arbete. Strejkspelsföreningsfö-

reträdare påpekade att några få engagerade sig allt mer medan det stora flertalet 

blivit passiviserade vilket lett till maktförskjutningar och en slags ”vi och dom” 

uppdelning inom föreningen. Den solidaritet som man sjunger om i slutscenen 

efterlystes genomgående i det praktiska arbetet.299  

Ekonomipasset leddes av Einar Bergvin och utgick från hans erfarenheter både 

på det kommunala planet och på det statliga. De statliga bidragen har inte den 

storleken att de kan hålla någon verksamhet igång och än mindre skapa förut-

sättningar för ett oberoende påpekade han. När dessutom så få har möjlighet att 

få dessa bidrag menade Bergvin att de kommunala finansieringsvägarna är att 

föredra. Dessa kan de flesta få om man anstränger sig hävdade han och rekom-

menderade deltagarna att lära sig den relativt komplicerade kommunala besluts-

gången. De personliga erfarenheterna lyste igenom då han summerade: det är be-

tydligt enklare att hävda sitt oberoende med bidrag från stat och kommun än vad 

det är med bidrag från olika organisationer, exempelvis studieförbund.300 

Hur teaterprojektens och gruppernas oberoende påverkades när man sökte bi-

drag var en genomgående problemställning. Bergvin påpekade vikten av personli-

ga kontakter, i det här fallet med kommunala företrädare, och han påminde om 

att man ofta talar olika språk. Om man får politikerna att förstå oss är de oftast 

på vår sida och det gäller att få kulturnämnden att tala för oss i de kommunala 

instanserna menade han och ansåg att det var rimligt att kräva att kommunerna 

skulle stå för lokal- och driftskostnader. Samtidigt höjde han ett varningens finger 
                                                        
299 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 01, 02, 03, ljudinspelning IFÄ 
300 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 13, 14, ljudinspelning IFÄ 
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för olika typer av motkrav från kommunerna, det ena var att man ofta ville att 

teatergruppen skulle förbinda sig att spela gratisföreställningar och det andra var 

önskningar från kommunerna att föreningarna skulle visa sitt medlemsregister. 

Föreställningar ska betalas enligt taxa och föreningsrätten får inte kränkas mena-

de Bergvin. Han påpekade också vikten av att föreningarna har ett fungerande 

budgetarbete. Med strejkspelsföreningens budget som underlag arbetade kursdel-

tagarna med de ekonomiska frågorna i sina egna projekt.301  

Under seminariepunkten materialinsamling redogjorde Sture Karlsson för ma-

nusarbete i samband med strejkspelet. Även ett dokumentationsprojekt som pre-

cis hade materialiserats i en nyutgiven bok beskrevs av de närvarande författar-

na.302 Deltagarna fick också uppgiften att ge sig ut bland människorna i Norberg 

och Fagersta för att ta reda på vilka attityder och åsikter som fanns om spelet. I 

gruppdiskussionen efteråt konstaterade man att många inte har sett spelet, där-

emot var uppfattningen spridd att alla andra hade gjort det. Biljettförsäljningens 

brister påpekades och försäljning på arbetsplatserna efterlystes. Hur spelet kan bli 

en angelägenhet för flera och hur människors engagemang ska vårdas och stärkas 

diskuterades. Att den lokala förankringen av strejkspelet behövde stärkas tycktes 

alla eniga om.303  

Arne Andersson redogjorde för hur strejkspelet växt fram och vilka viktiga 

strategiska beslut och konfliktpunkter som präglat arbetet. Han nämnde framför-

allt initiativet, stormötet i Folkets hus, beslutet att vara fristående gentemot ABF 

och diskussionen om att framstå som eniga i valet av författare trots att oenighe-

ter fanns. Förankringsproblematiken fanns här som central frågeställning. Samar-

betet mellan professionella och amatörer liksom problemet med att amatörteater-

grupper dumpar marknaden för de fria grupperna. Även den vid kurstillfället ak-

tuella diskussionen om att ta fram ett nytt spel diskuterades. I den frågan var det 

svårt att nå enighet konstaterade man. Arne Andersson pläderade för att de akti-

va skulle ta ledningen - man kan inte gå förbi de aktiva.304  

Kurserna präglades alltså av diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursdeltagar-

na verkar väl insatta i sjuttiotalets teaterscen och kulturklimat och är mycket ak-

tiva i diskussioner och förslag. Man kan notera att föreställningsvärldarna präg-

las av tydliga identitetsformerande perspektiv. Dessa byggs upp runt dikotomier 

                                                        
301 Ibid. 
302 Boken behandlade Blåblusenteatrarna, trettiotalets ungkommunistiska agitprop teater och 
sammanställdes ur ett intervjuprojekt inom Ögonblicksteatern i Umeå. Bramsjö, Henrik & Florin, 
Magnus (1978) Blå blusen: arbetarteater på 30-talet 
303 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 04, 05, 07, 08, ljudinspelning IFÄ 
304 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 09, 10, ljudinspelning IFÄ  
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där de förstår sig själva i motsättning till något annat. Det finns flera parallella 

motsatspar som delvis konkurrerar med varandra.  

En dikotomi handlar om att man upplever sig stå i motsättning till den borger-

liga teatern. Denna förstås ungefär som den etablerade teatertraditionen, de eta-

blerade institutionerna som spelar klassiker, verk som härstammar från det bor-

gerliga samhället med borgerliga perspektiv. Begreppet arbetarteater används 

återkommande för att tydliggöra detta mer klassbaserade perspektiv. Begrepp 

som den radikala teatern används också i ungefär liknande betydelse.  

En annan dikotomi är att man sätter sin egen verksamhet i motsättning till stat 

och kommun. Detta aktualiseras framförallt när det gäller ekonomi och lokalför-

ankring. Man uppfattar sig också som ingående i någon typ av social rörelse som 

å ena sidan förstås i ett folkrörelseliknande sammanhang men å andra sidan står i 

motsättning till andra folkrörelseliknande organisationer exempelvis studieför-

bund. Att man bör närma sig både stat och kommun samt dessas organisationer 

utan att bli beroende av dem är en central utgångspunkt.  

Även dikotomin amatör – proffs finns med som en identitetsformerande fak-

tor. Här tenderar de aktiva – olika professionella – att bli normerande. Det är 

visserligen ingen tvekan om att det är i amatörprojekt som erfarenheterna härrör 

och där de framtida projekten ska förverkligas men det finns ju inslag av profes-

sionella på nyckelpositioner i många av dessa spel. Även några av dem som är 

delaktiga i kursen är med största sannolikhet professionella kulturarbetare och 

förankringsdiskussionerna riktar sig mot amatörerna. Även diskussionen om de 

fria grupperna och amatörteaterns konkurrensförhållande till dem berördes.  

Slutligen kan man spåra en motsättning mot Norrby teater som också är en 

lokalt förankrad amatörteaterverksamhet. Norrby beskrivs som en verksamhet 

med liberala teatertraditioner mer intresserad av formen än det ideologiska inne-

hållet. Även en motsättning inom föreningen diskuteras där de aktiva får mer 

framträdande positioner och distanserar sig därmed från de passiva.  

Sammanfattningsvis ger inspelningarna från seminarieveckan intrycket av att 

Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken hade en viktig funktion att fylla som 

inspiratör och föregångare för andra spel. Föreningen bidrog själv mycket aktiv 

till att fylla denna roll. Tidigt sökte de samarbetet med folkhögskolan och ATR 

för att sprida erfarenheter både från det praktiska arbetet och från det mer ideo-

logiska planet.  
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för olika typer av motkrav från kommunerna, det ena var att man ofta ville att 
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Under seminariepunkten materialinsamling redogjorde Sture Karlsson för ma-

nusarbete i samband med strejkspelet. Även ett dokumentationsprojekt som pre-

cis hade materialiserats i en nyutgiven bok beskrevs av de närvarande författar-

na.302 Deltagarna fick också uppgiften att ge sig ut bland människorna i Norberg 

och Fagersta för att ta reda på vilka attityder och åsikter som fanns om spelet. I 

gruppdiskussionen efteråt konstaterade man att många inte har sett spelet, där-

emot var uppfattningen spridd att alla andra hade gjort det. Biljettförsäljningens 

brister påpekades och försäljning på arbetsplatserna efterlystes. Hur spelet kan bli 

en angelägenhet för flera och hur människors engagemang ska vårdas och stärkas 

diskuterades. Att den lokala förankringen av strejkspelet behövde stärkas tycktes 

alla eniga om.303  

Arne Andersson redogjorde för hur strejkspelet växt fram och vilka viktiga 

strategiska beslut och konfliktpunkter som präglat arbetet. Han nämnde framför-

allt initiativet, stormötet i Folkets hus, beslutet att vara fristående gentemot ABF 

och diskussionen om att framstå som eniga i valet av författare trots att oenighe-

ter fanns. Förankringsproblematiken fanns här som central frågeställning. Samar-

betet mellan professionella och amatörer liksom problemet med att amatörteater-

grupper dumpar marknaden för de fria grupperna. Även den vid kurstillfället ak-

tuella diskussionen om att ta fram ett nytt spel diskuterades. I den frågan var det 

svårt att nå enighet konstaterade man. Arne Andersson pläderade för att de akti-

va skulle ta ledningen - man kan inte gå förbi de aktiva.304  

Kurserna präglades alltså av diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursdeltagar-

na verkar väl insatta i sjuttiotalets teaterscen och kulturklimat och är mycket ak-

tiva i diskussioner och förslag. Man kan notera att föreställningsvärldarna präg-

las av tydliga identitetsformerande perspektiv. Dessa byggs upp runt dikotomier 

                                                        
301 Ibid. 
302 Boken behandlade Blåblusenteatrarna, trettiotalets ungkommunistiska agitprop teater och 
sammanställdes ur ett intervjuprojekt inom Ögonblicksteatern i Umeå. Bramsjö, Henrik & Florin, 
Magnus (1978) Blå blusen: arbetarteater på 30-talet 
303 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 04, 05, 07, 08, ljudinspelning IFÄ 
304 Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, mediafil 09, 10, ljudinspelning IFÄ  
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* 

Strejkspelet i Norberg initierades av en grupp teateraktiva som förankrade och 

genomförde projektet i den lilla Bergslagsorten Norberg. Inledningsvis var stödet 

bland lokalbefolkningen svagt, men sedan projektet blev omskrivet och alltmer 

fann fasta organisatoriska former inom ramen för de traditionella folkrörelserna 

började stödet breddas. Genomförandet och premiären blev succéartad vilket fick 

konsekvenser för utvecklingen lokalt. Man arbetade målmedvetet med att sprida 

projektets erfarenheter till andra liknande projekt genom Amatörteaterns riksför-

bunds organisatoriska och resursmässiga ram. När det refererade seminariet 

genomförs i juni 1979 har det gått fyra år sedan arbetet med strejkspelet inleddes. 

Spelet om Norbergsstrejken hade nu getts under två somrar och blivit ett viktigt 

inslag i det svenska sjuttiotalets politiserade kulturklimat. Manegen var krattad 

för den kommande svenska arbetarspelsvågen.  

 113 

4. Arbetarspelsvågen 
I sommar är det som om hela Sverige hade spelat frilufts[teater]. Aldrig nånsin 

tidigare har det arrangerats så många spel utomhus i dom mest växlande mil-

jöer på dom mest skilda dialekter. Man har struntat i regn och blåst oftast 

hjälpt av perfekta högtalararrangemang - friluftstekniken har gått framåt. Än 

har man spelet med väldiga fjäll som fond, än vid det vida havet, än har man 

spelat mitt inne i stora städer. Dom gamla spelen har framförts på nytt men 

många nya har kommit till. Två huvudlinjer kan man urskilja, den ena är poli-

tiskt accentuerad. Den skildrar scener ur arbetarrörelsens historia, gärna till-

spetsade i dramatiska strejksituationer. Den andra är mer allmänt hembygdso-

rienterad, vill genom levande tavlor ur det förgångna berätta för bygdens folk 

om bygdens förflutna och gärna på bygdens egna mål. Typiskt för nästan alla 

spelen är stora amatörensembler, men med professionella regissörer. Man frå-

gar sig om inte upphovet till den här friluftspelssjåsen var vad som hände sön-

dagen den 26 juni 1977 invid Blackbergs 280 meter djupa gruvschakt invid 

skogen nära gränsen till Dalarna när 200 amatörer framförde spelet om strej-

ken i Norberg 1891, framförde för en gripen publik. Den enorma succé som 

det spelet fick, det är den som har smittat av sig. Direkta arvtagare den här 

sommarn har varit fyra stora arbetar- och strejkspel upplagda som Norbergs-

spelet med socialistiskt budskap, professionella ledare och massmedverkan av 

amatörer. 305  

Arbetarspelen blev under sjuttiotalets sista år uppmärksammade som viktiga och 

nyskapande projekt som förnyade den svenska teaterscenen.306 I citatet ovan, från 

en amatörteaterkrönika som sändes i Sveriges Radio P1 sommaren 1979, betonas 

det genomslag som Norbergsspelet fått. Det pågår en vitalisering av hela landets 

                                                        
305 Sveriges Radio P1 (790811) Spela roll - om sommarens friluftsspel på amatörteaterfronten  
306 Se exempelvis: 790628 Dagens Nyheter En ny svensk folkteater, Hans Axel Holm; 790701 
Dagens Nyheter Proletär och patron i Husåspel, Hans Axel Holm; 790723 Dagens Nyheter Inte 
har vi fått en folkteater, Lars Erik Eklund; 790723 Dagens Nyheter Något har hänt, Hans Axel 
Holm; 790815 Sydsvenska Dagbladet Folkets teater med teaterfolk, Jan Lewin; Mellgren, Thomas 
och Englund, Claes (1979) Det är vägen som är viktig - Erfarenheter från Norberg Entré 79/4, 
Sveriges Radio P1 (791221); Sveriges Radio P1 (800104); Sveriges Radio P1 (800109) Solidarite-
ten den är vacker del3 Norrbotten; Sveriges Radio P1 (800322); Sveriges Radio P1 (810731a) 
Aina Blom, Seskarö, berättar om sitt liv och om amatörteatern på ön, redaktör Gunilla Gustafs-
son; Sveriges Radio P1 (810731b) Sommarteater. Folkteater från lustspel till arbetarspel, barntea-
ter och opera spelas i sommar-Sverige, redaktör Bim Clinell  
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friluftsteaterscen och en mängd nya arbetar- och strejkspel växer fram noterade 

man. Fokus riktades mot de fyra arbetarspel som sedan hade haft premiär; Spelet 

om Sundsvallsstrejken, Stiga vi mot Ljuset i Norrköping, Husåspelet i Jämtland 

och Stenhuggare i Bohuslän.307 De hade det gemensamt att de hade föregåtts av 

ett grundligt och långvarigt arbete i studiecirkelform där man satt sig in i spelets 

problematik och historiska bakgrund berättade radioprogrammet.  

Även i efterhand har Norbergsspelet getts rollen som inspiratör för en mängd 

liknande satsningar vilka skulle komma att samlas under begreppen arbetarspel 

och arbetarspelsvåg.308 I den svenska litteraturhistorien skulle dessa arbetarspel 

befästa en viktig position som exempel på arbetares litterära uttryck.309 För att 

undersöka vad Norbergsspelet betydde som förebild och föregångare ska några 

av dessa efterföljande arbetarspelsprojekt belysas i detta kapitel. Det empiriska 

materialet består i huvudsak på artiklar i dagstidningar och tidskrifter samt ra-

dioprogram och litteratur som på olika sätt behandlat arbetarspelsvågen. Även 

arkivmaterial har använts i begränsad omfattning, framförallt för att belysa den 

socialdemokratiska aktiviteten runt dessa arbetarspel.  

 

Genomgången vägleds av frågor som:  

- Hur förvaltades arvet från Norbergsspelet i de efterföljande arbetarspelen?  

- Vilka historiska kontexter lyftes och vilka förväntanshorisonter formule-

rades i de efterföljande arbetarspelen? 

- Hur påverkades ABF:s ageranden utifrån händelserna inom arbetarspelen? 
                                                        
307 Andra spel som nämns i kontrast till arbetarspelen och definieras som rena bygdespel eller 
andra utomhusspel med ibland mycket gamla traditioner är: Peterson-Bergers Arniljot på Frösön, 
Ruinspelet i Visby, Himlaspelet i Leksand, Gästgivars från Hälsingland, Trollbröllopet i Äppelbo, 
Värmlänningarna i Ransäter, Älvdalssagan på Kärnåsen, Gästabudspelet på Nyköpingshus, Per 
Brahe spelet på Visingsö, Stenkustens folk på Öland, Albert Engströmsspelen i Småland, Ett byg-
debröllop på Öland och nytillskottet Slottsspelen i Kronoberg. Sveriges Radio P1 (790811). 
308 Se exempelvis: Estreen, Richard (1986) Hör upp gott folk! Om folkliga skådespelare och 
berättare, Geijerstam, Jan af (1987) Historia och framtid: det internordiska lokal- och 
arbetarspelsseminariet på Arbetets museum i Norrköping 1986: en dokumentation; Peterson, Lars 
(1991) Kulturkraft i facket: en debattbok om LOs kultursyn; Janzon, Leif (1994) Dagen efter 
rosorna: politisk teater från 70-talet till i dag, Entré 94/3; Dahlberg, Leif (1995) "Experimentet 
som kom för att stanna. Hur arbetarspelen bröt finteatervallen.", i Värnlund, Holger (red) 
Kulturen - möten och mödor: bidrag till studiet av kulturens villkor; Karlsson, Sture (1997) Arbe-
tarspel som folkrörelse Folkets historia 97/4; Karlsson, Sture (1998) Norbergsstrejken 1891-92 
klassisk konflikt med modern nätverksstruktur på de strejkandes sida, Folkets historia 98/; 
Frenander Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet, s 182 
309 Se exempelvis: Lönnroth, Lars, Delblanc, Sven & Göransson, Sverker (1990) Den svenska 
litteraturen. 6, Medieålderns litteratur: 1950-1985, Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2006) 
Svensk arbetarlitteratur. Se även Testad, Gunnel (kommande) "Solidariteten, det vackra i denna 
strid…" Spelet om Norbergsstrejken 1891-92 - en studie i arbetarkultur; Fredelius, Claes (1979) 
Från kamplyrik till arbetarspel: arbetarlitteraturen i Sverige 1880-1979 
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Kapitlet har tre delar där den andra behandlar de olika arbetarspelsprojekten som 

uppstod under sjuttiotalets sista år och hur de utvecklade sig. Här ligger fokus på 

hur arvet efter Norbergsspelet förvaltades. Kapitlets tredje del handlar om den 

socialdemokratiska rörelsens motoffensiv i kampen om spelens partipolitiska 

hemvist och i förlängningen kampen om hur den egna historien skulle skildras. 

Men innan, i den första delen, tecknas en bakgrund till hur relationen mellan det 

socialdemokratiskt präglade studieförbundet och den vänsterorienterade kultur-

rörelsen utvecklats tidigare under sjuttiotalet.  

Sjuttiotalets kulturfronter 
Många av periodens nya sociala rörelser som framträdde i gränslandet mellan 

sextiotalets högljudda kulturdebatt och sjuttiotalets marxistiska renässans uppfat-

tade sig som alternativ till de gamla förstelnade folkrörelserna. Dessa nya rörel-

sers aktiviteter och verksamhetsformer var centrala i sjuttiotalets kulturliv och 

hade ett viktigt inflytande på ABF:s organisatoriska handlingsmönster där de fria 

grupperna och kulturarbetarna blev en viktig motpol.  

ABF och kulturarbetarna 

När arbetarspelen framträdde under slutet av sjuttiotalet hade redan ABF en hi-

storia av att förhålla sig avståndstagande till kulturarbetarna. Denna inställning 

kom till tydigt uttryck då sjuttiotalets kulturvänster ställde krav på utrymme. Ett 

exempel är hur förbundsexpeditionen 1970 formulerades ett cirkulär innehållan-

de en uppmaning till landets alla ABF avdelningar och distrikt att vara på sin vakt 

mot framförallt de fria teatergruppernas verksamhet. Bakgrunden beskrevs som 

att intresset för samhällsengagemang och samhällskritik ökat och att skådespelare 

och andra kulturarbetare på ett helt annat sätt än tidigare krävt medinflytande i 

kulturproduktionernas innehåll. Framförallt är det inom teatern, utställningsverk-

samheten och bland den yngre generationen av vissångare som detta tydligast 

kommit till uttryck. Cirkuläret fortsätter:  

I sina strävanden att frigöra sig från ett traditionellt kulturmönster och borger-

liga värderingar har dessa grupper i vissa fall slagit över mycket långt mot oli-

ka former av extremism och anarkism. Dessa kulturarbetare – skådespelare, 

sångare, bildkonstnärer och andra – har som regel inte bara ett starkt person-

ligt engagemang och intresse för samhälleliga och politiska spörsmål; de är 
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friluftsteaterscen och en mängd nya arbetar- och strejkspel växer fram noterade 

man. Fokus riktades mot de fyra arbetarspel som sedan hade haft premiär; Spelet 

om Sundsvallsstrejken, Stiga vi mot Ljuset i Norrköping, Husåspelet i Jämtland 

och Stenhuggare i Bohuslän.307 De hade det gemensamt att de hade föregåtts av 

ett grundligt och långvarigt arbete i studiecirkelform där man satt sig in i spelets 

problematik och historiska bakgrund berättade radioprogrammet.  

Även i efterhand har Norbergsspelet getts rollen som inspiratör för en mängd 

liknande satsningar vilka skulle komma att samlas under begreppen arbetarspel 

och arbetarspelsvåg.308 I den svenska litteraturhistorien skulle dessa arbetarspel 

befästa en viktig position som exempel på arbetares litterära uttryck.309 För att 

undersöka vad Norbergsspelet betydde som förebild och föregångare ska några 

av dessa efterföljande arbetarspelsprojekt belysas i detta kapitel. Det empiriska 

materialet består i huvudsak på artiklar i dagstidningar och tidskrifter samt ra-

dioprogram och litteratur som på olika sätt behandlat arbetarspelsvågen. Även 

arkivmaterial har använts i begränsad omfattning, framförallt för att belysa den 

socialdemokratiska aktiviteten runt dessa arbetarspel.  

 

Genomgången vägleds av frågor som:  

- Hur förvaltades arvet från Norbergsspelet i de efterföljande arbetarspelen?  

- Vilka historiska kontexter lyftes och vilka förväntanshorisonter formule-

rades i de efterföljande arbetarspelen? 

- Hur påverkades ABF:s ageranden utifrån händelserna inom arbetarspelen? 
                                                        
307 Andra spel som nämns i kontrast till arbetarspelen och definieras som rena bygdespel eller 
andra utomhusspel med ibland mycket gamla traditioner är: Peterson-Bergers Arniljot på Frösön, 
Ruinspelet i Visby, Himlaspelet i Leksand, Gästgivars från Hälsingland, Trollbröllopet i Äppelbo, 
Värmlänningarna i Ransäter, Älvdalssagan på Kärnåsen, Gästabudspelet på Nyköpingshus, Per 
Brahe spelet på Visingsö, Stenkustens folk på Öland, Albert Engströmsspelen i Småland, Ett byg-
debröllop på Öland och nytillskottet Slottsspelen i Kronoberg. Sveriges Radio P1 (790811). 
308 Se exempelvis: Estreen, Richard (1986) Hör upp gott folk! Om folkliga skådespelare och 
berättare, Geijerstam, Jan af (1987) Historia och framtid: det internordiska lokal- och 
arbetarspelsseminariet på Arbetets museum i Norrköping 1986: en dokumentation; Peterson, Lars 
(1991) Kulturkraft i facket: en debattbok om LOs kultursyn; Janzon, Leif (1994) Dagen efter 
rosorna: politisk teater från 70-talet till i dag, Entré 94/3; Dahlberg, Leif (1995) "Experimentet 
som kom för att stanna. Hur arbetarspelen bröt finteatervallen.", i Värnlund, Holger (red) 
Kulturen - möten och mödor: bidrag till studiet av kulturens villkor; Karlsson, Sture (1997) Arbe-
tarspel som folkrörelse Folkets historia 97/4; Karlsson, Sture (1998) Norbergsstrejken 1891-92 
klassisk konflikt med modern nätverksstruktur på de strejkandes sida, Folkets historia 98/; 
Frenander Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet, s 182 
309 Se exempelvis: Lönnroth, Lars, Delblanc, Sven & Göransson, Sverker (1990) Den svenska 
litteraturen. 6, Medieålderns litteratur: 1950-1985, Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2006) 
Svensk arbetarlitteratur. Se även Testad, Gunnel (kommande) "Solidariteten, det vackra i denna 
strid…" Spelet om Norbergsstrejken 1891-92 - en studie i arbetarkultur; Fredelius, Claes (1979) 
Från kamplyrik till arbetarspel: arbetarlitteraturen i Sverige 1880-1979 
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Kapitlet har tre delar där den andra behandlar de olika arbetarspelsprojekten som 

uppstod under sjuttiotalets sista år och hur de utvecklade sig. Här ligger fokus på 

hur arvet efter Norbergsspelet förvaltades. Kapitlets tredje del handlar om den 

socialdemokratiska rörelsens motoffensiv i kampen om spelens partipolitiska 

hemvist och i förlängningen kampen om hur den egna historien skulle skildras. 

Men innan, i den första delen, tecknas en bakgrund till hur relationen mellan det 

socialdemokratiskt präglade studieförbundet och den vänsterorienterade kultur-

rörelsen utvecklats tidigare under sjuttiotalet.  

Sjuttiotalets kulturfronter 
Många av periodens nya sociala rörelser som framträdde i gränslandet mellan 

sextiotalets högljudda kulturdebatt och sjuttiotalets marxistiska renässans uppfat-

tade sig som alternativ till de gamla förstelnade folkrörelserna. Dessa nya rörel-

sers aktiviteter och verksamhetsformer var centrala i sjuttiotalets kulturliv och 

hade ett viktigt inflytande på ABF:s organisatoriska handlingsmönster där de fria 

grupperna och kulturarbetarna blev en viktig motpol.  

ABF och kulturarbetarna 

När arbetarspelen framträdde under slutet av sjuttiotalet hade redan ABF en hi-

storia av att förhålla sig avståndstagande till kulturarbetarna. Denna inställning 

kom till tydigt uttryck då sjuttiotalets kulturvänster ställde krav på utrymme. Ett 

exempel är hur förbundsexpeditionen 1970 formulerades ett cirkulär innehållan-

de en uppmaning till landets alla ABF avdelningar och distrikt att vara på sin vakt 

mot framförallt de fria teatergruppernas verksamhet. Bakgrunden beskrevs som 

att intresset för samhällsengagemang och samhällskritik ökat och att skådespelare 

och andra kulturarbetare på ett helt annat sätt än tidigare krävt medinflytande i 

kulturproduktionernas innehåll. Framförallt är det inom teatern, utställningsverk-

samheten och bland den yngre generationen av vissångare som detta tydligast 

kommit till uttryck. Cirkuläret fortsätter:  

I sina strävanden att frigöra sig från ett traditionellt kulturmönster och borger-

liga värderingar har dessa grupper i vissa fall slagit över mycket långt mot oli-

ka former av extremism och anarkism. Dessa kulturarbetare – skådespelare, 

sångare, bildkonstnärer och andra – har som regel inte bara ett starkt person-

ligt engagemang och intresse för samhälleliga och politiska spörsmål; de är 
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också ytterst angelägna om att få framföra sina åsikter och de hävdar starkt 

sin rätt att själva få utforma budskapet.310 

I ABF-tidningen Fönstret hösten 1971 åskådliggörs också denna konflikt ABF 

upplever sig ha med kulturarbetarna. I en redaktionell text som är en bearbetning 

av förbundsstyrelsens cirkulär ovan påpekas att de senaste årens utvidgade kul-

turverksamhet aktualiserat vilka riktlinjer och synsätt som bör ligga till grund för 

ABF:s medverkan i olika typer av kulturprogram. ABF har engagerats alltmer i att 

föra ut olika konstnärliga yttringar till nya grupper som tidigare visat svagt in-

tresse för kultur fortsätter man. Men många av dessa kulturprogram innehåller 

värderingar och budskap som man inte accepterar. ABF har inte skyldighet att 

förmedla alla kulturutbud i åsiktsfrihetens namn utan man bör välja erbjudanden 

men också ta egna initiativ. Artikeln påpekar att riktlinjerna diskuterats flitigt 

och syftar till att legitimera dem.311 Tonläget är högt vilket en kommentar skriven 

av en socialdemokratisk riksdagsman tillika ordförande i kulturarbetarnas Soci-

aldemokratiska förening vittnar om. Här liknas dessa kontroversiella kulturakti-

viteter vid hot mot yttrandefriheten och kontroversiella kulturarbetare samman-

kopplas med nazister och andra diktatursträvare.312  

Riktlinjerna innehöll rekommendationer till distrikt och avdelningar att ta del 

av förhandsvisningar av kulturprogram för att bedöma om innehållet överens-

stämmer med ABF:s strävanden. Därmed skulle besökarna få information i förväg 

om syfte och innehåll. Om något skulle kunna upplevas som kontroversiellt borde 

det alltid följas av debatt under ledning av van debattledare och möjligheter att i 

förväg framställa material som behandlar de frågor som aktualiserats i arrange-

manget påpekades.313 

Ytterligare en liknande offentligt uppmärksammad konflikt i början av sjuttio-

talet utgick från en situation där ABF:s cirkelledare som arbetade med svenskun-

dervisning för invandrare i Göteborg avskedades med motiveringen att de sympa-

tiserade med KFML(r)314. I en skrivelse till alla avdelningar, distrikt och funktio-

närer hänvisas till att KFML(r) pekat ut arbetarrörelsen som sina huvudmotstån-

                                                        
310 Synpunkter på ABF:s medverkan i kontroversiella kulturaktiviteter, (701210) ABF A02:05 
ARAB 
311 Osignerad (1971a) ABF:s syn på kulturutbudet, Fönstret 71/9 
312 Palm, Sture (1971) Friheten att välja Fönstret 71/9 
313 Synpunkter på ABF:s medverkan i kontroversiella kulturaktiviteter. (701210) ABF A02:05 
ARAB 
314 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna), KFML(r), bildades som en 
utbrytning ur KFML 1970. 
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dare. Förbundet menade att engagemang i eller uttalade sympatier för kommu-

nistpartiet inte är förenligt med engagemang i ABF.315  

När ABF hävdade partitillhörighet som skäl att avskeda cirkelledare ledde det 

till att studieförbundet beskylldes för åsiktsregistrering och politisk förföljelse, en 

kritik som avfärdas av ABF:s förbundsstyrelse som att de helt saknar grund.316 

Landsorganisationen (LO) och socialdemokratiska partiet (SAP) riktade också 

väsentlig uppmärksamhet mot KFML(r) under 1973 och formulerade något som 

kan ses som en rekommendation till den socialdemokratiska rörelsen hur den 

skulle förhålla sig till kommunistpartiet.317 

Under samma period levererades också kritik från arbetsgivareföreningen mot 

ABF:s och LO:s anspråk att få huvudinflytandet över svenskundervisningen för 

invandrare.318 Förbundets försvar, att anknytningen till de fackliga rörelserna in-

nebar att man hade det bäst utbyggda kontaktnätet bland invandrarna, stämpla-

des således av både arbetsgivarna och vissa vänstergrupper som rena monopolan-

språk, som önskan att indoktrinera.319 Kritiken från vänster mot ABF fortsatte. Vi 

behöver ett nytt studieförbund utropades och kritik framfördes att den socialde-

mokratiska kulturpolitiken snarare byggde på liberala värderingar än socialistis-

ka.320 Grundtonen i kritiken mot ABF både gällande de kontroversiella kulturut-

buden och invandrarundervisningen är densamma både från höger och vänster. 

En ny kultursyn 

Bland de politiska grupperingarna till vänster om socialdemokratin har framför-

allt KFML med dess kopplingar till Vietnamrörelsen (FNL) spelat en viktig roll. 

KFML började formulera en kultursyn runt 1970 där begrepp som folkets kultur 

och fronter användes hävdar Alf Arvidsson. Tanken var att kulturuttrycken skulle 

                                                        
315 731118 Göteborgsposten Lärare sparkas av ABF, osignerad; Till ABF:s distrikt och avdelningar 
samt anställda funktionärer – ABF:s inställning till KFML(r); Uttalande av ABF:s förbundsstyrelse 
den 13 december 1973. ABF A 02:08 ARAB 
316 Uttalande av ABF:s förbundsstyrelse den 13 december 1973. §94,106, Protokollsbilagor. Pro-
tokollsbilagor ABF A02:08 ARAB  
317 Kokk, Enn & Fagerström, Pär (1973) KFML (r): mål, organisation, arbetsmetoder. Här bör 
man även vara medveten om IB affärens konsekvenser och den skugga den kastade över relationen 
mellan socialdemokratin och kulturarbetarna. Se exempelvis Kempe, Fanny (1978) Kulturarbetar-
na och Folket: en sammanfattning, i Lindgren, Rune & Sundström Ivar (1978) Kulturen och Fol-
ket 
318 Om ABF:s roll i SFI undervisningen se Yalcin, Zeki (2010) Facklig gränspolitik: 
Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009, s 243-274 
319 Lindroth, Bengt (1975) Bingo!: en kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975, s 
200  
320 740228 Dagens Nyheter Kritiken mot ABF går vidare – Dags för ett nytt studieförbund. Tomas 
Forser & Per Lysander. Se även Gustavsson, Per, Rydquist, Lars & Lundgren, Åke (1979) Mera 
ljus!: socialdemokratins kultursyn fram till andra världskriget 
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också ytterst angelägna om att få framföra sina åsikter och de hävdar starkt 

sin rätt att själva få utforma budskapet.310 

I ABF-tidningen Fönstret hösten 1971 åskådliggörs också denna konflikt ABF 

upplever sig ha med kulturarbetarna. I en redaktionell text som är en bearbetning 

av förbundsstyrelsens cirkulär ovan påpekas att de senaste årens utvidgade kul-

turverksamhet aktualiserat vilka riktlinjer och synsätt som bör ligga till grund för 

ABF:s medverkan i olika typer av kulturprogram. ABF har engagerats alltmer i att 

föra ut olika konstnärliga yttringar till nya grupper som tidigare visat svagt in-

tresse för kultur fortsätter man. Men många av dessa kulturprogram innehåller 

värderingar och budskap som man inte accepterar. ABF har inte skyldighet att 

förmedla alla kulturutbud i åsiktsfrihetens namn utan man bör välja erbjudanden 

men också ta egna initiativ. Artikeln påpekar att riktlinjerna diskuterats flitigt 

och syftar till att legitimera dem.311 Tonläget är högt vilket en kommentar skriven 

av en socialdemokratisk riksdagsman tillika ordförande i kulturarbetarnas Soci-

aldemokratiska förening vittnar om. Här liknas dessa kontroversiella kulturakti-

viteter vid hot mot yttrandefriheten och kontroversiella kulturarbetare samman-

kopplas med nazister och andra diktatursträvare.312  

Riktlinjerna innehöll rekommendationer till distrikt och avdelningar att ta del 

av förhandsvisningar av kulturprogram för att bedöma om innehållet överens-

stämmer med ABF:s strävanden. Därmed skulle besökarna få information i förväg 

om syfte och innehåll. Om något skulle kunna upplevas som kontroversiellt borde 

det alltid följas av debatt under ledning av van debattledare och möjligheter att i 

förväg framställa material som behandlar de frågor som aktualiserats i arrange-

manget påpekades.313 

Ytterligare en liknande offentligt uppmärksammad konflikt i början av sjuttio-

talet utgick från en situation där ABF:s cirkelledare som arbetade med svenskun-

dervisning för invandrare i Göteborg avskedades med motiveringen att de sympa-

tiserade med KFML(r)314. I en skrivelse till alla avdelningar, distrikt och funktio-

närer hänvisas till att KFML(r) pekat ut arbetarrörelsen som sina huvudmotstån-

                                                        
310 Synpunkter på ABF:s medverkan i kontroversiella kulturaktiviteter, (701210) ABF A02:05 
ARAB 
311 Osignerad (1971a) ABF:s syn på kulturutbudet, Fönstret 71/9 
312 Palm, Sture (1971) Friheten att välja Fönstret 71/9 
313 Synpunkter på ABF:s medverkan i kontroversiella kulturaktiviteter. (701210) ABF A02:05 
ARAB 
314 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna), KFML(r), bildades som en 
utbrytning ur KFML 1970. 
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dare. Förbundet menade att engagemang i eller uttalade sympatier för kommu-

nistpartiet inte är förenligt med engagemang i ABF.315  

När ABF hävdade partitillhörighet som skäl att avskeda cirkelledare ledde det 

till att studieförbundet beskylldes för åsiktsregistrering och politisk förföljelse, en 

kritik som avfärdas av ABF:s förbundsstyrelse som att de helt saknar grund.316 

Landsorganisationen (LO) och socialdemokratiska partiet (SAP) riktade också 

väsentlig uppmärksamhet mot KFML(r) under 1973 och formulerade något som 

kan ses som en rekommendation till den socialdemokratiska rörelsen hur den 

skulle förhålla sig till kommunistpartiet.317 

Under samma period levererades också kritik från arbetsgivareföreningen mot 

ABF:s och LO:s anspråk att få huvudinflytandet över svenskundervisningen för 

invandrare.318 Förbundets försvar, att anknytningen till de fackliga rörelserna in-

nebar att man hade det bäst utbyggda kontaktnätet bland invandrarna, stämpla-

des således av både arbetsgivarna och vissa vänstergrupper som rena monopolan-

språk, som önskan att indoktrinera.319 Kritiken från vänster mot ABF fortsatte. Vi 

behöver ett nytt studieförbund utropades och kritik framfördes att den socialde-

mokratiska kulturpolitiken snarare byggde på liberala värderingar än socialistis-

ka.320 Grundtonen i kritiken mot ABF både gällande de kontroversiella kulturut-

buden och invandrarundervisningen är densamma både från höger och vänster. 

En ny kultursyn 

Bland de politiska grupperingarna till vänster om socialdemokratin har framför-

allt KFML med dess kopplingar till Vietnamrörelsen (FNL) spelat en viktig roll. 

KFML började formulera en kultursyn runt 1970 där begrepp som folkets kultur 

och fronter användes hävdar Alf Arvidsson. Tanken var att kulturuttrycken skulle 

                                                        
315 731118 Göteborgsposten Lärare sparkas av ABF, osignerad; Till ABF:s distrikt och avdelningar 
samt anställda funktionärer – ABF:s inställning till KFML(r); Uttalande av ABF:s förbundsstyrelse 
den 13 december 1973. ABF A 02:08 ARAB 
316 Uttalande av ABF:s förbundsstyrelse den 13 december 1973. §94,106, Protokollsbilagor. Pro-
tokollsbilagor ABF A02:08 ARAB  
317 Kokk, Enn & Fagerström, Pär (1973) KFML (r): mål, organisation, arbetsmetoder. Här bör 
man även vara medveten om IB affärens konsekvenser och den skugga den kastade över relationen 
mellan socialdemokratin och kulturarbetarna. Se exempelvis Kempe, Fanny (1978) Kulturarbetar-
na och Folket: en sammanfattning, i Lindgren, Rune & Sundström Ivar (1978) Kulturen och Fol-
ket 
318 Om ABF:s roll i SFI undervisningen se Yalcin, Zeki (2010) Facklig gränspolitik: 
Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009, s 243-274 
319 Lindroth, Bengt (1975) Bingo!: en kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975, s 
200  
320 740228 Dagens Nyheter Kritiken mot ABF går vidare – Dags för ett nytt studieförbund. Tomas 
Forser & Per Lysander. Se även Gustavsson, Per, Rydquist, Lars & Lundgren, Åke (1979) Mera 
ljus!: socialdemokratins kultursyn fram till andra världskriget 
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bygga på välkända och folkliga former och stimuleras genom breda enhetsfronter 

där stora delar av befolkningen skulle kunna ingå. Den officiella parollen för en 

folkets kultur lanserades av den nystartade tidningen Folket i bild/kulturfront och 

blev officiell paroll inom rörelsen. FNL-inspirerade sånggrupper började bildas 

och på partiets förlag gavs samlingen Folkets sånger ut. Här kanoniserades reper-

toaren och tjänade som förebild för andra grupper menar Arvidsson.321 

Arvidsson beskriver hur en ny kultursyn etablerades runt 1970, framförallt i 

anslutning till det konglomerat som utgjorde den partipolitiska vänstern. Man tog 

avstånd från sextiotalets avantgardism och experimenterande och förordade istäl-

let folkets kultur. Begreppet gerillakultur dyker upp och detta utvecklar sig sedan 

till andra typer av kulturbegrepp som simmar omkring i kulturdebatten. Folkets 

kultur får snart konkurens av VPK:s arbetarkultur och KFML(r):s proletärkultur 

medan andra betonar begrepp som progressiv kultur och revolutionär kultur. Ar-

vidsson understryker påverkan från Gramscis tankar om den organiske intellek-

tuelle och maoistiska influenser på kulturdebatten under sjuttiotalets första 

hälft.322 Framträdande är här att kulturfrågan ses som en viktig del i det politiska 

arbetet och att de mer estetiska dimensionerna tenderar att överskuggas av de 

politiska.  

Vietnamrörelsen var föregångare i att använda musik i den politiska kampen. 

Organisationens tidigaste demonstrations- och mötesmanifestationer kunde inne-

hålla musikinslag med sånger från den internationella freds- och frihetssångsre-

pertoaren. Redan 1966 bildas gruppen Freedom Singers av några FNL-aktivister i 

Stockholm, tydligt inspirerade av den amerikanska medborgarrättsrörelsens mu-

sikaliska traditioner. Denna grupp följdes av flera med samma namn och organi-

sationen De förenade FNL-grupperna (DFFG) samordnade och organiserade 

sånggruppernas verksamhet. Ett eget skivbolag startades: Befria södern. Freedom 

singers karaktär av ett musicerande kollektiv mer än en sånggrupp gjorde att 

minst ett trettiotal musiker och sångare var delaktiga och många skulle återfinnas 

i andra musikaliska konstellationer, exempelvis i anslutning till KFML(r):s skiv-

bolag Proletärkultur som började sina utgivningar 1971. Dessa influerade sedan 

många politiska visgrupper under 1970-talet och även SSU:s så kallade klubb-

gäng.323 LP-skivor blev ett viktigt inslag i den politiska kommunikationen med 

                                                        
321 Arvidsson (2008) Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande 1965-1980 
322 Arvidsson (2008) s 42-53. Om maoismen inom KFML och relationen till kulturarbetarna, se 
Bergman (2010) s 199-226 
323 Arvidsson (2008) s 93, 96 106; Petterson & Henningsson (2007) s 65, 215, 221 
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förhoppningar om massdistribuerade estetiska uttryck innehållande politiska 

budskap.  

Musikrörelsen 

Under mitten av sjuttiotalet blev den progressiva musikrörelsen mer framträdan-

de. Det som hade börjat som ett svenskt svar på Woodstock, Gärdetfesten, blev 

en del av den svenska musikrörelsens födelseexplosion. Entusiasm och en känsla 

av gemenskap och utveckling präglade de första åren där avsaknaden av fast or-

ganisation, ordnad ekonomi och politisk målsättning var framträdande. Mikael 

Wiehe, en av rörelsens förgrundsfigurer sammanfattade läget 1977 på följande 

sätt: 

1975 hade bilden förändrats. För det första: musikrörelsen hade vuxit. Fester-

na hade spritt sig över hela landet och gett upphov till musikföreningar från 

Kalix till Österlen. Den hade fått tidningar, grammofonbolag och distribu-

tionsbolag. Och på några ställen hade musikföreningarna t o m skaffat rörel-

sen egna lokaler. För det andra: i takt med att musikrörelsen hade vuxit i stor-

lek och styrka hade den blivit politiskt intressant. Både som något att samar-

beta med (och ibland utnyttja) för de politiska partierna från VPK och väns-

terut och som något att försöka erövra och motarbeta för främst socialdemo-

kraterna. För det tredje: många av de glada 20-åringarna från 1970 hade blivit 

30-åringar med familj och hade inte samma möjlighet att kuska runt och spela 

gratis och sova på golvet.324  

Proggrörelsens genomslag har i forskningen beskrivits som att musikscener, 

konstformer och skivbolag initierades utifrån politiska idéer. Stat, kommun och 

Sveriges Radio avkrävdes förändrad praxis avseende stöd till musik och musikut-

bud på politiska grunder. Popartister avkrävdes politiska ställningstaganden i 

massmedia. På olika ställen i landet växte musikhus fram och den svenska prog-

grörelsen utvecklade sig till en bred kulturrörelse.325 Vid en internationell jämfö-

relse hade rörelsen en väldigt stark position i det svenska 1970-talet genom att 

den vilade på två grenar, dels skivbolagen och den kommersiella distributionsap-

paraten som ägdes av rörelsen, dels de lokala musikforum som ofta bedrev verk-

samhet i lokaler som var beroende av offentligt stöd.326  

                                                        
324 Wiehe, Mikael (1977) "Alternativt eller progressivt?", i Rynell, Erik & Åberg, Lars (red) Spela 
för livet: fria kulturgrupper inför 80-talet 
325 Arvidsson (2008); Thyrén, David (2009) Musikhus i centrum: två lokala praktiker inom den 
svenska progressiva musikrörelsen: Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg 
326 Håkan Lahger hävdar att just dessa ägarförhållanden spelade stor roll för rörelsens livskraft, 
skivbolagen klarade sig ovanligt bra i ett europeiskt perspektiv medan de lokala forumen var be-
tydligt sårbarare och när rörelsen knakade i fogarna drabbades dessa konsertarrangörer av age-
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bygga på välkända och folkliga former och stimuleras genom breda enhetsfronter 
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vidsson understryker påverkan från Gramscis tankar om den organiske intellek-

tuelle och maoistiska influenser på kulturdebatten under sjuttiotalets första 
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pertoaren. Redan 1966 bildas gruppen Freedom Singers av några FNL-aktivister i 
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321 Arvidsson (2008) Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande 1965-1980 
322 Arvidsson (2008) s 42-53. Om maoismen inom KFML och relationen till kulturarbetarna, se 
Bergman (2010) s 199-226 
323 Arvidsson (2008) s 93, 96 106; Petterson & Henningsson (2007) s 65, 215, 221 
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förhoppningar om massdistribuerade estetiska uttryck innehållande politiska 

budskap.  
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324 Wiehe, Mikael (1977) "Alternativt eller progressivt?", i Rynell, Erik & Åberg, Lars (red) Spela 
för livet: fria kulturgrupper inför 80-talet 
325 Arvidsson (2008); Thyrén, David (2009) Musikhus i centrum: två lokala praktiker inom den 
svenska progressiva musikrörelsen: Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg 
326 Håkan Lahger hävdar att just dessa ägarförhållanden spelade stor roll för rörelsens livskraft, 
skivbolagen klarade sig ovanligt bra i ett europeiskt perspektiv medan de lokala forumen var be-
tydligt sårbarare och när rörelsen knakade i fogarna drabbades dessa konsertarrangörer av age-



120   I   Arbetare på scen  ✍  stefan backius
 120 

Musikvetaren David Thyréns fallstudie av två alternativa musikscener, Uppsala 

musikforum och Sprängkullen i Göteborg ger ytterligare perspektiv på den svens-

ka proggrörelsen. Trots dess starka politisering och närheten till olika vänsterpo-

litiska organisationer så påpekar han att musikhusen han studerat drevs som au-

tonoma föreningar med musiken i centrum. De var självständiga gentemot olika 

partiorganisationer där musiken som konstform skapade ett friutrymme som här 

även tog sig organisatoriska former. Thyrén påpekar också att den svenska prog-

grörelsen var starkt influerad av den amerikanska folkmusiken och den psykede-

liska rockmusiken.327  

Sommaren 1977 turnerade Tältprojektet genom Sverige. Det var en musiktea-

terföreställning som handlade om arbetarrörelsens historia och den beskrevs som 

den fria kulturrörelsens, i meningen musikrörelsen och de fria grupperna, största 

manifestation någonsin. Föreställningen Vi äro tusenden spelades på ett trettiotal 

orter i Sverige. Över hundratusen personer såg föreställningen och samarbetet 

med publiken fördjupades genom en mängd stödkommittéer som på olika platser 

hjälpte till att sälja biljetter och sätta upp affischer. Man gjorde också egna ut-

ställningar och hjälpte till med praktiska föreställningsdetaljer. Tältprojektet fick 

stort genomslag och enligt de medverkande var en av de viktigaste erfarenheterna 

att många grupper inspirerades att lokalt starta egen kulturverksamhet som ett 

alternativ till befintligt utbud.328  

Tältprojektet var ett uttryck för en del av sjuttiotalets ambitioner bland de fria 

grupperna att sprida teaterutbudet geografiskt till den tidigare missgynnade 

landsbygden påpekar musikvetaren Johan Fornäs. Han understryker sambandet 

med musikrörelsen där Gärdetfesten, de framväxande lokala musikföreningar 

som samlades i riksorganisationen Kontaktnätet samt de skivbolag som gav ut 

den nya musiken utgjorde musikrörelsens kärna. Den präglades av en progressiv 

stil och demokratiska arbetsformer och Fornäs drar paralleller med teaterrörelsen 

som inkluderade de fria grupperna. Turnélivet, den interna demokratin och den 

politiska sammanhållningen hade de gemensamt och i Tältprojektet överfördes 

erfarenheter och arbetssätt mellan de olika rörelserna menar Fornäs. Framförallt 

blev teatergruppernas arbetssätt framträdande. Projektets teatrala uttryck var 

präglade av kabaré och cirkus där musiken spelade en viktig roll. Fornäs påpekar 

också Tältprojektets stora genomslag med höga besökssiffror, tusentals personer 
                                                                                                                                                                   
randen från antingen kommersiella krafter eller socialdemokratiskt styrda kommuner. Lahger 
(2002)  
327 Thyrén (2009) s 57-58, 344 
328 SVT (770919) Spegeln Tältprojektet och de fria teatergrupperna, KBAM; Fornäs, Johan (1985) 
Tältprojektet: musikteater som manifestation 
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aktiva i de lokala stöd kommittéerna och att föreställningen gavs ut på en LP-

skiva, filmades och visades på biografer och i TV.329  

Föreställningen blev i sin formmässiga idérikedom och fantasifullhet en stor 

konstnärlig framgång berättade Nya teatertidningen som betecknade sig som de 

fria grupperna, den nya teatern och den progressiva kulturens organ.330 Tältpro-

jektet bemöttes i allmänhet positivt också i pressen. Många rycktes med av Tält-

projektets manifesterande karaktär. Undantaget var kritiken som kom från soci-

aldemokratiskt håll där man å ena sidan anade manipulation utifrån kommunis-

tiska värderingar och å andra sidan såg projektet som ett beställningsarbete från 

borgerligheten.331  

Tältprojektet fick nästan inget ekonomiskt stöd vare sig från staten eller från 

etablerade kulturella, fackliga eller politiska organisationer. Socialdemokratin tog 

avstånd från denna vänsterorienterade grupp som åtagit sig att skildra rörelsens 

historia. Detta dämpade inte entusiasmen bland kulturarbetarna. Vi kan klara oss 

utan bidrag hävdade Nya teatertidningen. När man ser att man på bara ett år kan 

genomföra ett projekt som kostar fyra miljoner kronor får man ett helt annat per-

spektiv på sin kamp menade en av de aktiva i en intervju.332  

Tältprojektets turné 1977, som inföll samma år som det första arbetarspelet 

såg dagens ljus och året då punken kom till Sverige, har ofta betraktats som kul-

men på en epok.333 Så uppfattade inte alla saken. När de professionella kulturar-

betarna turnerat genom landet och sedan återvänt till Sveriges urbana centra vår-

dades ett arv på landsbygden efter den progressiva musikrörelsen och de fria 

gruppernas vitalitet. På flera ställen i det empiriska materialet som amatörteater-

satsningarna efterlämnat syns Tältprojektet som en viktig inspiratör och referens-

punkt. Tältprojektet var en effektfull manifestation för hela den vänsterpolitise-

rade kulturverksamheten. Rörelsen byggde upp egna organisationer samt lycka-

des relativt väl att nå ut till stora publikgrupper vilket skulle få socialdemokratin 

att mobilisera för att möta utmaningen.  

                                                        
329 Fornäs (1985), s13-14, 314-315, 330. Se även Musiken från Tältprojektet ”Vi äro tusenden…” 
(1977) LP-skiva IFÄ; Tältet - vem tillhör världen (1978) Christina Olofson, Göran Du Rees, DVD 
IFÄ 
330 Osignerad (1977a) Tältprojektet! Det omöjliga är möjligt Nya teatertidningen 77/3-4 
331 Fornäs (1985) s 316, 329 
332 Osignerad (1977a); Fornäs (1985) s 26, Se även Fredelius, Claes (1978) 1977- massteaterns 
genombrottsår, Kommunist 78/28 
333 Fornäs (1985), s 7 
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Erfarenheter sprids 
Spelet om Norbergsstrejken hade alltså en viktig roll för hur kommande arbetar-

spelssatsningar skulle genomföras och fler arbetarspel skulle se dagens ljus under 

de efterföljande åren. I Norrköping exempelvis spelades föreställningen Stiga vi 

mot Ljuset i Folkets park med publiken ambulerande mellan de olika spelplatser-

na i en fem timmar lång föreställning. Det var egentligen inte ett spel utan tiotals 

och inkluderade 400 amatörer och 20 professionella regisserade av Göran Sarring 

vid Stadsteatern i Norrköping. Spelet var ett samarbetsprojekt mellan Stadstea-

tern och alla de föreningar som deltog. Ur detta uppstod en egen fristående före-

ning som sedan under åttiotalet fortsatte med egna uppsättningar. Både konflikter 

med den socialdemokratiska arbetarrörelsen och inspiration från strejkspelet i 

Norberg är omvittnade.334  

Två andra arbetarspel som uppfördes sommaren 1979 var Stenhuggare med 

spelplats invid ett stenbrott i Hunnebostrand och Horndal och Draken av före-

ningen Rädda Horndal.335 Arbetarspelsvågen var nu definitivt i rörelse och erfa-

renheterna från Norbergsspelet spreds snabbt över landet. Fortsättningsvis kom-

mer kapitlet att närmare beskriva satsningarna i industristaden Sundsvall och i 

den lilla byn Huså i Jämtland för att därigenom få en uppfattning om hur lärdo-

marna togs tillvara i skilda miljöer.  

Spelet om Sundsvallsstrejken 

Spelet om Sundsvallsstrejken hade de allra tydligaste kopplingarna till föregånga-

ren och en rad likheter med spelet om Norbergsstrejken kan observeras. Mobili-

seringsarbetet verkar ha gått till på ett liknande sätt och inleddes med ett offent-

ligt möte i augusti 1978 varefter man bildade en förening som växte snabbt. Efter 

tre månader fanns ett hundratal medlemmar. Arbetet bedrevs i olika arbetsgrup-

per och i likhet med Norbergsspelets organisationsmodell organiserades de i en 

övergripande fristående lokalbaserad förening. Denna förening fick precis som i 

Norberg tillgång till lokaler när kommunen ställde tingsflygeln i gamla stadshuset 
                                                        
334 Dahlberg, Leif (1987) "Varför arbetarspel just i Sverige?"; Rolfart, Marinella (1987) "Stiga vi 
mot ljuset ", båda i Geijerstam, Jan af (red) Historia och framtid: det internordiska lokal- och 
arbetarspelsseminariet på Arbetets museum i Norrköping 1986: en dokumentation; Geijerstam, 
Jan (1979)Tre spel och ett fjärde som lagt grund till ny utveckling, Teaterforum 1979/7; Sveriges 
Radio P1 (790811)  
335 Spelets första version gavs inne i riksdagshuset i Stockholm som sedan utvecklades till lokalspe-
let Horndalsspelet som uppfördes 1980 och 1981. Se Rettig, Claes von (2010) Ljuset föds ur 
mörkret: vildrosen, Konnsjögården, de underjordiska skogarna, F.K.C. Skeppsholmen, Den stora 
karnevalen: ett levnadsmanifest; Folk har gjort uppror i alla tider - sånger ur Horndalsspelen. 
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till föreningens förfogande. Norbergsspelets författare Sture Karlsson engagerades 

liksom även Norbergsspelets kompositör Anders Lindström. Musikgruppen arbe-

tade med både strejkvisor, spelmanslåtar och skillingtryck och fyllde en musika-

lisk berättarfunktion som, precis som i Norbergsspelet, på brechtmaner vävde 

ihop spelets olika scener. En kör med 30-talet medverkande deltog också och spe-

lets slutsång förmedlade samma budskap som i Norberg men med andra ord - vi 

har förlorat men ändå vann vi, vi slutat strejken men ej vår strid.336  

Föreningens ekonomi vilade på insamlade medel genom stödgalor, så kallade 

stödtior, ekonomiskt bidrag från Riksteatern samt insatser från Regionteatern i 

västernorrland som ställde fem skådespelare till förfogande och betalade författa-

rens arvode.337 Dramatiska Institutet nämns också som en finansiär. Brett förank-

rade lokalhistoriska studier präglade förberedelsearbetet och historiska dokument 

återpublicerades och tillgängliggjordes med syftet att förmedla strejkens dramatik 

och nyanser till historiskt intresserade.338 En speciell satsning gjordes på att få 

sundsvallsarbetare att besöka föreställningarna och genom arbetsplatsombud 

lyckades man sälja totalt sjuttio procent av alla biljetterna på arbetsplatserna.339  

En annan innehållsmässig likhet är att frikyrkorörelsen har en given roll i de 

bägge pjäserna även om den verkar få en ännu starkare framtoning i Sundsvalls-

spelet. Förståelsen av de religiösa rörelserna är färgad av förståelsen av arbetarrö-

relsen och i manuset dras paralleller dem emellan. En viss del av den frikyrkliga 

rörelsen tyckte att man skulle anpassa sig till överheten medan en annan del var 

mer revolutionär berättas i radioprogrammet och parallellerna mellan upplevelsen 

av arbetarrörelsens reformistiska respektive revolutionära gren är slående. När 

frikyrkan tog avstånd från statskyrkan och byggde egna kapell så lärde folk sig 

organisation och säkerhet fick publiken veta, en erfarenhet som arbetarrörelsens 

egna organisationer och folkets hus byggen kunde dra nytta av.340 

Det faktum att premiären genomfördes 1979, i samband med 100 års minne av 

strejken stärkte den samtida kopplingen. Ambitionerna att koppla ihop de histo-
                                                        
336 Sveriges Radio P1 (790508) Så minns vi Sundsvallsstrejken 1879; Geijerstam (1979) Teaterfo-
rum 79/7 
337 Strejkspelets draghjälp från Västernorrlands regionteater kan ses i ljuset av att det under 1970-
talet pågick en process med att etablera en fast regionteaterverksamhet i Sundsvall. Kulturnämn-
den och teaterföreningen drev något som beskrivits som en egen teaterpolitik. Se Hoogland s 101-
160 
338 Innan strejkspelet genomfördes gav Sundsvalls museum också ut en bok med återtryckta käll-
material för att dokumentera skeendet kring strejken. Björk, Barbro & Schnell, Jan-Bertil (1979) 
Sundsvallsstrejken 1879: samtida dokument och historisk belysning. Se även nyutgåvan av 
Kämpe, Alfred (1979) Den stora strejken.  
339 Programblad Spelet om Sundsvallsstrejken 1879. Centraltryckeriet i Härnösand 1979, Sture 
Karlsson handlingar IFÄ; Sveriges Radio P1 (790508); Geijerstam (1979) Teaterforum 
340 Sveriges Radio P1 (790508) Så minns vi Sundsvallsstrejken 1879 
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Erfarenheter sprids 
Spelet om Norbergsstrejken hade alltså en viktig roll för hur kommande arbetar-

spelssatsningar skulle genomföras och fler arbetarspel skulle se dagens ljus under 

de efterföljande åren. I Norrköping exempelvis spelades föreställningen Stiga vi 

mot Ljuset i Folkets park med publiken ambulerande mellan de olika spelplatser-

na i en fem timmar lång föreställning. Det var egentligen inte ett spel utan tiotals 

och inkluderade 400 amatörer och 20 professionella regisserade av Göran Sarring 

vid Stadsteatern i Norrköping. Spelet var ett samarbetsprojekt mellan Stadstea-

tern och alla de föreningar som deltog. Ur detta uppstod en egen fristående före-

ning som sedan under åttiotalet fortsatte med egna uppsättningar. Både konflikter 

med den socialdemokratiska arbetarrörelsen och inspiration från strejkspelet i 

Norberg är omvittnade.334  

Två andra arbetarspel som uppfördes sommaren 1979 var Stenhuggare med 

spelplats invid ett stenbrott i Hunnebostrand och Horndal och Draken av före-

ningen Rädda Horndal.335 Arbetarspelsvågen var nu definitivt i rörelse och erfa-

renheterna från Norbergsspelet spreds snabbt över landet. Fortsättningsvis kom-

mer kapitlet att närmare beskriva satsningarna i industristaden Sundsvall och i 

den lilla byn Huså i Jämtland för att därigenom få en uppfattning om hur lärdo-

marna togs tillvara i skilda miljöer.  

Spelet om Sundsvallsstrejken 

Spelet om Sundsvallsstrejken hade de allra tydligaste kopplingarna till föregånga-

ren och en rad likheter med spelet om Norbergsstrejken kan observeras. Mobili-

seringsarbetet verkar ha gått till på ett liknande sätt och inleddes med ett offent-

ligt möte i augusti 1978 varefter man bildade en förening som växte snabbt. Efter 

tre månader fanns ett hundratal medlemmar. Arbetet bedrevs i olika arbetsgrup-

per och i likhet med Norbergsspelets organisationsmodell organiserades de i en 

övergripande fristående lokalbaserad förening. Denna förening fick precis som i 

Norberg tillgång till lokaler när kommunen ställde tingsflygeln i gamla stadshuset 
                                                        
334 Dahlberg, Leif (1987) "Varför arbetarspel just i Sverige?"; Rolfart, Marinella (1987) "Stiga vi 
mot ljuset ", båda i Geijerstam, Jan af (red) Historia och framtid: det internordiska lokal- och 
arbetarspelsseminariet på Arbetets museum i Norrköping 1986: en dokumentation; Geijerstam, 
Jan (1979)Tre spel och ett fjärde som lagt grund till ny utveckling, Teaterforum 1979/7; Sveriges 
Radio P1 (790811)  
335 Spelets första version gavs inne i riksdagshuset i Stockholm som sedan utvecklades till lokalspe-
let Horndalsspelet som uppfördes 1980 och 1981. Se Rettig, Claes von (2010) Ljuset föds ur 
mörkret: vildrosen, Konnsjögården, de underjordiska skogarna, F.K.C. Skeppsholmen, Den stora 
karnevalen: ett levnadsmanifest; Folk har gjort uppror i alla tider - sånger ur Horndalsspelen. 
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336 Sveriges Radio P1 (790508) Så minns vi Sundsvallsstrejken 1879; Geijerstam (1979) Teaterfo-
rum 79/7 
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Kämpe, Alfred (1979) Den stora strejken.  
339 Programblad Spelet om Sundsvallsstrejken 1879. Centraltryckeriet i Härnösand 1979, Sture 
Karlsson handlingar IFÄ; Sveriges Radio P1 (790508); Geijerstam (1979) Teaterforum 
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riska strejker som skildras med samtida verkliga strejker är än mer framträdande 

i Sundsvall. Samtidigt som strejkspelet förbereddes genomfördes en strejk på 

sundsvallsföretaget KemaNord, en parallell som återkommande betonas. Ett av 

radioprogrammen väver, med klippteknikens hjälp, ihop reportaget om strejkspe-

let i Sundsvall med den samtida strejken där exempelvis strejkspelets slutsång blev 

en kommentar till 1979 års strejk. Dåtid och nutid konstruerades som en estetise-

rad helhet.341  

I ett annat radioprogram som handlade om Sundsvallsstrejken gör författaren 

Sture Karlsson jämförelser mellan de två spelen. Han påpekar att både i Norberg 

och i Sundsvall har strejkerna endera förtigits eller så har folk skämts över dessa 

händelser. Målsättningen är att strejkspelen ska resultera i att folk ska få veta sin 

historia, att de ska vara stolta över den och de tidigare generationer som tog så 

stark ställning. Även spelens grundläggande motsättningar beskrivs som likadana. 

Dels finns här motsättningen mellan arbete och kapital, dels finns motsättningen 

inom arbetarklassen mellan å ena sidan de reformistiska som enligt Sture Karls-

sons beskrivning vill ha förhandlingar, och de som är radikala i meningen att de 

vill gå ut hårdare, sprida strejken och som inte vill ge upp.342 

Att spelet om Sundsvallsstrejken 1879 var en del av en större rörelse som sve-

per över landet kunde teaterbesökarna också läsa i programhäftet sommaren 

1979. Amatörteatern är ett bra sätt att levandegöra det arbetande folkets historia 

och kultur och är nödvändig om man vill förstå och gripa sig an problemen i da-

gens samhälle menade föreningens ordförande Malcolm Dixelius i spelprogram-

mets inledning. Författaren Sture Karlsson påpekade att genom att gå tillbaka i 

historien, leva med den och analysera orsaker och möjligheter så kan man påver-

ka samhällsutvecklingen och bidra till att förändra världen.343  

Spelet om Sundsvallsstrejken 1879 påminde alltså i viktiga delar om föregång-

arspelet i Norberg men kopplingen mellan samtiden och de historiska händelser-

na som skildras görs ännu tydligare. Sundsvallsstrejken var, precis som Norbergs-

strejken också en central händelse i arbetarrörelsens historieskrivning, kanske än 

viktigare och berörde på djupet den egna identiteten inom socialdemokratin. Det-

ta kombinerat med ett kommande 100 års jubileum kan förklara den febrila akti-

vitet som uppstod inom socialdemokratin för att möta strejkspelssatsningen i 

Sundsvall med egna aktiviteter.  

                                                        
341 Sveriges Radio P1 (790620) Spelet om Sundsvallsstrejken 
342 Sveriges Radio P1 (790508) Så minns vi Sundsvallsstrejken 1879 
343 Programblad Spelet om Sundsvallsstrejken 1879, Sture Karlssons handlingar IFÄ 
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Socialdemokratin (re)agerar 

Den 24 oktober 1978 cirka fyra månader efter den tidigare omnämnda socialde-

mokratiska manifestationen på andra årets premiär i Norberg diskuterades frågan 

om hundraårsfirandet av Sundsvallsstrejken i ABF:s centrala kulturkommitté. En 

studieombudsman från förbundsexpeditionen, ansvarig kontaktman för ABF:s 

amatörteaterprojekt i Sundsvall, hade bjudits in för att informera om planerade 

amatörteaterprojekt med anledning av det kommande jubileumsfirandet.  

Redan 1977 hade rykten nått ABF att initiativ utanför den socialdemokratiska 

arbetarrörelsen skulle tas för att fira jubileet i form av ett spel eller liknande be-

rättade ombudsmannen. Men sedan dyker andra krafter upp som vill ta över fi-

randet och förberedelsearbetet. Dessa krafter bildar en lokal amatörteaterförening 

med syftet att uppföra ett strejkspel där den regionala teatern är involverad och 

han konstaterar att de mest aktiva och drivande krafterna inte tillhör den egna 

rörelsen. Ombudsmannen berättar också att man har uppmanat personer som är 

knutna till ABF att dra sig ur strejkspelsföreningens arbete och istället koncentre-

ra sig på de egna amatörgrupperna. Inledningsvis tänkte Sundsvalls kommun göra 

firandet till enbart en kommunal angelägenhet men ombudsmannen räknar ändå 

med att ABF:s teatergrupper och andra kommer att erhålla stöd från kommunen 

för genomförande av sina aktiviteter under maj och juni 1979. Han påpekar att 

Sundsvalls kommun förmodligen inte kommer att stödja strejkspelsföreningen. 

Slutligen tog han upp den principiella frågan hur ABF ska agera gentemot andra 

intressenter på kulturområdet. ABF borde i första hand ägna sig åt sin egen verk-

samhet inte minst viktigt i Sundsvall eftersom den egna rörelsen där upplevs som 

svag.344  

Under den efterföljande diskussionen framkommer att man tycker det har gått 

snett i Sundsvall. Trots att ABF varit ute i god tid har man tappat initiativet. Ar-

betsformerna inom kulturområdet tycks inte passa människorna inom arbetarrö-

relsen påpekar man. Verksamheten bedrivs av intellektuella och kulturintressera-

de personer och i diskussioner med dessa kommer arbetarrörelsens folk till korta. 

Det framförs att Norbergsspelet är föregångare och normgivare för hur spelet om 

Sundsvallsstrejken organiseras och genomförs. Klarar man inte av en hygglig in-

sats i Sundsvall så kommer man att få det besvärligt lokalt på många orter kom-

mande år. SAP:s representant påpekar att anledningen till att den lokala arbetar-

rörelsen inte ställt upp är att det saknas kunskaper om hur man ska gå tillväga i 

dylika situationer. Man har istället försökt kommunalisera själva jubileet och 

                                                        
344 Protokoll kulturkommittén (781024) ABF F20H:02 ARAB 
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andra kulturinsatser. Det är fel väg att gå menar han. Istället ska den lokala arbe-

tarrörelsen förstärkas. Partidistriktet ska verka för att stödja ABF gruppernas ar-

bete och att man hoppas på betydligt bredare förankring än vad SKP och liknan-

de kan få. Från partiets sida vill man även satsa på att göra själva 100-årsdagen 

27 maj och första maj firandet till något speciellt och i juni planerar man att för-

lägga ett partistyrelsemöte i Sundsvall. Problemet SAP:s representant upplever för 

tillfället är hur man ska lyckas att presentera allt detta som en helhet. Efter dis-

kussionen uppmanas alla ledamöterna att via sina organisationer ta lokala kon-

takter i Sundsvall.345  

Diskussionerna inom ABF:s kulturkommitté präglas alltså av en oro för ut-

vecklingen där erfarenheter från händelseutvecklingen i Norberg är närvarande. 

Diskussionen andas en känsla av att inte ha kontroll över dessa kulturprojekt, 

över de aktiva och välformulerade kulturintresserade samt de fristående organisa-

tionerna. Så som diskussionen förs och händelserna presenteras framstår behovet 

av en ökad satsning på den egna amatörteaterverksamheten inom den socialde-

mokratiska rörelsen som naturlig.  

I början av april 1979 publiceras en artikel i Fönstret om Sundsvallsstrejkens 

bakgrund och förlopp. Artikelförfattaren Rune Nordin understryker att arbetar-

rörelsen med ABF som drivkraft kommer att fira minnet på ett bra sätt med tea-

terföreställningar, utställningar, studiecirklar och folkparksaktiviteter.346 Den so-

cialdemokratiska insatsen i Sundsvall blev också massiv. I ett radioprogram som 

sändes i juni 1979 berättas om det stora strejkspelet men också om att socialde-

mokratiska kvinnoklubbister bildat teatergruppen Katas döttrar som genomfört 

ett alternativt strejkspel som vill visa kvinnornas situation under strejkdagarna 

1879.347 Vidare berättas om Folkrörelsens dag som skedde i samband med social-

demokraternas valupptakt där både socialdemokratiska demonstrationer och sta-

tister ur de stora strejkspelen i tidstypiska kläder gick genom staden. Vidare har 

studiecirklar inom studieförbunden fokuserat den tidiga arbetarrörelsens historia 

och fördjupat sig i vad som hände 11 år innan det socialdemokratiska partiet bil-

dades. I samma radioprogram intervjuas också en ABF-anställd tillika deltagare i 

spelet om Sundsvallsstrejken. Han motiverar sitt deltagande utifrån ett intresse 

för det praktiska i teaterarbetet och som en möjlighet att se om man följt upp vår 
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spel om kvinnornas och barnens situation under Sundsvallsstrejken 1879. ABF F06C:38 ARAB  
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historia på ett bra sätt som han uttrycker sig. På reporterns fråga om hur den fö-

regående höstens hårda partipolitiska diskussioner där flera gjorde anspråk på 

samma arbetarrörelse påverkat arbetet vill mannen från ABF tona ner motsätt-

ningarna. Han menar att man i strejkspelet lyckats alldeles enastående att arbeta 

tillsammans precis som man gjorde 100 år tidigare då partisplittringen ej hade ägt 

rum.348  

Sundsvallsstrejken spelade en central roll också i den dubbel LP som gavs ut på 

A-disc, arbetarrörelsens skivbolag 1979. Arbetarrörelsens 100-åriga historia 

skildrades där händelser och förgrundsfigurer inom socialdemokratin och fackfö-

reningsrörelsen lyftes fram. Gunnar Sträng agerade ciceron och hävdade med ef-

tertryck i kavalkadens inledning att den väg partiet och LO fastlade 1918 nu för-

vandlat det gamla klassamhället till en demokratisk nation, en samhällsomvand-

ling på reformismens väg och i parlamentarisk lagbunden ordning. SAP:s jubile-

umskommitté inför firande av partiets nittioårsjubileum stod bakom urval och 

texter.349 Samma år gav A-disc också ut en LP-skiva med Katas döttrar.350 

Kampen om hur arbetarrörelsens historia skulle skildras fördes av socialdemo-

kraterna även på skivmarknaden. Att gestaltningar med tydliga kopplingar till 

Sundsvallsstrejken präglade produktionen 1979 var säkerligen ingen tillfällighet. 

Det var en betydligt bättre rustad socialdemokrati som bemötte strejkspelet i 

Sundsvall jämfört med strejkspelet i Norberg. Agerandet var betydligt mer proak-

tivt och strategiskt. 

Huså spelet 

Ett annat av de tidiga arbetarspelen var det som uppfördes i fjällbyn Huså. Pre-

miären genomfördes samtidigt med Sundsvallsspelet men förberedelsearbetet hade 

börjat några år tidigare. Idén till spelet om den lilla byn på Åreskutans baksida 

kläcktes 1975 av konstnären Batte Sahlin, själv bördig från Åre men verksam i 

Stockholm inom den fria teatergruppen Narren.351 Han utgick från en lokalhisto-

risk bok som han tyckte behövde göras mer lättillgänglig.352 Manuset presentera-

des offentligt i september 1977 då också föreningen bildades med siktet inställt på 
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skivan kontrasterades av arbetets söner i marschtakt och gamla ljudinspelningar med partiets 
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premiär sommaren 1979. En stor del av arbetet initialt skedde ideellt då varken 

Dramatiska Institutet eller Riksteatern var inblandade vilket de var i Norberg. 

Förankringsinsatser gjordes med turnerande kulturprogram i byarna omkring. Så 

småningom blev en regissör och flera skådespelare från teatergruppen Narren 

involverade. Tekniskt material och vissa skådespelarinsatser finansierades där-

ifrån, om än mer symboliskt. Den huvudsakliga finansieringen kom från länssty-

relsen och landstinget i Jämtland samt en mindre summa som kom från kulturrå-

det. Åre kommun, dit byn Huså hörde, bidrog ej med egna medel. De första två 

spelsäsongerna besöktes byn Huså med sina 100 innevånare av 10.000 intresse-

rade teaterbesökare. Ambitioner fanns att de professionella teaterarbetarna suc-

cessivt skulle dra sig ur och överlämna projektet helt till byborna och att spelplat-

sen så småningom skulle fyllas av nya pjäser och andra aktiviteter.353  

Den lokala dialekten hade en framskjutande plats i Husåspelet och användes 

av lokalbefolkningen i föreställningen trots att besökarna inte kunde förstå alla 

ord. De professionella Narrenskådespelarna pratade dock rikssvenska. Pjäsens 

huvudkonflikt utgick från det som kallades kornupproret 1839 då handgemäng 

uppstod med anledning av svält bland arbetarna och överdåd bland de besuttna. 

Handlingen utspelade sig alltså tidigare i historien än i de andra spelen och innan 

fackföreningsrörelsen hade uppstått. Folkmusiken var också här mer framträdan-

de. Precis som runt strejkspelet i Norberg beskrivs hur initialt ovilliga Husåbor 

som förväntade sig att de professionella skådespelarna skulle besätta rollerna mer 

eller mindre lurades att själva stå på scenen. Även framställningsformen har likhe-

ter då några skådespelare i pjäsen fyller en berättarfunktion som förmedlare mel-

lan den tid i vilken pjäsen utspelar sig och samtiden. Känslan av att Huså hamnat 

i skuggan av sjuttiotalets satsningar i Åre beskrevs och fyllde funktionen som en 

aktuell samtidskonflikt mot vilket spelets historieskrivning tog sitt avstamp. 354 

Sahlin beskriver i en intervju sin relation till byn Huså och motiverar därmed 

engagemanget i teaterspelet. Slutscenen i Husåspelet speglar barndomsupplevelser 

av turismen i Åre, som trots det statliga Åreprojektet var utformat så att vanligt 

folk inte hade råd att turista där berättar han. Det var istället, som han uttrycker 

sig, överklassen från Östermalm och rika engelsmän som klev omkring, glodde 

och kommenterade som om de ägde trakten. Sahlin beskriver också Huså som 

den mest proletära byn i trakten, placerad på Åreskutans baksida och förfördelad 
                                                        
353 Sahlin, Batte (1981) "Om Husåspelets uppkomst, nedkomst, tillkomst, ankomst, inkomst och 
utkomst", i ATR, Teater i lokalsamhället: materialsamling för NAR:s konferens i 
Klackbergsgården, Norberg, 25-27 juni 1981; Geijerstam (1979) Teaterforum 
354 Sahlin, (1981); Geijerstam (1979) Teaterforum; Sveriges Radio P1 (790811); Estreen (1986), s 
123 
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ekonomiskt redan före kommunsammanslagningen. Redan som grabb var Sahlin 

intresserad av gruvlämningarna på fjället och idén att göra teater utifrån boken 

om Huså bruks historia framstår som logisk.355 

Även i Huså beskrivs studieförbundens agerande i kritiska ordalag. Batte Sah-

lin gör bedömningen i efterhand att studiecirkelverksamheten runt Husåspelet 

inte hade haft någon avgörande betydelse. Han kritiserar studieförbundens ytterst 

marginella insatser utifrån att de är stelbenta organisationer och utifrån upplevel-

sen av att de verkar tycka illa om folkrörelser som uppstår spontant, utanför de-

ras egna mallar.356  

Medialt följde Husåspelet liknande mönster som Norbergsspelet och Sunds-

vallsspelet. Berättelsen om Huså spelet bygger på hur den förfördelade byn Huså, 

som egentligen borde ha fått tillgång till olika typer av statliga infrastruktursats-

ningar som istället gick till Åre, är i underläge. Norbergs- och Sundsvallsspelens 

klassperspektiv har här ersatts av ett geografiskt perspektiv men med en liknande 

socioekonomisk konflikt i botten. Förutom spridningen genom radio och tidning-

ar producerade man en egen LP-skiva.357 Någon framträdande diskussion kring 

partipolitiska tillhörigheter, identiteter eller strategiska eller manifesterande insat-

ser från socialdemokraterna liknande Norberg och Sudsvall verkar inte ha fun-

nits.  

Redan på ett tidigt stadium formulerades en berättelse om teaterprojektets be-

tydelse för byns sociala och ekonomiska utveckling. Husåspelet var inte bara en 

upptäckt av den glömda historien utan också ett fenomen som resulterade i att 

hela byn började räta på ryggarna påpekar Richard Estreen när han i mitten av 

åttiotalet beskriver projektet som en viktig del i arbetarspelsvågen.358 Under den-

na period när byutveckling och lokal identitet står på dagordningen för samhälls-

förändringsdiskussionen får Huså, tillsammans med byn Bredsjö som vi kommer 

att stifta närmare bekantskap med i kapitel 6, tjäna som exempel på ett alterna-

tivt, mer familjeorienterat och mer kollektivt småskaligt och folkligt ansvarsta-

gande utvecklingsprojekt.359 För byn Huså skulle teaterprojektet för lång framtid 
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samhet och kollektivt engagemang. Skriften ingår i något som kallades självtillitsprojektet som 
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Norberg, entré 79/4  
356 Sahlin (1981) s 63; Estreen (1986) s 122-125 
357 Sveriges Radio P1 (790811); Geijerstam (1979) Teaterforum; Musiken och några scener ur 
spelet om Åreskutan och dess brukare: Huså Spelet, Föreningen Husåspelet 1980, LP-skiva IFÄ 
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komma att bli en händelse av stor symbolisk betydelse för en upplevd vändpunkt 

för byns utveckling.  

I ett TV program som sändes 1998 berättas också hur spelets genomförande 

innebar att upplevelsen av tidigare nedläggningar och utflyttningar ersattes av 

kollektiva bysatsningar, inflyttning och olika typer av utvecklingsprojekt. Affären 

och byskolan bevarades och olika turistprojekt uppstod. De kooperativa sats-

ningarna utgick alla från det engagemang och den verksamhet som skapades i 

samband med teaterprojektet och några av byborna pratar om en ny tideräkning, 

en före och en efter spelet.360 Att Husåspelet var den första länken i kedjan som 

vände byns nedåtgående utveckling som pågått sedan bruket lades ner och byg-

den avfolkades i slutet av 1800-talet påpekar även en lokal historik av senare 

dato.361 Spelet gavs således en viktig roll för den lokala identiteten och byutveck-

lingsandan.  

Sammanfattningsvis handlade arbetarspelet i Huså om händelser som inträffa-

de före arbetarrörelsens uppkomst. Förmodligen bidrog detta till att den social-

demokratiska motreaktionen uteblev, eller åtminstone inte yttrade sig på det sätt 

som den gjorde i Norberg och Sundsvall. Istället för klasskonflikter blev teater-

spelet sammankopplat med byutveckling och lokal mobilisering. Detta var up-

penbarligen ett mindre kontroversiellt tema vilket leder till att mindre byar och 

orter blir mer framträdande i samband med beskrivningar av amatörteatersats-

ningar och arbetarspel under åttiotalet. Konsekvenserna av dessa kulturverksam-

heter förstås alltmer i ett perspektiv som senare under 1990-talet skulle benämnas 

kulturen som lokaliseringsfaktor. 

Kampen om arbetarspelsvågen 
I de många uppmärksammade arbetarspel som sattes upp under åren i slutet av 

sjuttio- och början av åttiotalen dominerade dock klasskampstemat, vilket ledde 

till en politisk kamp om spelens innehåll och tillhörighet. Efter den intensiva spel-

sommaren 1979 kunde riksteaterns tidning entré konstatera att det fanns ett stort 

intresse för den framväxande arbetarspelsvågen.  

De nya bygdespelen är inga Himlaspelet eller Värmlänningarna – en genre som 

också befinner sig i medvind. Att de kan ha lockelse som turistattraktioner på 

ett motsvarande sätt är emellertid uppenbart och en risk: Tendenser att vilja 

                                                                                                                                                                   
aktiebolag står i centrum för diskussionen. Mårtensson, Bo (1985) Bykooperativ i Bredsjö och 
Huså 
360 Sveriges Television (900127) Byn som vägrade dö; Sahlin (1981)  
361 Historik i turistinformation tillgänglig i byn Huså sommaren 2008, Byutveckling (770718) IFÄ  
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skaffa sig sitt eget publikdragande strejkspel märks i flera PR-sinnade kom-

muner. Tendenser att från olika håll i efterhand vilja göra de framgångsrika 

spelen till sina finns också. En fri kulturyttring med stor genomslagskraft vill 

man gärna adoptera och eventuellt vingklippa. Att en organisation, närmast 

ett kontaktnät, för de olika spelen av den här typen nu planeras, får i det per-

spektivet ses som en skyddsåtgärd för att hålla den fortsatta utvecklingen 

inom den fria ram som är ursprunget för spel som t ex de i Norberg och 

Huså.362  

Den organisation som omnämns är ARON - Arbetarspelens riksorganisation. 

Initiativet togs av aktiva i norbergsspelet. Den börjar diskuteras i föreningen för 

spelet om Norbergsstrejkens protokoll med början i augusti 1979. Man ville star-

ta en rikstäckande organisation tillsammans med andra som driver liknande pro-

jekt som vi om arbetarrörelsens historia. Dessa strävanden skedde inom ramen 

för ATR som bildats två år tidigare.363 Sedan finns åsikter i föreningen i Norberg 

att man inte ska vara medlem i organisationen, meningar som fanns även gällan-

de medlemskapet i ATR.364 Antydningarna i citatet ovan om tendenser att adopte-

ra och eventuellt vingklippa projekten riktar sig med största sannolikhet mot den 

socialdemokratiska rörelsen och framförallt dess kulturorganisation ABF.  

Hösten 1979 har ABF:s tidning Fönstret ett temanummer om arbetarspelen 

och den så kallade ”gräv där du står” rörelsen där dessa tendenser kan noteras. I 

ledaren uttrycks missnöje med hur arbetarrörelsens historia tidigare skildrats.  

Först fick många av oss arbetarrörelsens historia summariskt skildrad i skolan 

av konservativa lärare. Vi växte upp och fick andra beskrivningar. I föreställ-

ningar typ ”Tältprojektet” gavs en ny historieskildring som vi inte heller kan 

eller vill ställa upp på. Nu tar arbetarrörelsen tag i sin egen historia. Med en-

tusiasm och glädje återupptäcker vi 1900-tals historien.365  

Vanmakten över den felaktiga historieskildringen är en anledning till det nyvak-

nade självmedvetandet berättar ledarskribenten som även tidigare spelat en fram-

trädande roll i de socialdemokratiska amatörteatersatsningarna i Sundsvall. Le-

darartikeln följs sedan av ett antal artiklar som beskriver olika arbetarspelspro-

jekt där ambitionen att framhålla ABF:s betydelse framkommer tydligt. Exempel-

vis i skildringen av strejkspelen i Sundsvall så beskrivs det betydligt mindre ABF-

spelet Emma i Ringbyggningen med hjälp av bilder från det samtida större spelet. 

                                                        
362 Mellgren & Englund (1979) entré   
363 Protokoll (790827) (791105) (800304) (800310) FFSN A1:2 NFA; Aron bulletinen nr 3 dec 
1980; FFSN F1:13 NFA; Dahlberg (1987) s 41 
364 Styrelseprotokoll (800428) FFSN A1:2 NFA 
365 Swedenmark, Eva (1979a) Gräv bakåt, se framåt! Fönstret 79/9 
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Artikeln är illustrerad med mustiga utomhusbilder från det stora strejkspelet vil-

ket ger ett intryck av att det var detta spel som texten behandlade. Även i texten 

förekommer formuleringar som fördunklar det faktum att två parallella och del-

vis konkurrerande spel framfördes samtidigt som den utförligt beskriver de soci-

aldemokratiska insatserna, framförallt det socialdemokratiska amatörteaterspelet 

och 1:a maj firandet.366 Stiga vi mot ljuset föreställningen i Norrköping beskrivs 

som tidernas största ABF-succé och redogörelsen för det kommande spelet på 

Seskarö i närheten av Haparanda ramas in av olika beskrivningar av dokumenta-

tionsprojekt som skett inom olika socialdemokratiska organisationer, alla initie-

rade av ABF distriktet i Norrbotten berättar artikeln.367  

ABF Ådalen och ABF Sollefteåorten har tagit initiativ till teaterprojektet Hung-

ermarschen berättar en annan artikel. En journalist på den socialdemokratiska 

tidningen Nya Norrland har forskat under hösten 1978 och producerat ett mate-

rial som ABF bedriver studiecirklar utifrån där syftet är dels att väcka intresse för 

teater, dels ta reda på vad som hände, som artikeln uttrycker sig. Där har man 

bildat föreningen för hungermarschen 1917 som organisatorisk grund för det 

hela.368 En unik kulturinsats ska det även bli i det småländska glasriket med en 

historieskildring i form av en LP-skiva, en bok, utställningar och en teaterpjäs 

berättar fönstrets temanummer som också innehåller beskrivningar av olika ”gräv 

där du står” projekt som ytterligare bidrar till bilden av arbetarspelens framväxt 

som knutna till ABF:s cirkelverksamhet.369  

Grävrörelsen, en beteckning på den verksamhet som uppstod i anslutning till 

de historiska arbetarspelens framväxt, var en omfattande cirkelverksamhet inom 

ABF som byggde på två nästan samtidigt utkomna böcker och tillika studiehand-

ledningar, Sven Lindkvists Gräv där du står och Gunnar Silléns Stiga vi mot lju-

set. Inom ABF tog man inledningsvis framförallt Silléns bok till sitt hjärta som i 

jämförelse med Lindkvists bok var en snabbt framställd och enklare producerad 

bok som uppmuntrade sina läsare att bilda studiecirklar och forska i arbetsplat-

sernas historia. Silléns bok fick sin spridning framförallt genom att den användes 
                                                        
366 Wikström, Lena (1979) Strejken i Sundsvall skildrad av amatörer med sprängkraft, Rörelsen 
erövrar kulturen, Fönstret 79/9 
367 Strömberg, Leif (1979a) Teater i Norrköping som blev tidernas största ABF-succé: Gränsen 
bröts mellan skådisar och publik, Fönstret 1979/9; Swedenmark, Eva (1979b) Sanningen ska fram 
om kravallerna på Seskarö, Fönstret 1979/9 
368 Asplund, Margareta (1979) Då revolutionen var nära i Sverige: Ådalen ger nytt liv åt hunger-
marchen, Fönstret 79/9 
369 Se exempelvis: Strömberg, Leif (1979b) Folk gräver, samlar, intervjuar… Hela Sverige forskar! 
Fönstret 1979/9; Andersson, Karl Olof (1979) Historien ett vapen att förändra samhället – men vi 
får inte gripas av nostalgi, Fönstret 1979/9; Swedenmark Eva (1979a); Mattisson, Håge (1979) En 
unik kulturinsats i det småländska glasriket, Fönstret 79/9 
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inom ABF som underlag under 1978 och 1979 och i de historiecirklar som före-

gick SAP:s 90 årsjubileum 1979.370 

I början av 1980 publicerar Fönstret ytterligare en artikel om Stenhuggarpjäsen 

i Bohuslän som beskrivs som en seger för teateramatörismen och för skaparkraf-

ten i den demokratiska arbetarrörelsen. Från att tidigare förvånat observerat 

framgångar både för det professionella Tältprojektet och det traditionella Himla-

spelet valde ABF:arna istället att låta stenarbetarna skildra sin egen historia i au-

tentisk miljö får vi veta.371 I en tidigare artikel berättade Fönstret att manuset till 

stenarbetarepjäsen beställdes av ABF i Tanum.372  

I arbetarspelet De bröto bygd gick socialdemokratin till tydlig motoffensiv i 

striden om historien. I spelet som hade premiär i februari 1980 skildras arbetar-

nas förhållande runt sekelskiftet 1900 och framåt ur en liten industriorts perspek-

tiv. Efter två års repetitioner på alla dygnets tider, på grund av femskiftsarbete, 

kunde premiären genomföras berättade Fönstret. Endast regissören hade tidigare 

sysslat med teater.373 Spelet byggde på en roman från 1945 av Per Wikberg som i 

samband med ABF i Gävles 60 års firande också återutgavs i bokform.374 Jan 

Westlund påpekar i bokens inledning att man vill förmedla ett historiskt synsätt 

som understryker reformismens betydelse. Andra grupper har strävat efter att 

annektera begreppet arbetarkultur men den verkliga arbetarkulturen har sin 

grund i reformismen och den livsstil som romanen beskriver påpekar han. Detta 

är angeläget att skildra och sprida till en bredare publik.375 Beskrivningar av 

strejkspelsprojektet liksom romanen, präglas av ambitioner att knyta an projektet 

tydligt till socialdemokratin där folkrörelsernas framväxt främst nykterhetsrörel-

sen, fackföreningsrörelsen och den kooperativa rörelsen ges framträdande roller.  

Under första halvåret 1980 rapporterar Fönstret om arbetarspel och arbetar-

spelsliknande projekt. Nu fokuseras dock så gott som uteslutande de satsningar 

                                                        
370 Sillén, Gunnar (1977) Stiga vi mot ljuset; Lindqvist, Sven (1978) Gräv där du står: hur man 
utforskar ett jobb. I en avhandling som undersöker tillkomsten av Arbetets museum i Norrköping 
ges grävrörelsen en viktig roll som tecken på det ökade intresset för arbetarnas historia under 
sjuttiotalets senare hälft. Detta perspektiv kan ses som kompletterande till denna avhandlings 
fokus på arbetarspelen. Alzén (1996)  
371 Adriansson, Bo (1980) Eftersommarens succé: Stenhuggarpjäsen kommer igen i år, Fönstret 
80/2  
372 Gustafsson, Stig Göran (1979) Ett spel i sten som sätter sprutt på rörelsen i Bohus, Fönstret 
79/9  
373 Swedenmark, Ewa (1980d) Arbetarspelet De bröto bygd har haft premiär Dramatiken i var-
dagsslitet, Fönstret 80/5 
374 Wikberg, Per (1980) De bröto bygd 
375 Genom att skildra en industriorts utveckling hoppades man att de upplevda egna rörelsepionjä-
rerna och deras samtid skulle stiga fram som levande gestalter och visa hur man ska gripa sig an 
samtidens problem för att skapa ett bättre samhälle. Wikberg (1980) s 1-8 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   133
 132 

Artikeln är illustrerad med mustiga utomhusbilder från det stora strejkspelet vil-

ket ger ett intryck av att det var detta spel som texten behandlade. Även i texten 

förekommer formuleringar som fördunklar det faktum att två parallella och del-

vis konkurrerande spel framfördes samtidigt som den utförligt beskriver de soci-

aldemokratiska insatserna, framförallt det socialdemokratiska amatörteaterspelet 

och 1:a maj firandet.366 Stiga vi mot ljuset föreställningen i Norrköping beskrivs 

som tidernas största ABF-succé och redogörelsen för det kommande spelet på 

Seskarö i närheten av Haparanda ramas in av olika beskrivningar av dokumenta-

tionsprojekt som skett inom olika socialdemokratiska organisationer, alla initie-

rade av ABF distriktet i Norrbotten berättar artikeln.367  

ABF Ådalen och ABF Sollefteåorten har tagit initiativ till teaterprojektet Hung-

ermarschen berättar en annan artikel. En journalist på den socialdemokratiska 

tidningen Nya Norrland har forskat under hösten 1978 och producerat ett mate-

rial som ABF bedriver studiecirklar utifrån där syftet är dels att väcka intresse för 

teater, dels ta reda på vad som hände, som artikeln uttrycker sig. Där har man 

bildat föreningen för hungermarschen 1917 som organisatorisk grund för det 

hela.368 En unik kulturinsats ska det även bli i det småländska glasriket med en 

historieskildring i form av en LP-skiva, en bok, utställningar och en teaterpjäs 

berättar fönstrets temanummer som också innehåller beskrivningar av olika ”gräv 

där du står” projekt som ytterligare bidrar till bilden av arbetarspelens framväxt 

som knutna till ABF:s cirkelverksamhet.369  

Grävrörelsen, en beteckning på den verksamhet som uppstod i anslutning till 

de historiska arbetarspelens framväxt, var en omfattande cirkelverksamhet inom 

ABF som byggde på två nästan samtidigt utkomna böcker och tillika studiehand-

ledningar, Sven Lindkvists Gräv där du står och Gunnar Silléns Stiga vi mot lju-

set. Inom ABF tog man inledningsvis framförallt Silléns bok till sitt hjärta som i 

jämförelse med Lindkvists bok var en snabbt framställd och enklare producerad 

bok som uppmuntrade sina läsare att bilda studiecirklar och forska i arbetsplat-

sernas historia. Silléns bok fick sin spridning framförallt genom att den användes 
                                                        
366 Wikström, Lena (1979) Strejken i Sundsvall skildrad av amatörer med sprängkraft, Rörelsen 
erövrar kulturen, Fönstret 79/9 
367 Strömberg, Leif (1979a) Teater i Norrköping som blev tidernas största ABF-succé: Gränsen 
bröts mellan skådisar och publik, Fönstret 1979/9; Swedenmark, Eva (1979b) Sanningen ska fram 
om kravallerna på Seskarö, Fönstret 1979/9 
368 Asplund, Margareta (1979) Då revolutionen var nära i Sverige: Ådalen ger nytt liv åt hunger-
marchen, Fönstret 79/9 
369 Se exempelvis: Strömberg, Leif (1979b) Folk gräver, samlar, intervjuar… Hela Sverige forskar! 
Fönstret 1979/9; Andersson, Karl Olof (1979) Historien ett vapen att förändra samhället – men vi 
får inte gripas av nostalgi, Fönstret 1979/9; Swedenmark Eva (1979a); Mattisson, Håge (1979) En 
unik kulturinsats i det småländska glasriket, Fönstret 79/9 

 133 

inom ABF som underlag under 1978 och 1979 och i de historiecirklar som före-

gick SAP:s 90 årsjubileum 1979.370 

I början av 1980 publicerar Fönstret ytterligare en artikel om Stenhuggarpjäsen 

i Bohuslän som beskrivs som en seger för teateramatörismen och för skaparkraf-

ten i den demokratiska arbetarrörelsen. Från att tidigare förvånat observerat 
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370 Sillén, Gunnar (1977) Stiga vi mot ljuset; Lindqvist, Sven (1978) Gräv där du står: hur man 
utforskar ett jobb. I en avhandling som undersöker tillkomsten av Arbetets museum i Norrköping 
ges grävrörelsen en viktig roll som tecken på det ökade intresset för arbetarnas historia under 
sjuttiotalets senare hälft. Detta perspektiv kan ses som kompletterande till denna avhandlings 
fokus på arbetarspelen. Alzén (1996)  
371 Adriansson, Bo (1980) Eftersommarens succé: Stenhuggarpjäsen kommer igen i år, Fönstret 
80/2  
372 Gustafsson, Stig Göran (1979) Ett spel i sten som sätter sprutt på rörelsen i Bohus, Fönstret 
79/9  
373 Swedenmark, Ewa (1980d) Arbetarspelet De bröto bygd har haft premiär Dramatiken i var-
dagsslitet, Fönstret 80/5 
374 Wikberg, Per (1980) De bröto bygd 
375 Genom att skildra en industriorts utveckling hoppades man att de upplevda egna rörelsepionjä-
rerna och deras samtid skulle stiga fram som levande gestalter och visa hur man ska gripa sig an 
samtidens problem för att skapa ett bättre samhälle. Wikberg (1980) s 1-8 
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och grupper som har anknytning till ABF och ofta påtalas ABF:s roll för projek-

tens realiserande.376 I samband med tidningens rapportering av arbetarspelet 

Hungersmarschen 1917 som hade premiär 28 juni 1980 utanför Kramfors ut-

trycks vikten av en fortsatt diskussion kring arbetarspelens utveckling både ideo-

logiskt och teatermässigt. Hittills har spelen mest handlat om det förgångna och 

ganska dåligt lyckats med kopplingen till dagens samhälle kan man läsa i arti-

keln.377 

Björn Elmbrant, dåvarande journalist vid den socialdemokratiska dagstidning-

en Nya Norrland, var en förgrundsfigur i arbetarspelet Hungersmarshen i Ådalen. 

Han diskuterade den egna rörelsens idylliserande historiesyn i en bok som gavs ut 

i samband med teaterprojektet. Här konstaterade han att historien präglats av 

portalgestalter, kamplystna arbetare och välbesökta möten. Kopplingarna till ti-

digare versioner av arbetarrörelsens historia där de stora ledarna kritiserades och 

utmålades som förrädare ligger inte långt bort. På detta sätt menade han att arbe-

tarrörelsen själv har bäddat för myten om ett senare syndafall med en polarisering 

mellan hjältar och förrädare.378  

Idylliseringen av arbetarnas strävanden förekommer i alla spel men man kan 

konstatera att de socialdemokratiska berättelserna i högre grad framhäver arbe-

tarnas organisationer och folkrörelsernas framväxt; främst nykterhetsrörelsen, 

fackföreningsrörelsen och den kooperativa rörelsen. I de tidigare spelen fram-

ställdes organisationerna mer som konflikthärdar än som förutsättningar för den 

politiska kampen. Istället fokuserades arbetarnas handlingar, kampen och käns-

lan av solidaritet.  

I mitten av åttiotalet gjordes kartläggningar och enkätundersökningar om ar-

betarspelens deltagare och utveckling. Olika uppgifter finns runt om detta både i 

anslutning till Dramatiska institutets och i ABF:s agerande i arbetarspelsfrågan. I 

ett internt ABF material från 1980 beskrivs att man gjort en kartläggning av arbe-

tarspelen och de medverkande personerna tillsammans med Dramatiska Institu-

                                                        
376 Se exempelvis: Jönsson, Reidar (1980) Observerat: Vem bryr sig om en bok som skrivits av 
arbetare? Fönstret 80/1; Adriansson (1980); Kjellberg Jan (1980) Inför Forum 1980 Norrköping; 
Ingen får passivt suga i sig. Alla ska vara med och skapa. Om kulturen i bostadsområden, Fönstret 
80/3; Swedenmark (1980d); Gustavsson, Stig Göran (1980) Angered – en förort som har alla 
tänkbara barnsjukdomar. Botas nu med teater, cirklar, utställningar, gemenskap, teatern som 
flyttade ut till förorten, Fönstret 80/5; Högbom, Kristin (1980a) Nu kommer spelet om Tensta- 
Rinkeby: Vi ska bryta isoleringen och skapa egna traditioner, Fönstret 80/7; Osignerad (1980) 
Spelet går vidare i Horndal … och i Hunnebostrand. Fönstret 80/8 
377 Swedenmark, Eva (1980g) Ännu ett fint arbetarspel: Hungersmarschen, Fönstret 80/9 
378 Elmbrant, Björn (1980) Hungermarschen 1917: ett reportage från Ådalen om Fritz Ståhl, 
Anton Nilsson, "Kalle Sala", "Finn-Mattsson" och andra ådalsbor några aprildagar 1917 
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tet.379 Detta skedde tillsammans med en tidigare anställd på ABF-förbundets kul-

turavdelning.380 Många av DI-eleverna engagerade sig i de olika spelen, ofta i 

nyckelpositioner och slutpraktiken, som skulle ställas i arbetarklassens tjänst, 

förlades ofta till orter som exempelvis Norberg, Huså, Sundsvall, Kramfors åren 

runt 1980.381 Inom Dramatiska Institutets ram gjordes även en enkätundersök-

ning 1985 som omfattade 38 olika spel som getts av 27 olika spelföreningar eller 

projekt.382 Slutsatsen var att de var så många att man kunde prata om arbetarspe-

len som en rörelse. Leif Dahlberg tycker sig se spelen utvecklas i olika vågor med 

olika förutsättningar och utryck.383 Den första betecknar han som strejk- och 

kampspelens period. Han ser exempel på spel som uppstod i brukssamhällen där 

de proletära inslagen var starka.384 Den andra vågen av arbetarspel, förortsspelen, 

var mer socialdemokratiskt präglad och uppstod i större utsträckning i de större 

städernas förorter där deltagarna hade en mer framträdande medelklassbak-

grund.385 Arbetarspelet i Norrsundet var dock det första ”reformistiska” arbetar-

spelet menar Dahlberg. Arbetarspelsvågen spreds alltså från industriorter i slutet 

av sjuttiotalet till förorter under åttiotalet. I den första vågen menar han att initia-

tiven tagits av utifrån kommande personer som han kallar Narodniker och liknar 

därmed fenomenet vid den ryska studentutvandringen till bönderna 1870-talet. 

Till Narodnikerna räknar han de professionella kulturarbetarna som initierade 

och genomförde de första arbetarspelen där initiativtagarna till Norbergsspelet 

och Husåspelet ingår. Han driver också tesen att dessa initiativtagare och ortsbe-

                                                        
379 Föredragning 3 Arbetarspelens utveckling (800201) ATF vol15, ARAB 
380 Jan Karlén var anlitad både som producent i Norberg och Huså. Han gjorde också insatser för 
förankringen av Hungersmarchen spelet band LO:s folk. Geijerstam (1979) Teaterforum; 
Dahlberg (1995)  
381 Dahlberg (1995)  
382 Enkäten gjordes av Leif Dahlberg och Jan Karlén. Det finns olika uppgifter om detta, en är att 
den gjordes 1985 och omfattade 38 olika spel som getts av 27 olika spelföreningar eller projekt, 
dels att enkäten besvarades 1984-85 av 26 arbetarspel. Dahlberg (1987); Dahlberg (1995). Även 
uppgifter finns på att ABF bedrev person- och åsiktsregistreringar finns. Intervju Arne Andersson, 
060405 IFÄ; Bremen, Ann Helen von (1986) Vad är bra politisk teater? en intervju med Anders 
Nilsson Arbetarteatern 86/3-4. Man kan inte utesluta att det fanns olika typer av kartläggningar 
och register för internt bruk som gjorts svårtillgängliga.  
383 En liknande beskrivning hade getts i tidskriften Folkets historia där arbetarspelen delas in i två 
typer, dels storstadsspel, dels småortsspel. Wiking-Faria, Pablo (1982) Arbetarspelen i Sverige, 
Folkets Historia 82:2 
384 Den första vågens arbetarspel: Norberg 1977, Horndal 1979, Huså 1979, Hunnebostrand 
1979, Sundsvall 1979, Norrköping 1979, Ådalen 1980, Norrsundet 1980, Hissmofors 1981, och 
Seskarö- Haparanda 1981. Dahlberg (1995)  
385 Den andra vågens arbetarspel: Järfälla 1981, Motala 1981, Hägersten 1981, Örebro 1981, 
Kopparberg 1982, Enskede 1983, Horndal - Skeppsholmen 1983, Växjö 1983, Boden 1983, 
Handen 1984, Botkyrka 1984, Göteborg 1984, Klemensnäs 1984 Malmberget 1985, Piteå 1985 
och Landskrona 1985. Dahlberg (1995)   
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377 Swedenmark, Eva (1980g) Ännu ett fint arbetarspel: Hungersmarschen, Fönstret 80/9 
378 Elmbrant, Björn (1980) Hungermarschen 1917: ett reportage från Ådalen om Fritz Ståhl, 
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379 Föredragning 3 Arbetarspelens utveckling (800201) ATF vol15, ARAB 
380 Jan Karlén var anlitad både som producent i Norberg och Huså. Han gjorde också insatser för 
förankringen av Hungersmarchen spelet band LO:s folk. Geijerstam (1979) Teaterforum; 
Dahlberg (1995)  
381 Dahlberg (1995)  
382 Enkäten gjordes av Leif Dahlberg och Jan Karlén. Det finns olika uppgifter om detta, en är att 
den gjordes 1985 och omfattade 38 olika spel som getts av 27 olika spelföreningar eller projekt, 
dels att enkäten besvarades 1984-85 av 26 arbetarspel. Dahlberg (1987); Dahlberg (1995). Även 
uppgifter finns på att ABF bedrev person- och åsiktsregistreringar finns. Intervju Arne Andersson, 
060405 IFÄ; Bremen, Ann Helen von (1986) Vad är bra politisk teater? en intervju med Anders 
Nilsson Arbetarteatern 86/3-4. Man kan inte utesluta att det fanns olika typer av kartläggningar 
och register för internt bruk som gjorts svårtillgängliga.  
383 En liknande beskrivning hade getts i tidskriften Folkets historia där arbetarspelen delas in i två 
typer, dels storstadsspel, dels småortsspel. Wiking-Faria, Pablo (1982) Arbetarspelen i Sverige, 
Folkets Historia 82:2 
384 Den första vågens arbetarspel: Norberg 1977, Horndal 1979, Huså 1979, Hunnebostrand 
1979, Sundsvall 1979, Norrköping 1979, Ådalen 1980, Norrsundet 1980, Hissmofors 1981, och 
Seskarö- Haparanda 1981. Dahlberg (1995)  
385 Den andra vågens arbetarspel: Järfälla 1981, Motala 1981, Hägersten 1981, Örebro 1981, 
Kopparberg 1982, Enskede 1983, Horndal - Skeppsholmen 1983, Växjö 1983, Boden 1983, 
Handen 1984, Botkyrka 1984, Göteborg 1984, Klemensnäs 1984 Malmberget 1985, Piteå 1985 
och Landskrona 1985. Dahlberg (1995)   
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folkningen hade svårt att mötas i teatern som verksamhet eftersom ortsbefolk-

ningen som han uttrycker sig, inte förstod sig på detta.386  

En miljon människor arbetar aktivt med amatörteater i Sverige hävdades i bör-

jan av åttiotalet och ännu en bit in på nittiotalet beskrevs denna våg som omfat-

tande.387 Arbetarspelen har setts som vidareutveckling av arbetarlitteraturtradi-

tionen vilket befäst arbetarspelen som en viktig del av den svenska litteraturhisto-

rien.388 Men också perspektivet på Norbergsspelet som en del i en folkteatertradi-

tion har haft viss bäring.389 Framträdande är dock i efterhand att arbetarspelen 

skrivits in i en förståelse som utgår från 1974 års kulturpolitik. De har beskrivits 

som lyckade satsningar för att realisera en av kulturpolitikens centrala mål, att 

sprida kulturen till glesbygden och att göra de kulturovana engagerade och aktiva 

både som konsumenter och producenter. I den svenska litteraturhistorien exem-

pelvis har arbetarspelen setts som ett återupptagande av den tidiga arbetarrörel-

sens amatörteatertraditioner och, trots att det stod klasskamp på programmet, 

skrivits in i den reformistiska traditionen i något som kan liknas vid en socialde-

mokratisk kanon. 

sjuttiotalets radikala kulturrörelse skapade med de så kallade arbetarspelen sin 

egen teaterform, som återupptog traditionen från den tidiga arbetarrörelsens 

amatörteater […] De medverkande har grävt, huggit och brutit där de stått, 

och för dem har det gällt rätten till deras egen historia. Flera av spelen har 

framförts sommar efter sommar och gjort glesbygder till kulturhärdar, där fö-

reställningarna förberetts vintertid i studiecirklar. Människor som hör hemma 

i vad den statliga kulturpolitiken definierat som ’kulturellt eftersatta’ bygder 

har varit med om att förnya svensk amatörteater och givit reell innebörd åt 

begreppet folkteater. 390 

Sammanfattningsvis kan konstateras att strejkspelet i Norberg och den efterföl-

jande arbetarspelsvågen har betraktats som viktiga uttryck för sjuttiotalets radi-

kala kulturrörelse. Denna genomgång av Norbergsspelet och dess efterföljare be-

                                                        
386 Dahlberg (1995) s 63  
387 Sveriges Radio P1 (830226) Amatörteater är att stärka självkänslan. Om de senaste årens upp-
sving, redaktörer Folke Rubin och Ingegärd Nyström; Sveriges Radio P1 (980630) Studio Ett 
Direktsänt aktuellt magasin från Samhällsredaktionen om sommarteater; Furuland & Svedjedal 
(2006) s 367  
388 1979 beskrevs Norbergsspelet på detta sätt av Clas Fredelius själv aktiv i spelet om Hägersten. 
Perspektivet har sedan utvecklats och fördjupats. Fredelius , Claes (1979) Från kamplyrik till 
arbetarspel: arbetarlitteraturen i Sverige 1880-1979; Furuland & Svedjedal (2006) 
389 Rønning, Barbro (1991) Folketeater: et begrep og en modell - et teatersyn og en visjon: 
perspektiver og praksis i og omkring trekk i nordisk teaterutvikling ca. 1968-1990, Estreen 
(1986); Testad (kommande)  
390 Lönnroth, Delblanc & Göransson (1990) s 218 
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kräftar i långa stycken den bild som målats upp men den tillför också en del vik-

tiga nyanser. De teaterspel som iscensattes av grupper utanför den etablerade ar-

betarrörelsen fokuserade strejker eller andra sociala konflikter ofta historiska 

händelser av betydelse för arbetarrörelsens egen självförståelse. Lokalt stöd gavs 

från såväl kommuner som arbetarrörelsens organisationer men projekten möttes 

ofta av misstro från distrikts- och riksnivåerna. Den lokala förankringen var på-

fallande och deltagarna var i huvudsak amatörer även om professionella förekom 

i nyckelpositioner inom manus, regi, musik och producentfunktion. Föreställ-

ningarna genomfördes ofta i anslutning till nedlagda industrier som deltagarna 

hade någon typ av förhållande till. Platsen uppfattades som viktig och fungerade 

identitetsformerande. Klassperspektivet var framträdande och kritiken mot kapi-

talismen ofta tydligt uttalad. Även den reformistiska väg man uppfattade social-

demokratin valt kritiserades. Budskapet var – mer eller mindre uttalat – att ”fol-

ket” skulle valt en betydligt radikalare väg om de fått bestämma.  

Svaret från den etablerade arbetarrörelsen blev efterhand allt tydligare. Striden 

stod om historien och den handlade om folkrörelsernas lyckosamma kamp för 

erkännande och makt. De folkigt förankrade arbetarspelen borde spännas för den 

etablerade arbetarrörelsens vagn och ledas av strateger på central nivå i SAP, LO 

och ABF.  
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386 Dahlberg (1995) s 63  
387 Sveriges Radio P1 (830226) Amatörteater är att stärka självkänslan. Om de senaste årens upp-
sving, redaktörer Folke Rubin och Ingegärd Nyström; Sveriges Radio P1 (980630) Studio Ett 
Direktsänt aktuellt magasin från Samhällsredaktionen om sommarteater; Furuland & Svedjedal 
(2006) s 367  
388 1979 beskrevs Norbergsspelet på detta sätt av Clas Fredelius själv aktiv i spelet om Hägersten. 
Perspektivet har sedan utvecklats och fördjupats. Fredelius , Claes (1979) Från kamplyrik till 
arbetarspel: arbetarlitteraturen i Sverige 1880-1979; Furuland & Svedjedal (2006) 
389 Rønning, Barbro (1991) Folketeater: et begrep og en modell - et teatersyn og en visjon: 
perspektiver og praksis i og omkring trekk i nordisk teaterutvikling ca. 1968-1990, Estreen 
(1986); Testad (kommande)  
390 Lönnroth, Delblanc & Göransson (1990) s 218 
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kräftar i långa stycken den bild som målats upp men den tillför också en del vik-

tiga nyanser. De teaterspel som iscensattes av grupper utanför den etablerade ar-

betarrörelsen fokuserade strejker eller andra sociala konflikter ofta historiska 

händelser av betydelse för arbetarrörelsens egen självförståelse. Lokalt stöd gavs 

från såväl kommuner som arbetarrörelsens organisationer men projekten möttes 

ofta av misstro från distrikts- och riksnivåerna. Den lokala förankringen var på-

fallande och deltagarna var i huvudsak amatörer även om professionella förekom 

i nyckelpositioner inom manus, regi, musik och producentfunktion. Föreställ-

ningarna genomfördes ofta i anslutning till nedlagda industrier som deltagarna 

hade någon typ av förhållande till. Platsen uppfattades som viktig och fungerade 

identitetsformerande. Klassperspektivet var framträdande och kritiken mot kapi-

talismen ofta tydligt uttalad. Även den reformistiska väg man uppfattade social-

demokratin valt kritiserades. Budskapet var – mer eller mindre uttalat – att ”fol-

ket” skulle valt en betydligt radikalare väg om de fått bestämma.  

Svaret från den etablerade arbetarrörelsen blev efterhand allt tydligare. Striden 

stod om historien och den handlade om folkrörelsernas lyckosamma kamp för 

erkännande och makt. De folkigt förankrade arbetarspelen borde spännas för den 

etablerade arbetarrörelsens vagn och ledas av strateger på central nivå i SAP, LO 

och ABF.  
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5. ABF och amatörteatern 
 

ABF forum, den stora och pampiga konferensen som hela förra veckan fyllde 

Sandviken med röda ABF flaggor och ABFare tog i fredags itu med teatern. 

Under rubriken ”Hur används teatern i arbetarrörelsen” samlade man till ett 

dagslångt seminarium som varvades med ett antal små fina teaterpjäser ut-

spridda i lokalerna. […] Under seminariet låg hela tiden skuggan från de fria 

teatergrupper vilkas pjäser ”rörelsen” inte vill veta av. Och här kunde man 

skönja en bestämd trötthet i tonen; den politiska gallringen är inte populär 

bland dem som sitter ute i landet och jobbar med ABF. Argumentet från parti-

et är att man inte får tillfälle att bemöta pjäsernas innehåll och tendens. Men, 

frågar man sig – återigen som utomstående, borde inte partiet med öppna ar-

mar ta emot politiska utmaningar som breddar vägen för de bemötanden och 

argument som partiet ändå anser sig ha? Jo borde. Men så är det uppenbarli-

gen inte. 60-talets  –  och 70-talets  –  aggressivt samhällsborrande teater ver-

kar ses med ett slags skräckblandad fascination där fascinationen tar form av 

bedyranden om ett debattvänligt klimat, men där skräcken sitter djupast när 

det kommer till kritan. Hur djupt detta glapp egentligen är framkom vid kväl-

lens galaföreställning av ”Vår röda fana” SSU:s bidrag till arbetarrörelsens hi-

storia på scen. Föreställningen hade utarbetats under konferensveckan. Den 

byggde i stor utsträckning på redan använt material och samarbetet mellan 

professionella (främst ABF:s föreningsteater) och amatörer resulterade i en 

medryckande grandios och vacker historierevy. – Eller snarare ett socialdemo-

kratiskt kyrkospel på gränsen mellan filmen ”Karl Fredrik regerar” och ”Jesus 

Christ Superstar”.391 

Det kritiska referatet ovan publicerades i Dagens Nyheter i mars 1976. ABF hade 

precis genomfört en manifestation i form av ett stort arrangemang, Forum 76, 

som kan liknas vid en utbudsfestival för studieförbundets verksamheter. Det var 

framförallt en teaterföreställning framförd av unga SSU:are som hamnade i onåd 

hos recensenten. Skuggan av sjuttiotalets konflikter mellan ABF och de olika kul-

turrörelserna, framförallt de fria teatergrupperna faller över recensionen.  

                                                        
391 760322 Dagens Nyheter Vår röda fana visar på debatträdslan, Ove Säverman. 
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Tidigare under sjuttiotalet hade den interna diskussionen om ABF:s roll i kul-

turlivet i huvudsak handlat om vilka kulturproduktioner som skulle distribueras 

och vilka som skulle motarbetas, ofta beroende på dess partipolitiska tendens. 

Men under slutet av decenniet hamnar rörelsens egna kulturproduktioner i det 

kritiska blickfånget i högre utsträckning. Strävanden inom socialdemokratin att 

göra egna estetiska gestaltningar och därmed också få en bättre styrning av inne-

håll och budskap uppfattades inte sällan som estetiskt plumpt och politiskt av-

trubbat. Kritiken i Dagens Nyheters recension riktar in sig på pjäsens budskap 

och framförande där framförallt arbetet med regi och manus hamnar i fokus. Det 

var också mot dessa centrala moment i kulturproduktionen som uppmärksamhe-

ten riktades när ABF rent praktiskt började bygga upp en egen amatörteaterverk-

samhet.  

ABF:s satsningar inom amatörteaterområdet skedde i sextio- och sjuttiotalens 

politiserade kulturklimat. ABF befann sig i frontlinjen mot de fria grupperna och 

även till viss del mot den progressiva musikrörelsen vilket gjorde att en intressant 

position mellan den kulturaktivistiska sextiotalsrörelsen och den institutionalise-

rade socialdemokratiska rörelsen utmejslades. Att kulturen nu bättre skulle ba-

lansera den partipolitiska och fackföreningsinriktade verksamheten som dess 

tredje ben stärkte också ABF:s position i rörelsefamiljen, en rörelse som i sam-

band med riksdagsvalet 1976 drabbades av en kraftig motgång då den drygt fyr-

tioåriga regeringseran bröts.  

Detta kapitel kommer att behandla den växande kulturverksamheten framför-

allt ABF:s och rörelsens satsningar på amatörteatern. Det är främst den interna 

verksamheten inom riksförbundet under mitten av sjuttiotalet som intresserar. 

Det empiriska materialet utgörs i huvudsak av arkivhandlingar från Kommittén 

för estetisk verksamhet/Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen, 

artiklar i tidskriften Fönstret samt intervjumaterial.  

 

Fortsättningsvis i detta kapitel styrs intresset mot frågor som: 

- Hur agerade ABF på central nivå när man utformade satsningen på ama-

törteater? 

- Vilka föreställningar och förväntningar fanns på amatörteatern inom den 

socialdemokratiska rörelsefamiljen?  

- Hur förhöll sig ABF till den politiserade amatörverksamhet som beskrivits 

i förra kapitlet? 
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Kapitlet består av fyra delar. I den första delen tecknas bakgrunden till ABF som 

organisation, dels dess roll och position som en statligt finansierad folkbildnings-

organisation, dels dess roll och position som en socialdemokratisk kulturorgani-

sation. Andra delen handlar om hur ABF:s amatörteatersatsning initieras och legi-

timeras internt inom förbundet. Den tredje delen fokuserar resultatet; den ama-

törteatersatsning som sjösattes där en arbetsgrupp och anställda ombudsmän ar-

betade för att formera en socialdemokratisk amatörteaterrörelse. Den fjärde 

handlar om hur arbetarteatrarna som blev ett enhetligt organisationskoncept och 

inkluderade teateraktiva på olika orter i landet. Men innan vi går in på den inter-

na händelseutvecklingen behövs som sagt en bakgrund om ABF:s roll som studie-

förbund och som den socialdemokratiska rörelsens kulturella basorganisation. 

Socialdemokratins tredje ben 

Om man betraktar arbetarrörelsen som en kämpande armé ryckande fram på 

bred front i olika frontavsnitt, låt oss säga det politiska, det fackligt-

ekonomiska och det kulturella, så bör det ju vara bildningsarbetets syfte att på 

sitt område erövra åt arbetarklassen en allt större andel i de kulturella värde-

na, liksom den fackliga rörelsen vill erövra ökad andel i det ekonomiska väl-

ståndet och den politiska verksamheten ökad andel i politiska rättigheter och 

makt.392 

Redan på trettiotalet hade föreställningen om ABF som ett tredje ben vid sidan av 

de politiska och de fackliga organisationerna formulerats. När Gunnar Hirdman 

tillträdde som studierektor 1932 började han driva kulturfrågorna med kraft och 

fick, trots att han var ifrågasatt, ett betydande inflytande på den socialdemokra-

tiska arbetarrörelsens kultur- och bildningsdiskussion.393  

Det är en vanlig uppfattning att kriget avbröt de kulturpolitiska satsningar som 

inletts under trettiotalet under Artur Engbergs ledning. Efter andra världskriget 

antogs Efterkrigsprogrammet där socialdemokraterna med starkt stöd av kom-

munisterna fokuserade på välfärdspolitiska reformer. Nu var det skördetid, en 

snabb samhällsomvandling hägrade. Efterkrigsprogrammets starka betoning av 

ekonomiska aspekter med rationell planering och effektivitet i högsätet lämnade 

                                                        
392 Hirdman, Gunnar (1933) Arbetarbildning - linjer och mål 
393 Hirman har beskrivits som en person som istället för att vandra på rörelsens upptrampade 
stigar gick sina egna vägar Hans anarkistiska och syndikalistiska influenser har förknippats med 
ABF:arnas något avvaktande hållning mot honom. Karlsson, Georg (2007) Gunnar Hirdman: 
humanisten, demokraten, folkbildaren: en levnadsteckning, s 22-28, 44, 93-99, 101. Se även 
Arvidson, Lars (2007) Insikter och åsikter: Gunnar Hirdmans kunskapssyn och 
bildningsdiskussion; Åkerstedt (1967) 
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humanisten, demokraten, folkbildaren: en levnadsteckning, s 22-28, 44, 93-99, 101. Se även 
Arvidson, Lars (2007) Insikter och åsikter: Gunnar Hirdmans kunskapssyn och 
bildningsdiskussion; Åkerstedt (1967) 



142   I   Arbetare på scen  ✍  stefan backius
 142 

lite utrymme för kulturpolitiska reformer och att socialdemokratins intresse för 

kulturpolitik dämpades fram till sextiotalet är en allmänt förmedlad bild.394 Men 

trots, eller kanske till följd av, frånvaron av en statlig kulturpolitik fördes en in-

tensiv debatt inom ABF, en debatt som inspirerades av kommunistiska utmaning-

ar.395 Det är emellertid uppenbart att studieförbundet fick en mer central roll då 

den statliga kulturpolitiken tog sin form vid sjuttiotalets mitt.  

Studieförbunden  

I mitten av sjuttiotalet fanns det 10 godkända studieförbund i Sverige. Tillsam-

mans med folkhögskolorna utgjorde de den statsbidragsfinansierade folkbild-

ningssfären. Förbundens främsta verksamhetsform har av tradition varit studie-

cirklar men under sjuttiotalet tillkom ny verksamhet. Som ett resultat av kultur-

propositionen 1974 omvandlades det tidigare föreläsningsbidraget till ett nytt 

stöd för kulturprogram inom föreningslivet och resurserna förstärktes. Inled-

ningsvis var det relativt begränsade medel det handlade om men de fick ändå stor 

betydelse för studieförbundens verksamhetsinriktning. Det statliga stödet räkna-

des upp varje år och lovade därmed ett växande framtida verksamhetsområde.396  

Sjuttiotalets Folkbildningsutredning beskrev studieförbunden som sprungna ur 

medlemsorganisationerna vilket innebar att de fått sin organisatoriska form ge-

nom folkrörelserna. Föreställningen om folkbildningen och folkrörelserna som 

grunden för framväxten av det moderna samhället dominerade. Uppgiften att ge 

det stora flertalet av medborgarna kunskaper, gemenskap och stimulans samt 

förmåga och engagemang att ta del av och få inflytande över olika samhällsfrågor 

och kulturformer var centralt för studieförbundens legitimitet.397 

ABF var det största av de svenska studieförbunden under hela 1900-talet. Det 

är också det äldsta och brukar beskrivas som byggt på medlemsorganisationer 

närstående arbetarrörelsen. De tidigaste medlemsorganisationerna: Kooperativa 

                                                        
394 Se exempelvis Frenander (2005) s 103f; Kulturutredningen (2009) Betänkande av 
Kulturutredningen Grundanalys SOU 2009:16; Åmark, Klas (1982) Socialdemokratisk kulturpo-
litik och kulturens kris i Sverige under 1960- och 1970-talen, Meddelande från arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek 82/2; Jansson, Bertil (1982) Ny kulturpolitik: några anteckningar om hur 
utredningen kom till. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 82/2. Se även 
Lindroth, Bengt (1970) "Målen för den statliga kulturpolitiken", i Kulturrådet (red) Idéer i 
kulturpolitiken: studier utgivna av Kulturrådet 
395 Se exempelvis Karlsson (2007) 
396 Bidragen till kulturprogram betydde mycket för utvecklingen av kulturlivet underströk Folk-
bildningsutredningen som bedömde att nästan hälften av alla genomförda kulturprogram erhöll 
75 procentiga statsbidrag. Folkbildningsutredningen (1979) Folkbildning för 80-talet: betänkande 
SOU 1979:85, s 123  
397 Folkbildningsutredningen (1977) Folkbildningen i framtiden: en debattskrift från 
Folkbildningsutredningen SOU 1977:38, s 7-12 
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förbundet (KF) Landsorganisationen (LO) och Sveriges socialdemokratiska arbe-

tareparti (SAP) anslöts redan 1912, året då ABF bildades, och var också under 

denna avhandlings undersökningsperiod de största och mest inflytelserika. Under 

sjuttiotalet skedde en kraftig ökning av antalet medlemsorganisationer, från 24 st 

1970 till 43 st 1979.398 Nykomlingarna var främst handikapporganisationer och 

så kallade invandrarorganisationer men även vissa politiska organisationer och 

ungdomsorganisationer tillkom. De nytillkomna var i allmänhet mindre organisa-

tioner med en svagare koppling till socialdemokratin. Samtidigt var de äldre or-

ganisationerna fortfarande starkt dominerande i förbundets beslutsorgan. Sjuttio-

talets kraftiga medlemstillväxt stärkte naturligtvis organisationens legitimitet. 

ABF var under undersökningsperioden organiserat i lokalavdelningar, distrikt 

och riksförbund. Dessa leddes av styrelser som i huvudsak bestod av personer 

som representerade något av medlemsförbunden. Oftast var det personer från KF, 

LO eller SAP som satt på de mest inflytelserika posterna. Organisationsstrukturen 

spelade en viktig roll för ABF:s kontaktytor framförallt inom den socialdemokra-

tiska rörelsen med tentakler mot många av de myndigheter och grupperingar som 

hanterar kultur- och bildningsfrågor. Organisationsstrukturen var också viktig 

för förbundets självbild som en demokratiskt förankrad massrörelse som skulle 

bilda medborgarna, framförallt dem som på något sätt har anknytningar till med-

lemsorganisationerna.399 Gränsen mellan riksförbundet och medlemsorganisatio-

nerna liksom innebörden i de ofta använda begreppen folkrörelserna, arbetarrö-

relsen eller den etablerade arbetarrörelsen var under undersökningsperioden fly-

tande och tycktes dras efter dagsbehov.  

Frågan om hur man ska benämna den socialdemokratiska rörelsen är inte helt 

enkel att besvara. Begrepp som ofta använts av rörelsen själv är arbetarrörelsen 

alternativt den etablerade arbetarrörelsen. Här utesluts per definition de kommu-

nistiska, syndikalistiska och vänstersocialistiska grenarna. Vilka organisationer 

                                                        
398 De nya medlemsorganisationerna som tillkom under 1970- talet var: HSB 1970, Riksbyggen 
1970, Svenska psoriasisförbundet 1970, ILCO 1971, Riksförbundet mot reumatism 1972, Sveri-
gefinska riksförbundet 1973, Svenska diabetesförbundet 1973, Laryngförbundet 1973, Neurolo-
giskt handikappades riksförbund 1973, Riksförbundet för njursjuka 1973, Hyresgästernas riks-
förbund 1974, Kommunistisk ungdom 1974, Folkparkernas centralorganisation 1975, Grekiska 
riksförbundet 1975, Kooperativa Konsumentgillesförbundet 1975, Svenska Arbetarsångarförbun-
det 1975, Föreningen Sveriges dövblinda 1976, Jugoslaviska Riksförbundet 1976, Arbetarpartiet 
kommunisterna 1977, Riksförbundet för Social och Mental hälsa 1978, Sveriges kommunistiska 
ungdomsförbund 1979. ABF:s verksamhetsberättelser 1969-1970, 1979-1980, ARAB. 
399 Antalet medlemmar i ABF brukade jämställas med det totala antalet medlemmar i förbundets 
medlemsorganisationer. Detta innebar att medlemmar räknades flera gånger om de var med i flera 
föreningar. Det torde ha hört till vanligheterna att exempelvis medlemskap i facket, ett politiskt 
parti och KF följdes åt. Effekten blev då att karaktären av massrörelse förstärktes och att medbor-
garnas allmänintresse i högre grad jämställdes med studieförbundets och även socialdemokratins. 
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lite utrymme för kulturpolitiska reformer och att socialdemokratins intresse för 

kulturpolitik dämpades fram till sextiotalet är en allmänt förmedlad bild.394 Men 
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394 Se exempelvis Frenander (2005) s 103f; Kulturutredningen (2009) Betänkande av 
Kulturutredningen Grundanalys SOU 2009:16; Åmark, Klas (1982) Socialdemokratisk kulturpo-
litik och kulturens kris i Sverige under 1960- och 1970-talen, Meddelande från arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek 82/2; Jansson, Bertil (1982) Ny kulturpolitik: några anteckningar om hur 
utredningen kom till. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 82/2. Se även 
Lindroth, Bengt (1970) "Målen för den statliga kulturpolitiken", i Kulturrådet (red) Idéer i 
kulturpolitiken: studier utgivna av Kulturrådet 
395 Se exempelvis Karlsson (2007) 
396 Bidragen till kulturprogram betydde mycket för utvecklingen av kulturlivet underströk Folk-
bildningsutredningen som bedömde att nästan hälften av alla genomförda kulturprogram erhöll 
75 procentiga statsbidrag. Folkbildningsutredningen (1979) Folkbildning för 80-talet: betänkande 
SOU 1979:85, s 123  
397 Folkbildningsutredningen (1977) Folkbildningen i framtiden: en debattskrift från 
Folkbildningsutredningen SOU 1977:38, s 7-12 
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som ingår är däremot flytande. Begreppens användning, både inom rörelsen och 

inom delar av den historiska forskningen bekräftar den hegemoni som socialde-

mokratin uppnått under efterkrigstiden. I denna avhandling använder jag i hu-

vudsak begreppet den socialdemokratiska rörelsefamiljen, i sin förkortade variant 

rörelsen. Detta knyter an till historikern Kjell Östbergs användning av och per-

spektiv på begreppet. Östberg påpekar att den socialdemokratiska rörelsefamiljen 

var unik då den, som han uttrycker sig, inkluderade miljontals medlemmar från 

Unga Örnar till Fonus genom kvinnoförbund, SSU, ABF Konsum, A-pressen, hy-

resgästföreningar, bokförlag och filmbolag.400 Med detta begrepp betonas att or-

ganisationer som ibland beskrivs som mer vagt politiska ändå har viktiga förgre-

ningar i partiapparaten. Sjuttiotalet var den period då den socialdemokratiska 

rörelsen stod i zenit. Östberg påpekar i sin biografi om Olof Palme att den social-

demokratiska rörelsen under Palmes tid som statsminister stod så stark som den 

någonsin skulle bli under 1900-talet.401 I denna månghövdade familj utgjorde 

ABF det kulturella navet. 

ABF:s egen historieskrivning har haft skiftande karaktär under 1900-talet och 

vanligtvis har den formulerats i tryckta skrifter som producerats i samband med 

olika jubileer.402 Länge skrevs historien av centralt placerade manliga ABF funk-

tionärer i slutet av eller efter sin karriär. Bilden av ABF byggs här upp runt en-

skilda intellektuella män med ledande positioner i den tidiga socialdemokratin. 

De ser strävanden efter bildning och kultur som en mission, att genom fostran 

bidra till samhällets förändring i enlighet med arbetarrörelsens politiska program. 

Föregångarnas folkbildningspatos beskrivs ofta genom att framhålla idealitet och 

                                                        
400 Östberg, Kjell (2009) När vinden vände: Olof Palme 1969-1986, s 408  
401 Östberg (2009), s 133 
402 Med anledning av 25-årsjubileet utgavs en bok innehållande en samling tal och artiklar av 
Rikard Sandler från tiden 1907- 1937. Vid 50-årsjubileet 1962 utkom den första mer traditionella 
organisationshistoriken som bland annat beskriver hur organisationen växer i samband med ef-
terkrigstidens ökade ekonomiska resurser för folkbildning. Vid 70-årsjubileet 1982 utkom två 
skrifter, dels en antologi med berättelser från medarbetare som arbetat inom olika lokalorganisa-
tioner ute i landet, dels en mer folkbildningsideologiskt präglad antologi där exempelvis utvalda 
delar av Sandlers tal och artiklar återgavs. År 1992, i samband med åttioårsjubileet, kom ytterli-
gare en jubileumsskrift utformad mer som en traditionell historik och tar vid där historiken från 
1962 slutar. I samband med det kommande 100årsjubileet har en rad decennieböcker produce-
rats. Sandler, Rickard (1937) Mångfald eller enfald: tal och artiklar utg. till Arbetarnas 
Bildningsförbunds 25-årshögtid; Heffler, Hugo (1962) Arbetarnas bildningsförbund 1912-1962: 
krönika vid halvsekelgränsen; Malmgren, Allan (1982) ABF-are berättar: minnen från ABF; 
Johansson, Inge (1983) Ej brödet blott… dokument om arbetarbildning 1907-1950: en antologi; 
Johanson, Bengt (1992) ABF från 60-tal till 90-tal: en återblick på 30 framgångsrika år; 
Swedenmark, Eva (2006) Folkbildningens 50-tal; Englund, Karin (2007) Folkbildningens 60-tal; 
Andersson, Karl-Olof (2008) Folkbildningens 70-tal; Lindgren, Anne-Marie (2010) 
Folkbildningens 80-tal 
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oavlönat arbete i organisationens barndom i strävanden att höja människors 

bildningsnivå.403 Det var i SSU som tankar om en mera organiserad arbetarbild-

ning först utgick och det var i Brunnsvik som önskningar om en arbetarhögskola 

materialiserades. Folkhögskolan är alltså en plats och ett socialt sammanhang 

som spelar en viktig roll i studieförbundets tillkomst där framförallt personen 

Richard Sandlers roll som grundare och hans ideologiska perspektiv på bildnings-

strävanden är framträdande. SSU och Brunnsvik blir således viktiga institutioner i 

ABF:s tillkomsthistoria.404 

I de skrifter som producerades på åttio- och nittiotalen blir de organisatoriska 

och institutionella perspektiven mer framträdande i den egna historieskrivningen. 

Sjuttiotalet innebar förändringar med ökade resurser och organisatorisk tillväxt 

påpekar man. Vidare syns en starkare och tydligare uttalad koppling mellan ABF 

och det socialdemokratiska partiet.405 De senare utgivna minnesskrifterna går 

ännu längre i värderingen av ABF:s betydelse för samhällsutvecklingen. Dessa har 

skrivits av personer med en stor del av sitt yrkesliv i den socialdemokratiska arbe-

tarrörelsens tjänst, dock inte alla centralt placerade inom ABF. Skrifterna präglas 

av ett perspektiv på ABF som en viktig del i efterkrigstidens svenska välfärdssam-

hälle och tilldelar därmed ABF en central roll i den socialdemokratiska fram-

gångssagan.406  

Minnesskrifters funktion som verktyg för intern påverkan på den kollektiva 

självbilden bör inte underskattas. När exempelvis vissa verksamheter lyfts fram 

och andra tonas ner legitimeras vissa händelser och traditioner medan andra 

osynliggörs. Historikerna bidrar därmed att etablera vissa handlingsmönster och 

förväntanshorisonter hos aktörer inom organisationen. Den stora amatörteater-

satsning som detta kapitel handlar om nämns intressant nog inte i den senare till-

komna ABF historiken, trots att det var en av de största kultursatsningar förbun-

det gjorde under sjuttiotalet.407  

                                                        
403 Sandler (1937), Heffler (1962) 
404 Heffler (1962) Johansson (1983)  
405 En jämförelse mellan inledningstexterna från 1962 och 1992 års minnesskrifter visar exempel-
vis att den första uppehöll sig vid riskerna för sekterism och politisering inom bildningsverksam-
heten medan den senare strävar efter att tydliggöra de organisatoriska kopplingarna och förstärka 
identifikationen med det socialdemokratiska partiet. Jmfr Heffler (1962) s 11, Johanson (1992) s 
10-11 
406 Swedenmark (2006); Englund (2007); Andersson (2008)  
407 Däremot beskrivs spelet om Norbergsstrejken som ett viktigt ABF-projekt under sjuttiotalet (!) 
Andersson (2008) s 86-87. I historiken från åttiotalet beskrivs satsningen endast i förbigående 
som framsprungen ur intresset för arbetarspel vilka i sin tur kom ur ABF:s ”gräv där du står” 
verksamhet. Historiken fokuserar mera på Bredsjögården och folkhögskoleutbildningen som be-
handlas i nästa kapitel. Lindgren (2010) s 13, 16-17, 54 
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400 Östberg, Kjell (2009) När vinden vände: Olof Palme 1969-1986, s 408  
401 Östberg (2009), s 133 
402 Med anledning av 25-årsjubileet utgavs en bok innehållande en samling tal och artiklar av 
Rikard Sandler från tiden 1907- 1937. Vid 50-årsjubileet 1962 utkom den första mer traditionella 
organisationshistoriken som bland annat beskriver hur organisationen växer i samband med ef-
terkrigstidens ökade ekonomiska resurser för folkbildning. Vid 70-årsjubileet 1982 utkom två 
skrifter, dels en antologi med berättelser från medarbetare som arbetat inom olika lokalorganisa-
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Johansson, Inge (1983) Ej brödet blott… dokument om arbetarbildning 1907-1950: en antologi; 
Johanson, Bengt (1992) ABF från 60-tal till 90-tal: en återblick på 30 framgångsrika år; 
Swedenmark, Eva (2006) Folkbildningens 50-tal; Englund, Karin (2007) Folkbildningens 60-tal; 
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403 Sandler (1937), Heffler (1962) 
404 Heffler (1962) Johansson (1983)  
405 En jämförelse mellan inledningstexterna från 1962 och 1992 års minnesskrifter visar exempel-
vis att den första uppehöll sig vid riskerna för sekterism och politisering inom bildningsverksam-
heten medan den senare strävar efter att tydliggöra de organisatoriska kopplingarna och förstärka 
identifikationen med det socialdemokratiska partiet. Jmfr Heffler (1962) s 11, Johanson (1992) s 
10-11 
406 Swedenmark (2006); Englund (2007); Andersson (2008)  
407 Däremot beskrivs spelet om Norbergsstrejken som ett viktigt ABF-projekt under sjuttiotalet (!) 
Andersson (2008) s 86-87. I historiken från åttiotalet beskrivs satsningen endast i förbigående 
som framsprungen ur intresset för arbetarspel vilka i sin tur kom ur ABF:s ”gräv där du står” 
verksamhet. Historiken fokuserar mera på Bredsjögården och folkhögskoleutbildningen som be-
handlas i nästa kapitel. Lindgren (2010) s 13, 16-17, 54 
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Den akademiska forskningen om ABF har i huvudsak utgått från folkbildning-

en med fokus på bildningens egenskaper, karaktär och ideologiska utgångspunk-

ter. En betydande insats har gjorts av forskare som fokuserar bildningsideal, även 

benämnt bildningssyner eller bildningsbegrepp där tidiga ledare, främst Richard 

Sandler och Gunnar Hirdman ofta lyfts fram.408 Här har alltså idéer och pedago-

gik stått i centrum för intresset och forskarna har påpekat svårigheterna med att 

påvisa samband mellan ledarnas skriftliga och muntliga anföranden och den var-

dagliga verksamheten i organisationen. En ny studie behandlar dock ABF:s verk-

samhet på lokalplanet i bruksorten Munkfors där implementeringen av idédebat-

ten kan studeras.409 På senare tid har ABF behandlats också ur andra perspektiv 

där exempelvis den globala rättviserörelsens sociala forum och mer historiogra-

fiska perspektiv breddat forskningen.410 

ABF:s rekordår 

Sextiotalet beskrivs i ABF:s egen historieskrivning som rekordår med ökade 

statsanslag och studiecirkeltimmar samt en expanderande organisation och lobby-

istiska framgångar gentemot det socialdemokratiska partiet.411 Uppgången verkar 

hålla i sig och sjuttiotalets mitt beskrivs i minnesskrifterna som den mest expansi-

va och nyskapande perioden för arbetarrörelsens vuxenutbildnings- och kulturpo-

litik.412 Detta föregicks av en konflikt inom socialdemokratin, framförallt mellan 

ABF och den socialdemokratiska regeringen, om vikten av att satsa resurser på 

vuxenutbildningen i studieförbundens regi. Bakgrunden var ett förslag från reger-

ingen att vuxenutbildningsresurser i högre grad skulle gå till kommunala instan-

ser. Den socialdemokratiska regeringen med Palme i spetsen övertygades emeller-

tid om att folkbildningen fortfarande hade en viktig roll att spela i samhället, 

trots den utbyggda grund- och gymnasieskolan. Relationen till SAP förbättrades 

alltså under perioden och när sjuttiotalet inleddes hade ABF fått väsentligt bättre 

                                                        
408 Även Oscar Olsson, Artur Engberg och Ture Nerman med flera figurerar. Åkerstedt , Ginner, 
Thomas (1988) Den bildade arbetaren: debatten om teknik, samhälle och bildning inom 
Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970, Gustavsson (1991). Se även Arvidson (2007); Karlsson 
(2007)  
409 Stolare, Martin (2010) Samhällets cirklar: lokala kunskapstraditioner och folkbildningens 
vardag i Munkfors 1965-1978 
410 Nordvall (2008); Edquist, Samuel (2009) En folklig historia: historieskrivningen i 
studieförbund och hembygdsrörelse. Se även Hellblom  (1985) 
411 Englund (2007) 
412 Johanson (1992) s 79; Andersson (2008)  
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ekonomiska villkor för verksamheten och en stark ställning i den socialdemokra-

tiska rörelsefamiljen.413 

I ABF:s kraftigt expanderande verksamhet var det kulturverksamheten som 

stod för den största ökningen. Redan på femtiotalet var den estetiska cirkelverk-

samheten den största ämnesgruppen. Sextiotalets kulturexpansion innebar en ök-

ning i kurs- och konferensverksamheten och att samarbetsorganisationerna Riks-

teatern, Rikskonserter och Riksutställningar tillkom som komplement till de tidi-

gare kultursamarbetsorganisationerna Litteraturfrämjandet, Konstfrämjandet och 

Skådebanan. Under sextiotalet tillsätts en ombudsman med uppgift att enbart 

ägna sig åt kulturfrågorna och 1970 kompletteras organisationsstrukturen med 

en kommitté för estetisk bildningsverksamhet.414  

Den kraftiga ökningen av kulturverksamheten skedde främst i skuggan av de 

nya stödformer som infördes i och med beslutet om 1974 års kulturpolitik. Dels 

infördes som nämnts ett anslag till kulturprogram inom föreningslivet, dels ett 

statsbidrag för experiment och utvecklingsarbete som riktade sig till amatörverk-

samhet utanför studiecirkelns arbetsformer.415 Därmed blev även kulturframträ-

danden och andra utanför studiecirkelformen bedrivna verksamheter bidragsbe-

rättigade. Kulturprogrammen genomfördes mestadels internt i samverkan med 

medlemsorganisationerna och medförde att man nu fick statligt stöd för verk-

samheter som ändå genomfördes, men i praktiken tidigare helt bekostats av ABF 

och medlemsorganisationerna. Att ABF:s kulturverksamhet under sextio- och 

sjuttiotalen utvecklades till det största verksamhetsområdet betyder därför inte att 

själva verksamheten ökade i motsvarande omfattning. Men då de ekonomiska 

resurserna ökade, organisationen växte och kulturdiskussionen vitaliserades så 

blir slutsatsen att legitimeringen inom ABF ökade kraftigt för kultur, med musik 

och teater som de dominerande ämnena. 

                                                        
413 Denna strid har skildrats i en liten ovanligare minnesskrift författad av ABF:s studierektor och 
sedermera ordförande Inge Johansson. Här beskrivs också hur frågan om statligt stöd till fackliga 
utbildningar befann sig i konfliktens epicentrum samt upplevelsen av Palme som hårdhänt mot-
ståndare och kombattant. Johansson, Inge (1990) Striden om vuxenutbildningen 1967-1970: en 
folkbildares försvarstal. Se även Englund (2007) s 109-112; Andersson (2008), s 9, 57-58 
414 Johanson (1992); Se även Swedenmark (2006); Englund (2007) 
415 Bidraget benämndes fritt kollektivt skapande, riktade sig till amatörer och skulle verka aktive-
rande. Bidraget till kulturprogram, som var en utökning av det tidigare bidraget till föreläsnings-
verksamhet, genomfördes till största delen internt och gav oväntat stor utdelning för ABF. Bidra-
get till experiment och utvecklingsarbete berördes här också i samband med norbergsspelets inle-
dande finansieringsplaner i kapitel 3. ABF verksamhetsberättelse 1974-1975, ARAB; Johansson, 
Inge (2002) Bildning och klasskamp: om arbetarbildningens förhistoria, idéer och utveckling, s 
470-471; Hartman (2009) s 139-157 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   147
 146 

Den akademiska forskningen om ABF har i huvudsak utgått från folkbildning-

en med fokus på bildningens egenskaper, karaktär och ideologiska utgångspunk-

ter. En betydande insats har gjorts av forskare som fokuserar bildningsideal, även 

benämnt bildningssyner eller bildningsbegrepp där tidiga ledare, främst Richard 

Sandler och Gunnar Hirdman ofta lyfts fram.408 Här har alltså idéer och pedago-

gik stått i centrum för intresset och forskarna har påpekat svårigheterna med att 

påvisa samband mellan ledarnas skriftliga och muntliga anföranden och den var-

dagliga verksamheten i organisationen. En ny studie behandlar dock ABF:s verk-

samhet på lokalplanet i bruksorten Munkfors där implementeringen av idédebat-

ten kan studeras.409 På senare tid har ABF behandlats också ur andra perspektiv 

där exempelvis den globala rättviserörelsens sociala forum och mer historiogra-

fiska perspektiv breddat forskningen.410 

ABF:s rekordår 

Sextiotalet beskrivs i ABF:s egen historieskrivning som rekordår med ökade 

statsanslag och studiecirkeltimmar samt en expanderande organisation och lobby-

istiska framgångar gentemot det socialdemokratiska partiet.411 Uppgången verkar 

hålla i sig och sjuttiotalets mitt beskrivs i minnesskrifterna som den mest expansi-

va och nyskapande perioden för arbetarrörelsens vuxenutbildnings- och kulturpo-

litik.412 Detta föregicks av en konflikt inom socialdemokratin, framförallt mellan 

ABF och den socialdemokratiska regeringen, om vikten av att satsa resurser på 

vuxenutbildningen i studieförbundens regi. Bakgrunden var ett förslag från reger-

ingen att vuxenutbildningsresurser i högre grad skulle gå till kommunala instan-

ser. Den socialdemokratiska regeringen med Palme i spetsen övertygades emeller-

tid om att folkbildningen fortfarande hade en viktig roll att spela i samhället, 

trots den utbyggda grund- och gymnasieskolan. Relationen till SAP förbättrades 

alltså under perioden och när sjuttiotalet inleddes hade ABF fått väsentligt bättre 

                                                        
408 Även Oscar Olsson, Artur Engberg och Ture Nerman med flera figurerar. Åkerstedt , Ginner, 
Thomas (1988) Den bildade arbetaren: debatten om teknik, samhälle och bildning inom 
Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970, Gustavsson (1991). Se även Arvidson (2007); Karlsson 
(2007)  
409 Stolare, Martin (2010) Samhällets cirklar: lokala kunskapstraditioner och folkbildningens 
vardag i Munkfors 1965-1978 
410 Nordvall (2008); Edquist, Samuel (2009) En folklig historia: historieskrivningen i 
studieförbund och hembygdsrörelse. Se även Hellblom  (1985) 
411 Englund (2007) 
412 Johanson (1992) s 79; Andersson (2008)  

 147 

ekonomiska villkor för verksamheten och en stark ställning i den socialdemokra-

tiska rörelsefamiljen.413 

I ABF:s kraftigt expanderande verksamhet var det kulturverksamheten som 

stod för den största ökningen. Redan på femtiotalet var den estetiska cirkelverk-

samheten den största ämnesgruppen. Sextiotalets kulturexpansion innebar en ök-

ning i kurs- och konferensverksamheten och att samarbetsorganisationerna Riks-

teatern, Rikskonserter och Riksutställningar tillkom som komplement till de tidi-

gare kultursamarbetsorganisationerna Litteraturfrämjandet, Konstfrämjandet och 

Skådebanan. Under sextiotalet tillsätts en ombudsman med uppgift att enbart 

ägna sig åt kulturfrågorna och 1970 kompletteras organisationsstrukturen med 

en kommitté för estetisk bildningsverksamhet.414  

Den kraftiga ökningen av kulturverksamheten skedde främst i skuggan av de 

nya stödformer som infördes i och med beslutet om 1974 års kulturpolitik. Dels 

infördes som nämnts ett anslag till kulturprogram inom föreningslivet, dels ett 

statsbidrag för experiment och utvecklingsarbete som riktade sig till amatörverk-

samhet utanför studiecirkelns arbetsformer.415 Därmed blev även kulturframträ-

danden och andra utanför studiecirkelformen bedrivna verksamheter bidragsbe-

rättigade. Kulturprogrammen genomfördes mestadels internt i samverkan med 

medlemsorganisationerna och medförde att man nu fick statligt stöd för verk-

samheter som ändå genomfördes, men i praktiken tidigare helt bekostats av ABF 

och medlemsorganisationerna. Att ABF:s kulturverksamhet under sextio- och 

sjuttiotalen utvecklades till det största verksamhetsområdet betyder därför inte att 

själva verksamheten ökade i motsvarande omfattning. Men då de ekonomiska 

resurserna ökade, organisationen växte och kulturdiskussionen vitaliserades så 

blir slutsatsen att legitimeringen inom ABF ökade kraftigt för kultur, med musik 

och teater som de dominerande ämnena. 

                                                        
413 Denna strid har skildrats i en liten ovanligare minnesskrift författad av ABF:s studierektor och 
sedermera ordförande Inge Johansson. Här beskrivs också hur frågan om statligt stöd till fackliga 
utbildningar befann sig i konfliktens epicentrum samt upplevelsen av Palme som hårdhänt mot-
ståndare och kombattant. Johansson, Inge (1990) Striden om vuxenutbildningen 1967-1970: en 
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Rörelsen och kulturen 

Även bland ABF:s medlemsorganisationer hade sextiotalets kulturdebatt satt sina 

spår. Kulturfrågan hade aktualiserats under sjuttiotalets första hälft framförallt 

inom SSU och LO som var de organisationer vars representanter skulle få en 

framträdande roll i ABF:s kommande amatörteatersatsning. 1969 tillsatte LO en 

arbetsgrupp för kulturfrågor vars rapport Fackföreningsrörelsen och kulturen 

presenterades 1971. Arbetsgruppen konstaterade att fackföreningsrörelsen inte 

kan vara ointresserad av kulturpolitiken då den bredare tolkningen av begreppet 

kommer att innebära att de områden där de fackliga organisationerna verkar på-

verkas. Det är i huvudsak mot medlemmarna i de fackliga organisationerna som 

huvuddelen av samhällets kulturpolitiska insatser bör riktas ansåg arbetsgruppen. 

Kultur har inte bara med konstutövande och estetisk verksamhet att göra utan 

handlar om social gemenskap. Den nya kulturpolitikens förankring i närmiljön 

liksom dess uppgift att engagera många människor som tidigare inte varit delak-

tiga i kulturella upplevelser talade för att LO borde engagera sig djupare i verk-

samheten löd slutsatsen. 416  

Inom SSU aktualiserades också kulturfrågan i början av sjuttiotalet. Till skill-

nad från LO:s kulturpolitiska programskrivningar var ungdomsförbundets hand-

lingar mer verksamhetsinriktade. I små grupper arbetade man med olika estetiska 

kulturformer vilket utvecklades till den så kallade klubbgängsverksamheten där 

olika musikgrupper turnerade, spelade in och gav ut LP-skivor. Detta blev en 

slags SSU:arnas kulturrörelse under sjuttiotalet som ofta kopplades samman med 

kritiska synpunkter på de socialdemokratiska rörelsernas organisations- och verk-

samhetsformer.417  

Här fanns en tydlig inspiration från sång- och musikgrupper inom proggrörel-

sen som SSU:arna förhöll sig till genom att också ta avstånd från kulturvänstern. 

Framträdande var att SSU:arna identifierade sig med en sångtradition från trettio-

talet och att man talade om klubbgängsrörelsen som en egen folkrörelse. Man 

började utbilda särskilda handledare för verksamheten och ordnade särskilda 

klubbgängsfestivaler med början på Bommersvik och sedan på olika platser i lan-

                                                        
416 LO (1971) Fackföreningsrörelsen och kulturen: rapport från LO:s arbetsgrupp för kulturfrågor  
417 Så här är det, SSU (1975) (LP-skiva) mediefil KBAM; Noterat (1976) SSU Frihets förlag, LP-
skiva IFÄ; Vårt vapen heter solidaritet (1974) SSU Frihets förlag, singelskiva IFÄ; Jubileum SSU 
60 år (Odaterad) SSU Frihets förlag, singelskiva IFÄ 
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det vilket utvecklades till manifestationer över ungdomsförbundets kulturverk-

samhet.418  

I en minnesskrift berättas att Bommersvik blev det första hemmet för ung-

domsförbundets kulturrevolution på sjuttiotalet. Under mitten av detta decenni-

um utvecklades också en speciell pedagogik berättar minnesskriften där kon-

taktövningar, konfrontation och skapande dramatik var viktiga inslag. Man ville 

skapa processer för att på en vecka bygga upp en ny bättre solidarisk människa 

hette det.419 Som vi ska se kom denna pedagogik att få genomslag i den teater-

verksamhet som så småningom skulle arbetas fram i samband med ABF:s amatör-

teaterledarutbildning.  

Även inom ABF syns tydliga tecken på periodens uppvärdering av kulturen. 

När den nya studierektorn intervjuas i Fönstret i början av 1976 påpekas att han 

ska satsa hårt på att stärka ABF:s kulturella profil. ABF ska fungera som en arbe-

tarrörelsens kulturorganisation och en levande sådan. Den kommande förbunds-

konferensen ska som ett resultat av denna starkare kulturprofilering bli ett ut-

åtriktat kulturforum präglat av bland annat storbandsjazz och teater fastslog 

han.420 

I samma nummer av Fönstret beskrivs det nya Forumet som ett sätt att vitalise-

ra den traditionella förbundskonferensen som alltmer spelat ut sin roll. De på 

förhand väl förberedda och diskuterade överläggningarna ska mer utformas som 

en utbudsfestival med ABF-präglade kulturarrangemang. Inget ämne ska vara så 

                                                        
418 Värt att notera är att SSU tidningen Frihet redan 1971 berättar om ett visprogram om arbetar-
rörelsens historia i ord och bild. Manusförfattaren Lennart Ljungberg motiverar detta med att 
vilja ge en motbild till historieskrivning om SAP från vänster. Det är väl ändå för tokigt att många 
av dem som gör anspråk på att vetenskapligt kunna skildra vår historia inte alls har nån anknyt-
ning till partiet menade Ljungberg. Osignerad (1971b) Vi är de tusenden som bygger landet, Fri-
het 71/11/12; Ljungberg, Lennart (1973) Sång, dans, revy, teater: Så gick det till när de två SSU-
topparna började, Frihet 73/10; Nilsson, Bertil G (1974) Arbetarsången på frammarsch, SSU-arna 
sjunger igen, Frihet 74/2; Osignerad (1974) Anders reser över landet och hjälper klubbgängen, 
Nya SSU skivor med klubbgäng och Thorstein, Frihet 74//9; Osignerad (1975a) Frihet sommar 
extra, Fram med tältet och gitarren! Klubbgängsfestival på Bommersvik, Frihet 75/5; Osignerad 
(1975b) Nu är det klart med 1976 års läger! Med röda tåget till Ådalen! Frihet 75/5; Osignerad 
(1975c) Klubbgängsfestivalen – då var det tryck! Frihet 75/8; Osignerad (1975d) Välj SSU lägret 
vid höga kusten! Frihet 75/9; Osignerad (1976a) Frihet 76/1; Eriksson, Bengt (1976) Varför står 
SSUs klubbgäng utanför den nya musikrörelsen? Fönstret 76/4; Hedenström, Bengt (1976) SSU 
satsar hårt på amatörkulturen, Fönstret frågar Lennart Ljungberg: Ska ni ta brödet från proffsen? 
Fönstret 76/8; Ekström, Eeva (1978) SSU-gängen lämnar krypstadiet Fönstret 78/14. Se även 
Blomquist, Kristina (1982) Arbetarrörelsen och amatörteatern. En beskrivning av 
amatörteaterverksamheten inom socialdemokratin, Rapportserie från Kulturarbetarlinjen i Umeå 
419 Färm, Göran (1987) Idéernas vapensmedja: Bommersvik 50 år, s 119, 140-147  
420 Den nye studierektorn, Bo Toresson, hade tidigare erfarenheter från SSU och statsrådsbered-
ningen liksom uppdrag i ABF:s förbundsstyrelse sedan 1965. Bergström, Ann Marie & Linder, 
Bengt-Olov (1976a) Han satsar hårt på ABF:s kulturella profil. Familjen får sitta emellan, Fönstret 
76/1 
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418 Värt att notera är att SSU tidningen Frihet redan 1971 berättar om ett visprogram om arbetar-
rörelsens historia i ord och bild. Manusförfattaren Lennart Ljungberg motiverar detta med att 
vilja ge en motbild till historieskrivning om SAP från vänster. Det är väl ändå för tokigt att många 
av dem som gör anspråk på att vetenskapligt kunna skildra vår historia inte alls har nån anknyt-
ning till partiet menade Ljungberg. Osignerad (1971b) Vi är de tusenden som bygger landet, Fri-
het 71/11/12; Ljungberg, Lennart (1973) Sång, dans, revy, teater: Så gick det till när de två SSU-
topparna började, Frihet 73/10; Nilsson, Bertil G (1974) Arbetarsången på frammarsch, SSU-arna 
sjunger igen, Frihet 74/2; Osignerad (1974) Anders reser över landet och hjälper klubbgängen, 
Nya SSU skivor med klubbgäng och Thorstein, Frihet 74//9; Osignerad (1975a) Frihet sommar 
extra, Fram med tältet och gitarren! Klubbgängsfestival på Bommersvik, Frihet 75/5; Osignerad 
(1975b) Nu är det klart med 1976 års läger! Med röda tåget till Ådalen! Frihet 75/5; Osignerad 
(1975c) Klubbgängsfestivalen – då var det tryck! Frihet 75/8; Osignerad (1975d) Välj SSU lägret 
vid höga kusten! Frihet 75/9; Osignerad (1976a) Frihet 76/1; Eriksson, Bengt (1976) Varför står 
SSUs klubbgäng utanför den nya musikrörelsen? Fönstret 76/4; Hedenström, Bengt (1976) SSU 
satsar hårt på amatörkulturen, Fönstret frågar Lennart Ljungberg: Ska ni ta brödet från proffsen? 
Fönstret 76/8; Ekström, Eeva (1978) SSU-gängen lämnar krypstadiet Fönstret 78/14. Se även 
Blomquist, Kristina (1982) Arbetarrörelsen och amatörteatern. En beskrivning av 
amatörteaterverksamheten inom socialdemokratin, Rapportserie från Kulturarbetarlinjen i Umeå 
419 Färm, Göran (1987) Idéernas vapensmedja: Bommersvik 50 år, s 119, 140-147  
420 Den nye studierektorn, Bo Toresson, hade tidigare erfarenheter från SSU och statsrådsbered-
ningen liksom uppdrag i ABF:s förbundsstyrelse sedan 1965. Bergström, Ann Marie & Linder, 
Bengt-Olov (1976a) Han satsar hårt på ABF:s kulturella profil. Familjen får sitta emellan, Fönstret 
76/1 
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seriöst att seminariet inte kan brytas av instormande klubbgäng, teatergrupper 

eller en spontant presenterad sångstund som bryter mot det allvarsamma pratan-

det menar artikelförfattaren.421 

Forumarrangemangen skulle under sjuttiotalets senaste hälft utvecklas till vik-

tiga manifestationer för ABF:s verksamhet och visa upp förbundet som en bety-

dande kulturaktör. Forumen genomfördes på olika orter av i huvudsak persona-

len på förbundsexpeditionen. Det första genomfördes i Sandviken med temat 

folkrörelsesamverkan vilket följdes av Forum 77 i Karlstad 1977 med temat 

kommersialismens negativa verkningar, Sundsvall 1978 med temat arbetets värde, 

arbetarens värdighet och Malmö 1979 med temat framtidens gemenskap. Det 

sista ABF forum 1980 genomfördes i ett bostadsområde i Norrköping med temat 

använd kulturen där du bor. Det första Forumet beskrevs som det största arran-

gemanget dittills i ABF:s historia och en viss förväntansfull oro präglade organisa-

tionens egna skildringar av arrangemanget. Det näst sista i Malmö beskrivs som 

innehållande en mängd kringaktiviteter där karnevaler demonstrationer, program 

på stan och andra arrangemang genomfördes.422 I samband med Forumen produ-

cerades LP-skivor som gavs ut på den socialdemokratiska rörelsens nystartade 

skivbolag A-disc.423 Forumens årliga teman och de genomförda verksamheterna 

signalerar vilka perspektiv och verksamheter som ABF ansåg viktiga att utveckla 

och manifestera. Här antyds hur studieförbundet uppfattade sin position i och 

relation till det omgivande samhället. 

I samband med det första forumet 1976 hölls ett seminarium om hur teatern 

borde användas inom arbetarrörelsen. Seminariet omnämndes i citatet i kapitlets 

inledning som beskrev hur skuggan från de fria grupperna, de oönskade pjäserna 

och den politiska gallringen, var närvarande. Detta seminarium var en uppfölj-

ning på en konferens som genomförts ett par månader tidigare på Hasseludden 

där ABF:s policy i teaterfrågor hade diskuterats.424 Det tredje forumet i Sundsvall 

i april 1978 blev också inledningen till socialdemokratins ansträngningar att age-

ra mer proaktivt och strategiskt inför firandet av Sundsvallsstrejkens 100-års jubi-

leum. Till skillnad från de två tidigare forumen präglades sundsvallsarrange-

manget av ett omfattande förberedelsearbete där ett 20-tal lokala arbetsgrupper 
                                                        
421 Bergström, Ann Marie (1976a) ABF tar nya grepp med Forum 76: storband, författare, teater 
Fönstret 76/01 
422 Bergström, Ann Marie och Linder, Bengt-Olov (1976b) ABF Forum 76 Ett omtumlande även-
tyr för alla, Fönstret 76/6; Andersson (2008); s 78, 89, 109, 117; Johanson (1992) s 79-86; Lind-
gren (2010) s 9-10  
423 A-discs första produktion Folk som har sånger kan inte dö med Monica Zetterlund och Thor-
stein Bergman kom ut lagom till ABF forum 76. Andersson (2008) s 81  
424 ABF:s verksamhetsberättelse 1975-1976. ARAB 
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med deltagare på arbetsplatser och från medlemsorganisationer förberedde arran-

gemanget. Från förbundsexpeditionen vände man sig till distrikt och avdelningar 

för att få tips på lämpliga amatörgrupper som kunde inbjudas för att delta. En av 

dessa var Kramteatern i Karlstad, en SSU-teatergrupp som erbjöds arvode, trak-

tamente, resor och logi för att medverka. Arbetarna tog här själva över Forum 

arrangemanget genom att spela teater, ansvara för utställningarna och delta i de-

batten berättade Fönstret.425 

I en av ABF:s minnesskrifter sägs motivet för att genomföra dessa stora forum-

arrangemang vara sjuttiotalets expansion av vuxenutbildnings- och kulturpoliti-

ken. Man ville ge goda exempel på hur den nya kulturpolitiken skulle kunna för-

verkligas genom att presentera nyskapande och progressiva kulturarbetare samt 

också intressanta amatörgrupper verksamma inom ABF. En annan anledning var 

att pressen vid denna tid ägnade stor uppmärksamhet åt de fria grupperna och 

deras verksamhet berättar minnesskriften. Därför ville man visa att det fanns en 

likartad sedan länge etablerad kulturverksamhet också inom ABF, ett faktum som 

man upplevde var okänt eller ointressant för massmedia. I en senare minnesskrift 

beskrivs två huvudsyften, dels att förnya den regelbundet återkommande för-

bundskonferensen, dels att rikta uppmärksamhet mot amatörverksamheten inom 

organisationen.426  

Även om ABF:s ambitioner med Forumarrangemangen, att påkalla uppmärk-

samhet och att framstå som en levande och vital kulturorganisation, inte alltid 

möttes odelat positivt, så var ändå forumen viktiga för organisationens egen iden-

titet. De signalerade handling både internt och externt och manifestationerna vi-

sade att kulturfrågorna stod på dagordningen inom den socialdemokratiska rörel-

sen.  

Estetiska kommittén 

ABF:s kommitté för estetisk verksamhet, som i avhandlingens perspektiv är av 

särskilt intresse, inleder sin verksamhet under 1970. Systemet med studiekommit-

téer hade etablerats inom ABF redan på 1920-talet och hade sedan utvecklats mer 

och mer för att möta studieförbundets olika medlemsorganisationers behov och 

                                                        
425 Nilsson, Ingert (1978) Nu jobbas det med kultur i strejkernas stad. Arbetarna styr forum. 
Fönstret 78/4; Strömberg, Leif (1978) Forum slår ett slag för arbetarnas kultur. Arbetarnas villkor 
i sång och musik, Fönstret 78/5; Osignerad (1978) En stor kulturinsats, Fönstret 78/8; Nilsson, 
Ingert Bergström, Ann-Marie Linder, Olov (1978) Forum Extra Fönstret 78/8; Andersson 109; 
Eva Moberg handlingar, Till de medverkande vid ABF forum 1978 (780112) IFÄ 
426 Johanson (1992) s 79; Andersson (2008) Folkbildningens 70-tal, s 78 
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Fönstret 76/01 
422 Bergström, Ann Marie och Linder, Bengt-Olov (1976b) ABF Forum 76 Ett omtumlande även-
tyr för alla, Fönstret 76/6; Andersson (2008); s 78, 89, 109, 117; Johanson (1992) s 79-86; Lind-
gren (2010) s 9-10  
423 A-discs första produktion Folk som har sånger kan inte dö med Monica Zetterlund och Thor-
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425 Nilsson, Ingert (1978) Nu jobbas det med kultur i strejkernas stad. Arbetarna styr forum. 
Fönstret 78/4; Strömberg, Leif (1978) Forum slår ett slag för arbetarnas kultur. Arbetarnas villkor 
i sång och musik, Fönstret 78/5; Osignerad (1978) En stor kulturinsats, Fönstret 78/8; Nilsson, 
Ingert Bergström, Ann-Marie Linder, Olov (1978) Forum Extra Fönstret 78/8; Andersson 109; 
Eva Moberg handlingar, Till de medverkande vid ABF forum 1978 (780112) IFÄ 
426 Johanson (1992) s 79; Andersson (2008) Folkbildningens 70-tal, s 78 
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krav på inflytande.427 Den nya kommittén kompletterade de tidigare centrala stu-

diekommittéerna, exempelvis socialekonomiska kommittén som var ett kon-

taktorgan gentemot LO och konsumentupplysningskommittén som var kon-

taktorgan mot konsumentkooperationen. Kommittéerna var samarbetsorgan där 

medlemsorganisationernas uppgifter och behov stod i centrum och de bestod av 

dessas representanter. Den estetiska kommittén skulle framlägga förslag till stu-

die- och kulturaktiviteter.428  

Värt att notera är att estetiska kommittén skilde sig i fråga om funktionen som 

kontaktorgan. Den verksamhet som kommittén ansvarade för utövades inte lika 

organisatoriskt avgränsat då ingen av ABF:s tidiga medlemsorganisationer var 

huvudsakligen inriktade på kulturverksamhet. Inte heller under sjuttio- och åt-

tiotalen tillkom några medlemsorganisationer med kulturprägel.429 Då gränserna 

för kulturverksamheten därför var otydliga skapades sannolikt öppningar för 

mera självständiga och kanske okonventionella förväntanshorisonter och hand-

lingsmönster. Nya beställare kunde anmäla sig och göra anspråk på handlingsut-

rymme. Till en början grep LO initiativet.  

Estetiska kommittén bestod från början av tio ledamöter men antalet ökar suc-

cessivt under sjuttiotalet för att 1980 bestå av femton.430 Ledamöterna komplette-

ras 1971 med ABF:s centrala kulturombudsman som fungerar som sekreterare. 

LO innehar ordförandeposten under hela tiden och när den nye centralt placerade 

LO kulturombudsmannen tillträder 1977 anses detta ordförandeuppdrag vara en 

viktig uppgift.431 1978 byter kommittén för estetisk verksamhet namn till Kultur-

kommittén utan att inriktningen förändras nämnvärt. Vi bör observera att orga-

                                                        
427 1920 bildades kommittéer för stats- och kommunalkunskap, nationalekonomi, socialism, filo-
sofi och religiösa spörsmål samt skönlitteratur. Senare under 1920-talet bildades en kvinnokom-
mitté vilken följdes av kommittéer för sjömän och skogsarbetare. 1947 tillkom en socialpolitisk 
kommitté som blev kontaktorganet med LO förbunden och i mitten av 1950-talet en konsument-
upplysningskommitté i samarbete med konsumentkooperationen. Johanson (1992) s 22-23 
428 Samtidigt som estetiska kommittén tillsattes också en kommitté för studier på handikappsom-
rådet och nya riktlinjer för kommittéernas arbete antogs. ABF:s verksamhetsberättelse 1969/70, 
ARAB; Johanson (1992) s 22-23  
429 Ett undantag finns i Arbetarsångareförbundet som anslöts 1975. ABF:s verksamhetsberättelse 
1989/90, ARAB. 
430 1970/71 består kommittén av 10 ledamöter. LO 2 st varav en ordförande, KF 2, SAP 1, SSU 1, 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 1, Folkets husföreningarnas riksorganisation 
(FHR) 1, Unga Örnar (UÖ)1 samt Pensionärernas riksorganisation (PRO) 1 st. Sedan tillkommer 
Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF) 1 st, Folkparkernas Centralorganisation (FPC) 
1 st, ABF distrikten 1st, ABF förbundsexpedition 1 st samt en adjungerad ledamot från Brevsko-
lan. Under 1980 talets första år tillkommer även representanter från Riksbyggen och handikapp-
organisationerna. ABF:s verksamhetsberättelser 1969-1982, ARAB 
431 Den nye kulturombudsmannen kom närmast från Folkparkernas centralorganisation och hade 
tidigare även varit ledamot i utredningen Kulturrådet. Intervju Bertil Jansson 080313, IFÄ; LO 
(2002) LO och kulturen 1952-2002, s 37; Osignerad (1977b) Kulturman på LO Fönstret 77/11  
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nisationen ABF en bit in på sjuttiotalet tillsätter egna kommittéledamöter till 

skillnad från tidigare då enbart medlemsorganisationerna representeras. Repre-

sentanter från distrikt och ibland förbund deltar på samma villkor som medlems-

organisationernas representanter. ABF:s riksförbund tar ett allt starkare grepp 

över kulturverksamheten. 

Mindre än en vecka efter att ABF:s första Forum genomfördes 1976 var frågan 

om amatörismen inom ABF uppe på estetiska kommitténs dagordning. Utifrån de 

riktlinjer för kulturarbete inom ABF som hade antagits i samband med Forumet 

och förbundskonferensen betonade kommittén att ett särskilt ansvar nu vilar på 

dem att främja och stödja amatörverksamheten. Inriktningen mot medlemsorga-

nisationernas amatörverksamhet var ett genomgående tema i riktlinjerna liksom 

det ökande behovet av studiematerial och ledarutbildningar. Amatörverksamhe-

ten skulle nu profileras inom medlemsorganisationerna och ABF skulle på alla 

nivåer bedriva opinionsbildning för amatöraktiviteter, ta fram studiematerial 

samt understödja ledarutbildning. Denna programmatiska inriktning verkar vara 

efterlängtad av ledamöterna och diskussionen andas en viss förhoppning om 

kommande kulturprioriteringar. Samtidigt bekymrar man sig över den dåliga or-

ganisationen och sviktande motivering bland ABF:arna vilket resulterat i att ar-

rangörer ej funnits på plats eller att lokalerna inte varit upplåsta när kulturarbe-

tare anlänt för att genomföra konserter. LO:s representant menar att det handlar 

om värderingar inom rörelsen där kulturverksamheten inte prioriteras och han 

understryker vikten av att kulturarrangemangen fungerar tillfredsställande och att 

förbundets goda renommé inte tål vad som helst.432 Kommitténs protokollsan-

teckningar avslutades med att tydliggöra det egna uppdraget.  

I och med förbundskonferensens beslut tolkar kommittén detta som att det nu 

är fastlagt att ABF med all kraft skall verka för en bra amatörism inom arbe-

tarrörelsen. Ett särskilt ansvar åvilar då kommittén för estetisk bildningsverk-

samhet. Det bör ta sig uttryck i initiativ och uppföljning av verksamheten 

lokalt.433 

Ett år senare diskuterades den socialdemokratiska arbetarrörelsens kulturverk-

samhet på ett mer övergripande plan. Man konstaterade att kulturverksamheten 

vuxit den senaste tiden och efterlyste både mera personalresurser och en mer 

samordnad kulturstrategi. Arbetet borde delas upp i undergrupper. SAP hade pre-

                                                        
432 Protokoll kommittén för estetisk bildningsverksamhet (760326); Pm 4 – riktlinjer för amatö-
rism inom ABF (760311) båda i ABF F20H:03 ARAB 
433 Protokoll Kommittén för estetisk bildningsverksamhet (760326) ABF F20H:03 ARAB 
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427 1920 bildades kommittéer för stats- och kommunalkunskap, nationalekonomi, socialism, filo-
sofi och religiösa spörsmål samt skönlitteratur. Senare under 1920-talet bildades en kvinnokom-
mitté vilken följdes av kommittéer för sjömän och skogsarbetare. 1947 tillkom en socialpolitisk 
kommitté som blev kontaktorganet med LO förbunden och i mitten av 1950-talet en konsument-
upplysningskommitté i samarbete med konsumentkooperationen. Johanson (1992) s 22-23 
428 Samtidigt som estetiska kommittén tillsattes också en kommitté för studier på handikappsom-
rådet och nya riktlinjer för kommittéernas arbete antogs. ABF:s verksamhetsberättelse 1969/70, 
ARAB; Johanson (1992) s 22-23  
429 Ett undantag finns i Arbetarsångareförbundet som anslöts 1975. ABF:s verksamhetsberättelse 
1989/90, ARAB. 
430 1970/71 består kommittén av 10 ledamöter. LO 2 st varav en ordförande, KF 2, SAP 1, SSU 1, 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 1, Folkets husföreningarnas riksorganisation 
(FHR) 1, Unga Örnar (UÖ)1 samt Pensionärernas riksorganisation (PRO) 1 st. Sedan tillkommer 
Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF) 1 st, Folkparkernas Centralorganisation (FPC) 
1 st, ABF distrikten 1st, ABF förbundsexpedition 1 st samt en adjungerad ledamot från Brevsko-
lan. Under 1980 talets första år tillkommer även representanter från Riksbyggen och handikapp-
organisationerna. ABF:s verksamhetsberättelser 1969-1982, ARAB 
431 Den nye kulturombudsmannen kom närmast från Folkparkernas centralorganisation och hade 
tidigare även varit ledamot i utredningen Kulturrådet. Intervju Bertil Jansson 080313, IFÄ; LO 
(2002) LO och kulturen 1952-2002, s 37; Osignerad (1977b) Kulturman på LO Fönstret 77/11  
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nisationen ABF en bit in på sjuttiotalet tillsätter egna kommittéledamöter till 

skillnad från tidigare då enbart medlemsorganisationerna representeras. Repre-

sentanter från distrikt och ibland förbund deltar på samma villkor som medlems-

organisationernas representanter. ABF:s riksförbund tar ett allt starkare grepp 

över kulturverksamheten. 

Mindre än en vecka efter att ABF:s första Forum genomfördes 1976 var frågan 

om amatörismen inom ABF uppe på estetiska kommitténs dagordning. Utifrån de 

riktlinjer för kulturarbete inom ABF som hade antagits i samband med Forumet 

och förbundskonferensen betonade kommittén att ett särskilt ansvar nu vilar på 

dem att främja och stödja amatörverksamheten. Inriktningen mot medlemsorga-

nisationernas amatörverksamhet var ett genomgående tema i riktlinjerna liksom 

det ökande behovet av studiematerial och ledarutbildningar. Amatörverksamhe-

ten skulle nu profileras inom medlemsorganisationerna och ABF skulle på alla 

nivåer bedriva opinionsbildning för amatöraktiviteter, ta fram studiematerial 

samt understödja ledarutbildning. Denna programmatiska inriktning verkar vara 

efterlängtad av ledamöterna och diskussionen andas en viss förhoppning om 

kommande kulturprioriteringar. Samtidigt bekymrar man sig över den dåliga or-

ganisationen och sviktande motivering bland ABF:arna vilket resulterat i att ar-

rangörer ej funnits på plats eller att lokalerna inte varit upplåsta när kulturarbe-

tare anlänt för att genomföra konserter. LO:s representant menar att det handlar 

om värderingar inom rörelsen där kulturverksamheten inte prioriteras och han 

understryker vikten av att kulturarrangemangen fungerar tillfredsställande och att 

förbundets goda renommé inte tål vad som helst.432 Kommitténs protokollsan-

teckningar avslutades med att tydliggöra det egna uppdraget.  

I och med förbundskonferensens beslut tolkar kommittén detta som att det nu 

är fastlagt att ABF med all kraft skall verka för en bra amatörism inom arbe-

tarrörelsen. Ett särskilt ansvar åvilar då kommittén för estetisk bildningsverk-

samhet. Det bör ta sig uttryck i initiativ och uppföljning av verksamheten 

lokalt.433 

Ett år senare diskuterades den socialdemokratiska arbetarrörelsens kulturverk-

samhet på ett mer övergripande plan. Man konstaterade att kulturverksamheten 

vuxit den senaste tiden och efterlyste både mera personalresurser och en mer 

samordnad kulturstrategi. Arbetet borde delas upp i undergrupper. SAP hade pre-

                                                        
432 Protokoll kommittén för estetisk bildningsverksamhet (760326); Pm 4 – riktlinjer för amatö-
rism inom ABF (760311) båda i ABF F20H:03 ARAB 
433 Protokoll Kommittén för estetisk bildningsverksamhet (760326) ABF F20H:03 ARAB 
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cis startat en kulturgrupp, KF gjorde en kulturutredning och LO var på gång att 

göra en ny kulturutredning påpekade man. Inom SSU var två och en halv tjänster 

inriktade på kulturarbetet och från ungdomsförbundets sida påpekades risken för 

konflikter inom kulturområdet mellan rörelsens olika grenar och vikten för rörel-

sen att hushålla med de gemensamma resurserna. Under mötet betonade ledamö-

ter att ABF:s kulturkommitté var viktig som kontaktorgan mellan organisationer-

na och påminde om de förhoppningar på ABF som samordnare av kulturarbetet 

inom den socialdemokratiska rörelsen som hade uttryckts av LO redan 1975.434 

Kulturen hade nu på allvar hamnat som en fråga på ABF:s dagordning och 

estetiska kommittén befann sig mitt i den nya kulturfronten. Mötesfrekvensen 

ökar under perioden där det sker en fördubbling av antalet möten efter 1977. Till 

detta kommer den ökade aktiviteten som sker i Arbetsgruppen för amatörteater 

inom arbetarrörelsen (AAA) som protokollförs separat. Kulturkommitténs proto-

koll är för ovanlighetens skull referatprotokoll vilket innebär utförligare redovis-

ningar av diskussionerna. Kanske är det karaktären på kommitténs arbete, mer av 

en diskussionsklubb och kontaktorgan för kulturfrågor än forum för beslut som 

lyser igenom. 

Diskussionen i estetiska kommittén tar sin utgångspunkt i den av ABF uppvär-

derade amatörismen och betonar vikten av kulturens interna förankring. Värt att 

notera är att det inte är estetiska verksamheter eller kultur som omnämns, utan 

istället diskuteras amatörism. Samtidigt noterar man att kulturverksamheten inte 

prioriteras i organisationen. Avsaknaden av kulturella medlemsorganisationer 

blev en utmaning att koppla kulturaktiviteterna med medlemsorganisationernas 

ordinarie verksamhet. Här skymtar också en viktig förändring av synen på ABF 

som en distributör av teaterföreställningar till att verka för en egen produktion 

utan inblandning av utomstående.  

* 

Sammanfattningsvis kan vi efter denna bakgrundsteckning konstatera att kultur-

organet ABF:s roll som socialdemokratins tredje ben stärktes under sjuttiotalet. 

Ansträngningar gjordes dels internt och externt för att öka ABF:s legitimitet i 

samhällsbygget, dels hamnade kulturfrågan på förbundets dagordning på allvar. 

Trots studieförbundets organisatoriska kopplingar till intresseorganisationer, ofta 

med en tydlig politisk agenda, så beskrevs kulturverksamheten som allsidig och 

neutral. Den uppfattades som ett allt viktigare redskap i uppbyggnaden av det 

framtida Sverige och blev därmed också ett mer angeläget verksamhetsområde 
                                                        
434 Protokoll Kommittén för estetisk bildningsverksamhet (770330); Arbetarrörelsens kulturverk-
samhet – om kommittén för estetisk bildningsverksamhet (770328) ABF F20H:03 ARAB 

 155 

inom den socialdemokratiska rörelsefamiljen. Det var amatörteaterfrågan som 

inledningsvis skulle komma att dominera dagordningen.  

Mot ett eget amatörteaterförbund 

Kulturutredningen har inte mycket till övers för det som hänt före sextiotalet. 

Men de föregående årtiondena var sannerligen ingen kulturskymning. Till-

komsten av hela raden av stadsteatrar och mångdubblingen av antalet turnéfö-

reställningar över tätorter och glesbygder hade sin bakgrund i amatörteaterns 

märkliga uppsving i början av 30-talet. Då blev arbetarteatern en medveten 

folkrörelse och ABF bildade en central teaterkommitté, berättar kommitténs 

sekreterare Gösta M Bergman, professor i teaterhistoria. Arbetarteatern blev 

ett alternativ till amatörteaterns vildvuxna flora av bondkomiska folklustspel 

av enklaste slag.435  

Citatet kommer från ingressen till en längre artikel som publicerades i ABF:s tid-

ning Fönstret 1975. Artikeln skulle komma att få stor betydelse för den kom-

mande amatörteatersatsningen både som exempel på konkreta handlingsmönster 

men även som en identitetsskapande historisk förebild vilket påverkade förvänt-

ningarna på amatörteaterns roll i arbetarrörelsen. Arbetarteaterbegreppet, som vi 

även möter i kurserna i Norberg vid ungefär samma tidpunkt, skulle bli en viktig 

del av formerandet av den socialdemokratiska amatörteatersatsningen. Gösta M 

Bergmans erfarenheter från trettiotalet som de presenterades i Fönstrets artikel 

skulle komma att i stora drag överensstämma med de strävanden för att upprusta 

ABF:s amatörteaterverksamhet som nu uppstod under sjuttiotalets andra hälft. 

Trettiotalets amatörteatererfarenheter var närvarande. 

I artikeln berättade Bergman om tjugotalets amatörteaterutveckling internatio-

nellt samt beskrev den centrala teaterkommittén som tillsattes av ABF under tret-

tiotalet. Dess inledande arbete bestod i att kartlägga amatörteaterns förhållanden 

samt att verka för en upprustning av repertoaren. Utöver att försöka höja den 

konstnärliga kvalitén ville man få fram pjäser som ur ett socialt engagemang 

kunde stimulera självverksamhet och intresse bland föreningspubliken. Kommit-

tén gav ut en egen tidning Arbetarteatern som berörde verksamheten ute i landet 

samt en teaterhandbok för amatörer. Den livaktiga arbetarteaterverksamheten 

var en del av bakgrunden till Artur Engbergs teaterinitiativ på trettiotalet menade 

Bergman. Han beskriver också hur amatörteaterns riksförbund bildades där flera 

andra folkbildningsorganisationer också var drivande i utvecklingen. Bergman 

                                                        
435 Bergman, Gösta M (1975) Bakom stadsteatrarna och Riksteatern: 30-talets arbetarteater, 
Fönstret 75/6 
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berättade att man inom ledande ABF kretsar haft farhågor att amatörteaterverk-

samheten skulle bryta sig ur den ordinarie bildningsverksamheten och därför 

krävt att verksamheten skulle bedrivas som traditionell cirkelverksamhet. Men 

satsningen möttes inte med entusiasm på alla håll inom rörelsen. Ändå menade 

han att den nya kulturpolitiken var ett tecken på att det i mitten av sjuttiotalet 

fanns en beredskap att satsa på en verksamhet som länge fått kämpa under 

knapphetens kalla stjärna.436 

Professor Bergmans historieskrivning är inte invändningsfri. Sammankoppling-

en av tjugotalets kommunistiska politiska teatertradition med det socialdemokra-

tiska studieförbundets amatörteatersatsningar kan ifrågasättas och linjen mellan 

Artur Engbergs trevande kulturpolitiska reformer på trettiotalet och 1974 års 

statliga kulturpolitik där ABF sägs ha en huvudroll är knappast spikrak. Trots 

detta kom den historia Bergman målar upp att påverka ABF:s förväntningar och 

handlande.  

I Fönstret kan man notera att kulturdebatten tar fart under sjuttiotalet och att 

dess fokus skiftar under perioden. Politiskt ideologiska frågor diskuteras alltmer i 

anknytning till kulturverksamhet och arbetarkultur. Det sker dessutom en för-

skjutning mellan olika estetiska uttrycksformer, från musik till teater. Under året 

1976 finns ett ovanligt stort antal artiklar och debatter som utgår från amatörtea-

terns roll inom ABF. Kulturvänsterns aktiviteter utanför rörelsen och rörelsens 

interna förhållningssätt gentemot detta är framträdande diskussionsämnen. Påpe-

kanden om risken för en politisk styrning av innehållet i framförallt amatörtea-

terverksamheten signalerar att någon typ av satsning var på gång. 437  

Vid sidan av denna diskussion var debattinlägg om relationen mellan social-

demokratin och ”de intellektuella” ett framträdande inslag i Fönstret under sam-

                                                        
436 Bergman (1975) Fönstret 
437 Hasse, Nils (1976a) Teater i föreningarnas ledband. Replik av Ann Marie Bergström och Fritz 
Karlsson Fönstret 76/1; Johansson, Gustav (1976) Fria Pros Mäster Palm: Valpropaganda för 
moderaternas anhang Fönstret 76/2; Hasse, Nils (1976b) Amatörteaterns daddor är värst. Replik 
från Fritz Karlsson Fönstret 76/4; Osignerad (1976b) Låt många blommor blomma Fönstret 76/7; 
Bergström, Ann Marie (1976b) Amatörer dansar så att borgarna tappar huvudet, Sex deltagare 
summerar sina intryck: fantastiskt! Mastigt!! Fönstret 76/7; Hasse, Nils (1976c) Husbondens röst 
Fönstret 76/7; Svensson, Ingemar (1976a) Fönstret tar skamgrepp på teatern Fönstret 76/8; Berg-
ström, Ann Marie (1976c) Ta teatern inom ABF på allvar Fönstret 76/8; Svensson, Ingemar 
(1976b) Teater, vad är det? Fönstret 76/8; Hasse, Nils (1976d) Nils Hasse plockar ur Fönstrets 
teaterdebatt: Även amatörer måste tåla peppar och salt. Fönstret 76/12; Bergström, Ann Marie 
(1976d) Elisaveta – teaterkonsulenten som sjunger, dansar och går an som sjutton Fönstret 76/12; 
Hasse, Nils (1976e) Uppsökande teatern hotas av prylraseri Fönstret 76/15; Käll, Ulla Bella och 
Molin, Christina (1976) Publiken är aldrig drivkraft för amatören. Replik av Nils Hasse Fönstret 
76/16; Lidén, Eva (1976) Succé för teaterprojekt i Smedjebacken Fönstret 76/16 
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ma period.438 Denna diskussion uppstod i en kontext där erfarenheterna från sjut-

tiotalets politiska konfliktpunkter liksom valförlusten 1976 blev incitament för en 

självkritisk kulturdebatt och satte spår i flera rörelsetidskrifter.439 

Under 1977 skulle amatörteaterfrågan på allvar komma att prägla ABF:s verk-

samhet. Då hade Spelet om Norbergsstrejken sin premiär och Tältprojektet 

genomförde sin stora teaterturné genom landet. I kommittén för estetisk bild-

ningsverksamhet hade Tältprojektet diskuterats redan under början av januari 

1977 med anledning av att förfrågningar från avdelningar och distrikt inkommit 

om hur man skulle förhålla sig till detta projekt. Jämförelser gjordes mellan Tält-

projektet och det egna spelet Vår röda fana som omnämndes inledningsvis i ka-

pitlet. SSU:s representant noterade att rörelsen ansåg det vara för dyrt för att tur-

nera med det egna spelet, ett öde som uppenbarligen inte drabbade Tältprojektet. 

Kommittén konstaterade att Tältprojektet inte hade något samarbete med någon 

organisation som tillhör ABF och beslöt sig för att förhålla sig passiv och inte gå 

ut med några rekommendationer om hur ABF skulle agera lokalt.440 Men alla i 

rörelsefamiljen uppskattade inte neutralitetsförklaringen. I slutet av februari kun-

de man i en artikel i Fönstret läsa om hur kritik riktades mot socialdemokraterna 

för hätskhet gentemot Tältprojektet med anledning av uteblivet ekonomiskt stöd 

från ABF, SSU, kvinnoförbundet och facket.441  

När ekonomiska resurser till Norbergsspelet diskuterades på de två efterföl-

jande kulturkommittémötena ställdes emellertid resurser till förfogande, dock 

inom kontrollerade ramar. Man beslöt att betala ut lön till en ombudsman på 

förbundsexpeditionen som för tillfället var tjänstledig för att studera på Drama-

tiska Institutet. Han hade nu fått förfrågan om att arbeta som producent för 

Norbergsspelet och kulturkommittén rekommenderade att ABF skulle betala sed-

vanlig funktionärslön och traktamente för detta arbete. Därmed stöder man Nor-

bergsprojektet menade kommittén och man såg det som positivt att det var just 
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berättade att man inom ledande ABF kretsar haft farhågor att amatörteaterverk-

samheten skulle bryta sig ur den ordinarie bildningsverksamheten och därför 

krävt att verksamheten skulle bedrivas som traditionell cirkelverksamhet. Men 

satsningen möttes inte med entusiasm på alla håll inom rörelsen. Ändå menade 

han att den nya kulturpolitiken var ett tecken på att det i mitten av sjuttiotalet 

fanns en beredskap att satsa på en verksamhet som länge fått kämpa under 

knapphetens kalla stjärna.436 

Professor Bergmans historieskrivning är inte invändningsfri. Sammankoppling-

en av tjugotalets kommunistiska politiska teatertradition med det socialdemokra-

tiska studieförbundets amatörteatersatsningar kan ifrågasättas och linjen mellan 

Artur Engbergs trevande kulturpolitiska reformer på trettiotalet och 1974 års 

statliga kulturpolitik där ABF sägs ha en huvudroll är knappast spikrak. Trots 

detta kom den historia Bergman målar upp att påverka ABF:s förväntningar och 

handlande.  

I Fönstret kan man notera att kulturdebatten tar fart under sjuttiotalet och att 

dess fokus skiftar under perioden. Politiskt ideologiska frågor diskuteras alltmer i 

anknytning till kulturverksamhet och arbetarkultur. Det sker dessutom en för-

skjutning mellan olika estetiska uttrycksformer, från musik till teater. Under året 

1976 finns ett ovanligt stort antal artiklar och debatter som utgår från amatörtea-

terns roll inom ABF. Kulturvänsterns aktiviteter utanför rörelsen och rörelsens 

interna förhållningssätt gentemot detta är framträdande diskussionsämnen. Påpe-

kanden om risken för en politisk styrning av innehållet i framförallt amatörtea-

terverksamheten signalerar att någon typ av satsning var på gång. 437  

Vid sidan av denna diskussion var debattinlägg om relationen mellan social-

demokratin och ”de intellektuella” ett framträdande inslag i Fönstret under sam-
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ma period.438 Denna diskussion uppstod i en kontext där erfarenheterna från sjut-

tiotalets politiska konfliktpunkter liksom valförlusten 1976 blev incitament för en 

självkritisk kulturdebatt och satte spår i flera rörelsetidskrifter.439 

Under 1977 skulle amatörteaterfrågan på allvar komma att prägla ABF:s verk-

samhet. Då hade Spelet om Norbergsstrejken sin premiär och Tältprojektet 

genomförde sin stora teaterturné genom landet. I kommittén för estetisk bild-

ningsverksamhet hade Tältprojektet diskuterats redan under början av januari 

1977 med anledning av att förfrågningar från avdelningar och distrikt inkommit 

om hur man skulle förhålla sig till detta projekt. Jämförelser gjordes mellan Tält-

projektet och det egna spelet Vår röda fana som omnämndes inledningsvis i ka-

pitlet. SSU:s representant noterade att rörelsen ansåg det vara för dyrt för att tur-

nera med det egna spelet, ett öde som uppenbarligen inte drabbade Tältprojektet. 

Kommittén konstaterade att Tältprojektet inte hade något samarbete med någon 

organisation som tillhör ABF och beslöt sig för att förhålla sig passiv och inte gå 

ut med några rekommendationer om hur ABF skulle agera lokalt.440 Men alla i 

rörelsefamiljen uppskattade inte neutralitetsförklaringen. I slutet av februari kun-

de man i en artikel i Fönstret läsa om hur kritik riktades mot socialdemokraterna 

för hätskhet gentemot Tältprojektet med anledning av uteblivet ekonomiskt stöd 

från ABF, SSU, kvinnoförbundet och facket.441  

När ekonomiska resurser till Norbergsspelet diskuterades på de två efterföl-

jande kulturkommittémötena ställdes emellertid resurser till förfogande, dock 

inom kontrollerade ramar. Man beslöt att betala ut lön till en ombudsman på 

förbundsexpeditionen som för tillfället var tjänstledig för att studera på Drama-

tiska Institutet. Han hade nu fått förfrågan om att arbeta som producent för 

Norbergsspelet och kulturkommittén rekommenderade att ABF skulle betala sed-

vanlig funktionärslön och traktamente för detta arbete. Därmed stöder man Nor-

bergsprojektet menade kommittén och man såg det som positivt att det var just 
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ABF-medarbetaren som därmed blev en av huvudledarna för amatörteaterprojek-

tet.442 I strejkspelsföreningen i Norberg diskuterades inte detta stöd och det är 

tveksamt om medlemmarna i allmänhet var medvetna om det. Även en förfrågan 

om finansiering av ett dokumentationsprojekt om Norbergsprojektet, också från 

elever på Dramatiska Institutet beviljades, om än med tvekan.443 I juni 1977, ett 

par veckor före premiären, återkom diskussionen om ABF:s engagemang i Nor-

bergsspelet. Vad diskussionen handlade om framgår inte av protokollet, men att 

någon form av restriktioner för ekonomiskt stöd behövdes var man överens 

om.444 

I estetiska kommitténs sammanställning över insatser från september 1977 är 

varken Norbergsspelet eller Tältprojektet omnämnda trots att det var två projekt 

som uttryckligen handlade om arbetarrörelsens historia.445 Men i tidningen Fönst-

ret syns dessa teaterprojekt tydligare och det är uppenbart att ABF förhöll sig 

mera avvaktande och avståndstagande gentemot Tältprojektet jämfört med Nor-

bergsspelet.446  

Den avvaktande hållningen till Tältprojektet innebar i praktiken att man tog 

avstånd och inte bidrog med någon som helst ekonomisk stöttning. Om detta 

verkar man vara överens även om en eller annan skribent i Fönstret uttryckte an-

nat. När det gällde spelet om Norbergsstrejken fanns en tydligare ambivalens hos 

ABF. Man var misstänksam och samtidigt mån om att stödja spelet och de 

strävanden projektet förknippades med. Men det är uppenbart att eventuella in-

satser förutsattes gynna ABF:s egna syften, framförallt insyn och informations-

förmedling.  

ABF formerar sig 

Det interna arbetet med amatörteaterverksamheten intensifieras alltså och tar till 

viss del ett nytt spår med början runt sommaren 1977. Under hösten 1977 inträf-

far två viktiga händelser som skulle visa sig ha stor betydelse för ABF:s vägval i 
                                                        
442 Protokoll Kommittén för estetisk bildningsverksamhet (770330) ABF F20H:03 ARAB 
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din, Rune (1977) Att ta till vapen eller avväpnas? Fönstret 77/12; Strömberg Leif (1978) Tältpro-
jektet medger: Kritikerna har rätt Brister om Reformismen Fönstret 78/7; Josefsson, Willy (1978) 
Skådebanan vill köpa vår kiosk!, Fönstret 78/12 
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amatörteaterfrågan. Dels genomförs en teaterkonferens som riktar sig till teater-

grupper med anknytning till ABF, och dels hoppar ABF av det planerade bildan-

det av amatörteaterförbundet ATR. 

Om teaterkonferensen antyder förbundets verksamhetsberättelse bara kortfat-

tat att diskussionen kretsade kring kontakter mellan teatergrupper och ABF-

organisationerna, information och utbildningsfrågor.447 I inbjudningarna som 

gick ut till 12 olika teatergrupper motiverades konferensen som ett försök att 

skapa bättre kontakter mellan ABF och de olika grupperna. De frågor som skulle 

diskuteras var verksamhetens mål, information, utbildning av professionella och 

amatörer, teatern i föreningslivet, repertoaren, teatergruppernas ekonomi och 

statsbidragsproblem samt bristen på regissörer och arrangörskap.448  

Tre dagar efter att amatörteaterkonferensen genomförts dyker plötsligt ett ex-

traärende upp på förbundsstyrelsens dagordning. Det gäller förhandlingarna som 

pågått mellan Riksteatern, Teaterforum och Folkbildningsförbunden om att bilda 

Amatörteaterns riksförbund (ATR) där ABF:s ordförande Inge Johansson ut-

trycker tveksamheter om ABF ska delta. Ett deltagande i en dylik tvärpolitisk or-

ganisation, som han kallar det, innebär ringa möjligheter till inflytande. Ett alter-

nativ är att bilda en egen amatörteaterorganisation menar Johansson.449 Trots att 

det betecknas som ett extraärende är frågan inte ny utan har funnits på förbunds-

styrelsens dagordning i ungefär ett år.450 När frågan återkommer till förbundssty-

relsen 28 september anser man sig fortfarande inte kunna ta beslut utan remitte-

rar vidare till AU.451 Frågan var uppenbarligen mycket större än vad den lakonis-

ka protokollsnoteringen signalerar.  

Samma dag beslutar Folkbildningsförbundet sig för att hoppa av projektet. 

Istället för att Folkbildningsförbundet skulle fungera som en av stiftarna rekom-

menderades nu de olika studieförbunden att var för sig ta ställning till om de ville 

ansluta sig till förbundet. Den officiella motiveringen var dels att direktanslutning 

av de olika studieförbunden skulle skapa ett större engagemang, dels att teater-

verksamheten i de olika förbunden var av så skiftande omfattning.452 ABF var den 
                                                        
447 ABF:s Verksamhetsberättelse 1977-1978, ARAB 
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ABF-medarbetaren som därmed blev en av huvudledarna för amatörteaterprojek-

tet.442 I strejkspelsföreningen i Norberg diskuterades inte detta stöd och det är 

tveksamt om medlemmarna i allmänhet var medvetna om det. Även en förfrågan 

om finansiering av ett dokumentationsprojekt om Norbergsprojektet, också från 

elever på Dramatiska Institutet beviljades, om än med tvekan.443 I juni 1977, ett 

par veckor före premiären, återkom diskussionen om ABF:s engagemang i Nor-

bergsspelet. Vad diskussionen handlade om framgår inte av protokollet, men att 

någon form av restriktioner för ekonomiskt stöd behövdes var man överens 

om.444 

I estetiska kommitténs sammanställning över insatser från september 1977 är 

varken Norbergsspelet eller Tältprojektet omnämnda trots att det var två projekt 

som uttryckligen handlade om arbetarrörelsens historia.445 Men i tidningen Fönst-

ret syns dessa teaterprojekt tydligare och det är uppenbart att ABF förhöll sig 

mera avvaktande och avståndstagande gentemot Tältprojektet jämfört med Nor-

bergsspelet.446  

Den avvaktande hållningen till Tältprojektet innebar i praktiken att man tog 

avstånd och inte bidrog med någon som helst ekonomisk stöttning. Om detta 

verkar man vara överens även om en eller annan skribent i Fönstret uttryckte an-

nat. När det gällde spelet om Norbergsstrejken fanns en tydligare ambivalens hos 

ABF. Man var misstänksam och samtidigt mån om att stödja spelet och de 

strävanden projektet förknippades med. Men det är uppenbart att eventuella in-

satser förutsattes gynna ABF:s egna syften, framförallt insyn och informations-

förmedling.  

ABF formerar sig 

Det interna arbetet med amatörteaterverksamheten intensifieras alltså och tar till 

viss del ett nytt spår med början runt sommaren 1977. Under hösten 1977 inträf-

far två viktiga händelser som skulle visa sig ha stor betydelse för ABF:s vägval i 
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amatörteaterfrågan. Dels genomförs en teaterkonferens som riktar sig till teater-

grupper med anknytning till ABF, och dels hoppar ABF av det planerade bildan-

det av amatörteaterförbundet ATR. 

Om teaterkonferensen antyder förbundets verksamhetsberättelse bara kortfat-

tat att diskussionen kretsade kring kontakter mellan teatergrupper och ABF-

organisationerna, information och utbildningsfrågor.447 I inbjudningarna som 

gick ut till 12 olika teatergrupper motiverades konferensen som ett försök att 

skapa bättre kontakter mellan ABF och de olika grupperna. De frågor som skulle 

diskuteras var verksamhetens mål, information, utbildning av professionella och 

amatörer, teatern i föreningslivet, repertoaren, teatergruppernas ekonomi och 

statsbidragsproblem samt bristen på regissörer och arrangörskap.448  

Tre dagar efter att amatörteaterkonferensen genomförts dyker plötsligt ett ex-

traärende upp på förbundsstyrelsens dagordning. Det gäller förhandlingarna som 

pågått mellan Riksteatern, Teaterforum och Folkbildningsförbunden om att bilda 

Amatörteaterns riksförbund (ATR) där ABF:s ordförande Inge Johansson ut-

trycker tveksamheter om ABF ska delta. Ett deltagande i en dylik tvärpolitisk or-

ganisation, som han kallar det, innebär ringa möjligheter till inflytande. Ett alter-

nativ är att bilda en egen amatörteaterorganisation menar Johansson.449 Trots att 

det betecknas som ett extraärende är frågan inte ny utan har funnits på förbunds-

styrelsens dagordning i ungefär ett år.450 När frågan återkommer till förbundssty-

relsen 28 september anser man sig fortfarande inte kunna ta beslut utan remitte-

rar vidare till AU.451 Frågan var uppenbarligen mycket större än vad den lakonis-

ka protokollsnoteringen signalerar.  

Samma dag beslutar Folkbildningsförbundet sig för att hoppa av projektet. 

Istället för att Folkbildningsförbundet skulle fungera som en av stiftarna rekom-

menderades nu de olika studieförbunden att var för sig ta ställning till om de ville 

ansluta sig till förbundet. Den officiella motiveringen var dels att direktanslutning 

av de olika studieförbunden skulle skapa ett större engagemang, dels att teater-

verksamheten i de olika förbunden var av så skiftande omfattning.452 ABF var den 
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drivande kraften i detta och man fick i sista stund Folkbildningsförbundet att 

byta linje.453 Värt att notera är att något formellt beslut inte tagits inom ABF om 

hur man ska förhålla sig i frågan. Man manövrerar i gråzonen mellan de olika 

organisationssfärerna utan formellt mandat från ABF. 

Under tiden som detta skedde hade ABF:s interna arbete med att bilda eget 

förbund påbörjats. Det är i den estetiska kommittén, som ungefär vid denna tid-

punkt byter namn till kulturkommittén, som frågan om amatörteaterns organisa-

tion inledningsvis i huvudsak skulle komma att hanteras. Två dagar efter Folk-

bildningsförbundets avhopp från det planerade amatörteaterförbundet dyker frå-

gan upp på estetiska kommitténs dagordning där det redogörs för fullbordat fak-

tum. Här framkommer att mer informella möten tidigare har hållits med SSU och 

Unga Örnar där man beslutat sig för att utreda frågan om en egen amatörteater-

organisation. Den uppkomna situationen innebär att det är brådskande att agera 

och det påpekas att besked borde ges till grupperna inom ABF och arbetarrörel-

sen innan det officiella bildandet av ATR sker. Flera ledamöter visade tveksamhet 

och tyckte att utvecklingen var olycklig. Man kände obehag över att man mer 

eller mindre blev tvingade att bilda ett eget förbund. Bland dem som drev frågan 

framfördes argumentet att detta var nödvändigt för att erhålla externa bidrag, 

framförallt från Kulturrådet. Beslutet blev att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp 

efter de riktlinjer som diskussionen givit vid handen samt att anställa SSU:s repre-

sentant i kommittén för att genomföra utredningsarbetet. Värt att notera är att 

LO var i färd med att tillsätta en ny ordförande i kommittén och att den avgåen-

de och den kommande hade olika uppfattningar i denna fråga. Den avgående var 

skeptisk medan den tillträdande bejakade händelseutvecklingen genom att bland 

annat påpeka att de nuvarande studieförbunden inte erkändes som amatörorgani-

sationer och därmed inte kan motta bidrag från kulturrådet.454  

Inom kommittén för estetisk bildningsverksamhet var tongångarna för satsning 

på ett eget förbund dominerande. Flera personer driver samfällt frågan om att 

bilda en arbetsgrupp för att arbeta efter de riktlinjer som diskussionen givit vid 

handen, som protokollet berättar. ABF funktionären får i uppdrag att tillsätta en 

arbetsgrupp och SSU:s representant ska vidtalas för utredningsarbetet. Detta gav 
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stort handlingsutrymme att forma en arbetsgrupp för att arbeta vidare med frå-

gan. Gruppens sammansättning beslutades inte på kommitténs möte trots att 

skrivningar i efterhand hävdar detta. Den tillsattes dock omedelbart och kom att 

bestå av representanter från LO, SAP, SSU, Folkparkernas centralorganisation 

(FPC), Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) och Unga örnar 

(UÖ).455  

När frågan om en ny nationell amatörteaterorganisation uppstår agerar alltså 

en grupp inom ABF för att snabbt försöka bilda en liknande organisation inom 

den socialdemokratiska rörelsen. Man manövrerar i organisatoriska och besluts-

mässiga gråzoner och de med andra synpunkter möter ett fullbordat faktum. De-

ras protester förmår inte ändra händelsernas utveckling. Nya förväntanshorison-

ter uppstår här bland aktörer inom ABF som söker nya former för egen produk-

tion av kulturarrangemang och kulturprogram och inte bara distribution av 

andras. Uppenbart är också att man ser en egen amatörteaterorganisation som ett 

sätt att tillägna sig externa ekonomiska resurser. Men sannolikt hade även ge-

nomslaget för strejkspelet i Norberg och den socialdemokratiska erfarenheten av 

sjuttiotalets kritik och politiserade kulturverksamhet ett stort inflytande över 

händelseutvecklingen, erfarenheter som gör projektet än angelägnare.  

Att ta till vapen eller avväpnas 

Någon diskussion eller information om ABF:s amatörteaterförbunds strävanden 

syns inte i tidningen Fönstret vid denna tid. I oktober 1977 publicerades en arti-

kel med den talande titeln - Att ta till vapen eller avväpnas? Rune Nordin som 

håller i pennan beskriver hur sommarens två föreställningar Tältprojektet och 

Spelet om Norbergsstrejken gett honom en tankeställare. Han uppmanar den so-

cialdemokratiska rörelsen att agera. Amatörernas prestationer och engagemanget 

på scenen kombinerat med en ideologisk vilja, en resonabel författare och en 

mycket skicklig regissör imponerade på Nordin. Däremot föll inte Tältprojektet 

Nordin i smaken. Istället för ett kollektivt arbete såg Nordin framför sig hur 

kommunisten Sven Wollter utnyttjade sina skådespelartalanger och sina politiska 

galenskaper för att smäda den socialdemokratiska rörelsen. De socialdemokratis-

ka ledarna beskrevs som förrädare och trots några smärre lyckade inslag var före-
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ställningen ett långt lidande ansåg han och efterlyste ett skyddsombud som skulle 

kunna stänga av den höga ljudvolymen. Han tog också avstånd från cirkusesteti-

ken, föreställningens längd och musikens ljudvolym men fascinerades ändå av den 

förstärkta progressiva musikens kraft och energi, dess kommunikativa förmåga 

och ungdomliga riktning. Han imponerades också av den stora skara unga kvin-

nor och män som reste runt med sitt tält och entusiastiskt kämpade tillsammans i 

den blöta och kalla sommaren. Aktörernas hängivenhet, kampen och det hårda 

arbete de lade ner beskrevs av Nordin i kontrast till den etablerade arbetarrörel-

sen som istället ökar funktionärskåren, sammanträder, administrerar och förbru-

kar anslag och intäkter. Både Norbergspelet och Tältprojektet innehöll en histo-

rieskrivning som skilde sig från tidigare glorifierade berättelser om den kämpande 

arbetarrörelsen menade han.456  

Det var inte första gången man från socialdemokratiskt håll kritiserade sina 

kritiker som genom estetiska uttrycksformer iscensatte arbetarrörelsens historia. 

Men intressant här är att inlägget också innehåller självkritik och förslag på åt-

gärder.  

Visst finns det teater och sånggrupper inom arbetarrörelsen. Men det fattas 

något – och det är det man slås av när man nyss sett teater av det här slaget 

jag nyss talat om. Nu tror jag det är dags att göra en ordentlig central satsning 

på det här området. Arbetarrörelsen måste få en kvalitativt bra och professio-

nell teaterensemble, som också har sång- och musikresurser. Den måste ha en 

fast scen i Stockholm och den måste få resurser för en punktinriktad turné-

verksamhet. Från den kan det byggas upp en teater ute i landet med blandade 

grupper yrkesfolk och amatörer.”457 

Nordin efterlyser dock inte en teater utifrån particirkuläret eller valhandboken. 

Nej – satsningen ska spegla tidigare skeden i samhället och rörelsen, den ska kriti-

sera kapitalismen utan att ljuga och förnedra rörelsen. Den efterfrågade teater-

satsningen skulle kunna vara en del av vår självrannsakan menade Nordin som 

också namngav ledande funktionärer inom ABF, LO, SAP, Folkets husförening-

arnas riksorganisation (FHR) och FPC som ansvariga. 458  

I ett svar på artikeln påpekade Bengt Göransson, dåvarande chef för FHR, att 

de aktiva kulturarbetarna både känt och visat främlingskap inför den socialde-

mokratiska arbetarrörelsen. Kulturskapandet kan man inte administrera fram vid 

sammanträdesborden och problemet med de av Nordin namngivna personerna, 
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där Göransson var en, är att dessa inte är kulturarbetare. Man behöver visa en 

öppen och generös attityd till de kulturskapare som närmar sig menade Görans-

son samtidigt som han beskrev den besvikelse och känsla av förnedring han kän-

de när han sågs som en mecenat som bara förväntas förse kulturprojekt med 

pengar. Vidare påpekade han att tidigare relationer med kommunister präglades 

mer av slagsmål än diskussion, ett klimat som efter regeringsskiftet 1976 hade 

förändrats. Inom Folkets hus rörelsen hoppas man på aktiviteter från våra kul-

turarbetare avslutade Göransson.459  

I Nordins replik efterlyser han en medvetenhet om att sång, teater och musik 

är viktiga för rörelsen och idén. Det finns en organisation, det finns pengar samt 

en mängd duktiga organisatörer och praktiskt arbetande människor men kultur-

arbetarna fattas konstaterar Nordin. Vi ska sluta med att vänta och istället börja 

med en egen teater och egna turnéer. Vi har ett samhälle att erövra och då måste 

vi vinna människor för våra idéer fastslår Nordin.460 

Genomslaget för uppmaningen att ta till vapen och aktivera sig på kulturfron-

ten är naturligtvis svårt att avgöra. Men två omständigheter är viktiga att notera. 

Den första handlar om artikelns innehåll. Kritiken riktas i huvudsak mot den 

egna rörelsens kulturverksamhet och förslag på åtgärder formuleras. Upplevelsen 

av att socialdemokratin är formaliserad, institutionaliserad och kulturellt impo-

tent genomsyrar framställningen på ett sådant sätt att den centralt placerade skri-

benten knappast verkar räkna med att det ska ifrågasättas. De senaste årens kritik 

från vänster har förmodligen av stora delar av den socialdemokratiska rörelsen i 

grunden uppfattat som korrekt, eller åtminstone relevant, och har därmed påver-

kat den egna självbilden. Den andra omständigheten handlar om i vilken kontext 

artikeln publicerades. Valförlusten 1976 är närvarande och att den socialdemo-

kratiska rörelsen bör verka som en estetiskt och politiskt aktiv organisation jäm-

förbar med fria teatergrupper och musikgrupper framställs nästan som självklart. 

Den kom i en tid då kulturen var vital i den samhälleliga diskussionen och inom 

ABF hade amatörfrågan växt fram som en angelägenhet. Strejkspelet i Norberg 

och Tältprojektet var alltså kulturmanifestationer som på ett grundläggande sätt 

utmanade Sveriges största politiska organisation till aktion för att försöka få kon-

troll över den politiserade kulturens utveckling inom amatörteaterområdet. Inom 

kulturkommittén arbetade man nu för fullt med en utredning som skulle komma 

att legitimera amatörteatern inom socialdemokratin. 

                                                        
459 Göransson Bengt (1977) Vi måste sluta slåss mot kommunisterna! Fönstret 77/15 
460 Nordin Rune (1977b) Svar: Fönstret 77/15 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   163
 162 

ställningen ett långt lidande ansåg han och efterlyste ett skyddsombud som skulle 

kunna stänga av den höga ljudvolymen. Han tog också avstånd från cirkusesteti-

ken, föreställningens längd och musikens ljudvolym men fascinerades ändå av den 

förstärkta progressiva musikens kraft och energi, dess kommunikativa förmåga 

och ungdomliga riktning. Han imponerades också av den stora skara unga kvin-

nor och män som reste runt med sitt tält och entusiastiskt kämpade tillsammans i 

den blöta och kalla sommaren. Aktörernas hängivenhet, kampen och det hårda 

arbete de lade ner beskrevs av Nordin i kontrast till den etablerade arbetarrörel-

sen som istället ökar funktionärskåren, sammanträder, administrerar och förbru-

kar anslag och intäkter. Både Norbergspelet och Tältprojektet innehöll en histo-

rieskrivning som skilde sig från tidigare glorifierade berättelser om den kämpande 

arbetarrörelsen menade han.456  

Det var inte första gången man från socialdemokratiskt håll kritiserade sina 

kritiker som genom estetiska uttrycksformer iscensatte arbetarrörelsens historia. 

Men intressant här är att inlägget också innehåller självkritik och förslag på åt-

gärder.  

Visst finns det teater och sånggrupper inom arbetarrörelsen. Men det fattas 

något – och det är det man slås av när man nyss sett teater av det här slaget 

jag nyss talat om. Nu tror jag det är dags att göra en ordentlig central satsning 

på det här området. Arbetarrörelsen måste få en kvalitativt bra och professio-

nell teaterensemble, som också har sång- och musikresurser. Den måste ha en 

fast scen i Stockholm och den måste få resurser för en punktinriktad turné-

verksamhet. Från den kan det byggas upp en teater ute i landet med blandade 

grupper yrkesfolk och amatörer.”457 

Nordin efterlyser dock inte en teater utifrån particirkuläret eller valhandboken. 

Nej – satsningen ska spegla tidigare skeden i samhället och rörelsen, den ska kriti-

sera kapitalismen utan att ljuga och förnedra rörelsen. Den efterfrågade teater-

satsningen skulle kunna vara en del av vår självrannsakan menade Nordin som 

också namngav ledande funktionärer inom ABF, LO, SAP, Folkets husförening-

arnas riksorganisation (FHR) och FPC som ansvariga. 458  

I ett svar på artikeln påpekade Bengt Göransson, dåvarande chef för FHR, att 

de aktiva kulturarbetarna både känt och visat främlingskap inför den socialde-

mokratiska arbetarrörelsen. Kulturskapandet kan man inte administrera fram vid 

sammanträdesborden och problemet med de av Nordin namngivna personerna, 

                                                        
456 Nordin, Rune (1977a) Att ta till vapen eller avväpnas? Fönstret 77/12 
457 Ibid. 
458 Ibid. 

 163 

där Göransson var en, är att dessa inte är kulturarbetare. Man behöver visa en 

öppen och generös attityd till de kulturskapare som närmar sig menade Görans-

son samtidigt som han beskrev den besvikelse och känsla av förnedring han kän-

de när han sågs som en mecenat som bara förväntas förse kulturprojekt med 

pengar. Vidare påpekade han att tidigare relationer med kommunister präglades 

mer av slagsmål än diskussion, ett klimat som efter regeringsskiftet 1976 hade 

förändrats. Inom Folkets hus rörelsen hoppas man på aktiviteter från våra kul-

turarbetare avslutade Göransson.459  

I Nordins replik efterlyser han en medvetenhet om att sång, teater och musik 

är viktiga för rörelsen och idén. Det finns en organisation, det finns pengar samt 

en mängd duktiga organisatörer och praktiskt arbetande människor men kultur-

arbetarna fattas konstaterar Nordin. Vi ska sluta med att vänta och istället börja 

med en egen teater och egna turnéer. Vi har ett samhälle att erövra och då måste 

vi vinna människor för våra idéer fastslår Nordin.460 

Genomslaget för uppmaningen att ta till vapen och aktivera sig på kulturfron-

ten är naturligtvis svårt att avgöra. Men två omständigheter är viktiga att notera. 

Den första handlar om artikelns innehåll. Kritiken riktas i huvudsak mot den 

egna rörelsens kulturverksamhet och förslag på åtgärder formuleras. Upplevelsen 

av att socialdemokratin är formaliserad, institutionaliserad och kulturellt impo-

tent genomsyrar framställningen på ett sådant sätt att den centralt placerade skri-

benten knappast verkar räkna med att det ska ifrågasättas. De senaste årens kritik 

från vänster har förmodligen av stora delar av den socialdemokratiska rörelsen i 

grunden uppfattat som korrekt, eller åtminstone relevant, och har därmed påver-

kat den egna självbilden. Den andra omständigheten handlar om i vilken kontext 

artikeln publicerades. Valförlusten 1976 är närvarande och att den socialdemo-

kratiska rörelsen bör verka som en estetiskt och politiskt aktiv organisation jäm-

förbar med fria teatergrupper och musikgrupper framställs nästan som självklart. 

Den kom i en tid då kulturen var vital i den samhälleliga diskussionen och inom 

ABF hade amatörfrågan växt fram som en angelägenhet. Strejkspelet i Norberg 

och Tältprojektet var alltså kulturmanifestationer som på ett grundläggande sätt 

utmanade Sveriges största politiska organisation till aktion för att försöka få kon-

troll över den politiserade kulturens utveckling inom amatörteaterområdet. Inom 

kulturkommittén arbetade man nu för fullt med en utredning som skulle komma 

att legitimera amatörteatern inom socialdemokratin. 

                                                        
459 Göransson Bengt (1977) Vi måste sluta slåss mot kommunisterna! Fönstret 77/15 
460 Nordin Rune (1977b) Svar: Fönstret 77/15 



164   I   Arbetare på scen  ✍  stefan backius
 164 

Utredningen om arbetarrörelsens förhållande till amatörteatern 

På förbundsstyrelsens möte i början av december 1977 presenterades arbetsgrup-

pens utredning Arbetarrörelsens förhållande till amatörteater.461 Den var relativt 

omfattande och hade tillkommit på väldigt kort tid. Här formulerade man för 

första gången hur man önskade att amatörteatersatsningen borde utveckla sig. 

Denna utredning fick stor betydelse för den fortsatta utvecklingen vilket motive-

rar en längre redogörelse.  

Rapporten argumenterade för att en väsentlig resursförstärkning behövs och 

att ett eget amatörteaterförbund snarast bildas. Argumentationen utgår från någ-

ra olika perspektiv, dels historiska förhållanden runt tidigare amatörteatersats-

ningar inom ABF, dels sjuttiotalets strukturomvandlingar och dess konsekvenser 

för olika kultursatsningar framförallt i bruksorter. Centralt är också att man un-

derstryker behovet av ledarutbildningar för ABF:s teaterverksamhet samt de eko-

nomiska konsekvenserna av ATR:s bildande där ekonomiska bidragsmöjligheter 

från Kulturrådet är i fokus.462  

Det historiska perspektivet används för att påtala en historisk kontinuitet i 

amatörteaterfrågan. Man fokuserar på två tidsperioder i sin historieskrivning, 

trettiotalet och sextiotalet. Depression, arbetslöshet och nazismens framväxt be-

skrivs för att förklara att framväxande sociala och politiska krav på trettiotalet 

formulerades av det arbetande folket genom teatern. Här skrivs också initiativ 

från bland annat Folkets park och Folkets hus rörelsen in i händelseförloppet och 

ABF:s teaterkommitté placeras i dess centrum. Trettiotalets centrala teaterkom-

mitté beskrivs som livaktig med en verksamhet som bestod av produktion av ma-

nus med fokus på sociala och politiska problem. Kurser anordnades, handböcker 

om teater och talkörer framställdes. Denna teaterkommitté beskrivs som början 

på en medveten folkrörelse, en folkrörelse som dock motarbetades av ledande 

krafter inom ABF.463  

Den historiska kontinuiteten från ABF:s teaterkommitté på trettiotalet till 1977 

års situation betonas och inflytandet från Gösta M Bergmans artikel i Fönstret, 

som citerades inledningsvis i detta avsnitt, är tydlig. Enligt utredarna mötte ABF:s 

första teaterkommitté motstånd från organisationens ledande skikt. Detta mot-

stånd medförde minskade ekonomiska resurser. De ledande ville se resultaten i 

form av cirkelverksamhet, inte att det skulle produceras föreställningar. Motsätt-
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ningen resulterade i att eldsjälarna från ABF:s teaterkommitté lämnade organisa-

tionen och blev istället drivande inom Riksteatern. Organisatoriska och ekono-

miska resurser fortsatte att lämna arbetarrörelsen när Skådebanans verksamhet 

upphörde och FHR:s teaterföretag Svenska Teatern slogs ihop med Riksteatern. 

Utvecklingen inom Folkbildningsförbundet och Teaterforum, de organisationer 

som precis samtidigt var inblandade i bildandet av ATR, medförde också att ABF 

förlorat inflytande och ekonomiska resurser. Så bör inte ske igen är det lindrigt 

kamouflerade budskapet.464  

Bilden av trettiotalets arbetarteatrar som ett alternativ till politiskt omedvetna 

folklustspel är viktig i den historiska berättelsen. Med historien som facit riktades 

udden nu mot dem som motsätter sig den ekonomiska satsning som arbetsgrup-

pen föreslår. Sedan beskrivs fyrtiotalet där teaterns politiska och sociala repertoar 

slätades ut med anledning av kriget och den nationella samlingen. Denna period 

kontrasteras sedan mot det sena femtiotalets och sextiotalets teater som präglades 

av tillkomsten av de fria grupperna och centrumbildningarna.  

Repertoaren politiserades under påverkan av det tidiga sextiotalets freds och 

internationella solidaritetsrörelser. Men inom ABF var det tidigare synsättet att se 

det som en cirkelverksamhet och inte som produktioner som skulle resultera i 

föreställningar fortfarande dominerande vilket beskrevs som ett avgörande pro-

blem. Många av amatörteatergrupperna vände sig till Teaterforum under sextio-

talet eftersom deras specifika intressen dels inte blivit tillgodosedda av ABF, dels 

därför att de saknat möjlighet till inflytande över verksamheten. Denna organisa-

tion är nu i full färd att tillsammans med Riksteatern bilda ATR. Mot bakgrund 

av dessa erfarenheter borde ABF nu sträva efter att använda sig av samma meto-

der som den professionella teatern vilket krävde större resurser än de som studie-

cirkelbidragen kunde ge konstaterade utredarna.465 

ABF:s teatercirklar har ledarproblem hävdas det vidare. Teater- och drama-

verksamheten har ökat kraftigt men ledarutbildningen har inte hängt med. Cirkel-

ledarna har fått sin utbildning på annat håll och kallas dramapedagoger. Deras 

stora inflytande över ABF:s teatercirklar för med sig negativa effekter. Dels före-

språkar de en kommunalisering av verksamheten, dels anser de att den skapande 

dramatiken i sig är målet med verksamheten. Kommunalisering går emot en vä-

sentlig grundsats i ABF och en alltför stark fokusering på skapande dramatik står 

i motsättning till en mer föreställningsorienterad teaterverksamhet menar utred-

ningen. Dessa ledare blir dessutom väldigt lätt opinionsbildare inom grupperna. 
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Man drar slutsatsen att ledarutbildningen är den centrala frågan om amatörtea-

tern ska stå som man uttrycker sig, i ideologisk samklang med arbetarrörelsens 

övriga verksamhet. Man bör producera manus som tar upp aktuella debatter 

inom arbetarrörelsen och som stimulerar grupperna att ha en repertoar som 

anknyter till olika kampanjer, exempelvis ekonomisk demokrati. Även bygdespel 

med anknytning till arbetarrörelsens historia anses angelägna och man vill se att 

man på det lokala planet återupplivar traditionen med nyårsrevyer.466  

Utredningens huvudargument för ett eget förbund utgår dock från sjuttiotalets 

ekonomiska strukturomvandling. Man framhåller att i spåren av nedläggningar 

och uppsägningar har protester från befolkningen lokalt uppstått och att amatör-

verksamheten är en av dessa protestformer. Brukssamhällen som Vikmanshyttan, 

Sundsvall, och Norberg framhålls som exempel på bygder där många människor 

medvetandegjorts om sin sociala situation och den glömda historien genom arbe-

ten i kollektiva projekt. Dessa kommer att få många efterföljare spås det, och en 

ny folkrörelse är i sin linda. Hur ska ABF förhålla sig till detta frågar man reto-

riskt. Är man beredd att satsa ekonomiskt på denna typ av verksamhet? Detta är 

en avgörande fråga för ABF:s möjligheter att i framtiden, som man uttrycker sig, 

vara med och utforma och stimulera denna verksamhet.467 

Slutligen ägnar utredningen sin uppmärksamhet åt möjligheterna för extern fi-

nansiering. Man ser i huvudsak två finansiärer, kommunerna och Kulturrådet. 

Kommunerna tänker man sig ska ge kommunala bidrag till de enskilda grupperna 

lokalt medan Kulturrådets är den instans som handhar resurser till organisationer 

centralt. Här finns två finansieringsvägar, dels stöd till centrala amatörorganisa-

tioner och dels stöd som utgår till ungdomsorganisationer. Inget av detta är möj-

liga att nå inom ABF:s organisatoriska ram konstaterar man. Med detta som ut-

gångspunkt målas två alternativ upp, att endera gå med i ATR eller starta ett eget 

amatörteaterförbund.468  

Det nystartade ATR beskrivs som en tvärpolitisk intresseorganisation som ser 

teatern i första hand som ett självändamål och inte som en social och politisk 

kraft i en bestämd ideologisk inriktning. Visserligen finns möjligheter för ABF att 

få representation i ATR:s förbundsstyrelse dock utan egen majoritet. Risken är då 

att man hamnar som en slags gisslan för uttalanden och verksamhet som ATR 

gör. Man utgår från att de nystartade teatergrupperna inom den socialdemokra-

tiska arbetarrörelsen inte vill gå med i ATR därför att de som utredningen ut-
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trycker sig, främst är bildade för att föra ut arbetarrörelsens värderingar på de 

teman man valt att spela. Om ABF däremot bildar eget förbund blir det lättare att 

få med de grupper som idag finns i rörelsen. Man kan också konkret peka på 

ekonomiska behoven inför olika samhällsinstitutioner samt utifrån egna idéer 

utveckla forskning, dokumentation och konstnärliga verksamhetsformer. Avslut-

ningsvis finns i utredningen ett förslag till stadgar och en budget för verksamhe-

ten.469  

Slutsatsen är enligt utredningen att en betydande resursförstärkning borde till-

föras och att ABF borde bilda ett eget amatörteaterförbund. Frågan om den soci-

aldemokratiska rörelsens förhållande till amatörteatern var nu definitivt på dag-

ordningen. Men hur togs utredningen emot i ABF organisationen? 

Remiss och reaktion 

Förbundsstyrelsen beslutar skicka utredningen på remiss till ABF:s medlemsorga-

nisationer och distrikt 8 december 1977. Utredningen redovisades och diskutera-

des också inom kommittén för estetisk bildningsverksamhet dagen efter. Under 

mötet framkom att flera ledamöter uppfattade arbetarrörelsens inställning till 

kulturfrågor som diffus och kluven och ofta placerade i andra hand. SSU:s repre-

sentant uppmanade ledamöterna att verka för ett eget amatörteaterförbund och 

därigenom ta ansvar för denna viktiga kulturfråga inom arbetarrörelsen.470 

Kommittén för estetisk verksamhet, som från årsskiftet 1977/78 bytte namn till 

Kulturkommittén, diskuterade återigen amatörteatersatsningen i januari 1978. 

Diskussionen präglas av att ABF:s styrelse ännu inte tagit ställning. Ordförandens 

bedömning att stämningen inom kommittén tycks vara att man nog är för ett eget 

amatörteaterförbund blandades men oro för negativa reaktioner från distrikt och 

avdelningar. Teaterutbildningen på Marieborgs folkhögskola diskuteras också 

där förhållandena på skolan och i kretsarna runtomkring ansågs problematiska. 

Marieborg skulle kunna ha varit ett hjärta för amatörteater inom arbetarrörelsen, 

hävdade SSU:s representant, men så är det inte nu. Det är därför mycket viktigt 

att arbetarrörelsen själva svarar för den nödvändiga utbildningen av teaterledare 

menade han. Redan innan remissvaren kommit in syns alltså oenighet och olika 

viljor inom kulturkommittén om vilken riktning den framväxande amatörteater-

satsningen ska ta.471  
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Remissinstansernas engagemang var något svalt. Tio medlemsorganisationer av 

totalt 42 och sex distrikt av totalt 21 hörsammade remissuppmaningen. De allra 

flesta av de medlemsorganisationer som svarade var representerade även i Kul-

turkommittén.472 Ett flertal av remissinstanserna verkar inte ha någon omfattande 

teaterverksamhet men några anger att den är ökande. Flera anknyter till utred-

ningens historieskrivning och utgår från bedömningen att ABF tidigare negligerat 

och även motarbetat amatörteaterverksamheten. De flesta uttrycker önskemål om 

ökade resurser till teaterverksamheten där framförallt ledarutbildningen efterfrå-

gas. De tillstyrker bildandet av ett eget amatörteaterförbund men det hörs också 

tveksamma röster. Bland de kritiska finns Folketshusföreningarnas riksorganisa-

tion som kritiserar helomvändningen inom folkbildningsförbundet och avsakna-

den av information till medlemsorganisationerna om planerna på ett eget amatör-

teaterförbund. Organisationens ordförande Bengt Göransson ifrågasätter också 

om det är realistiskt att räkna med statliga anslag till två amatörteaterorganisa-

tioner. Folkparkernas centralorganisation beklagar den bristande förankringen 

bland medlemsorganisationerna och rättar utredningens felaktiga historieskriv-

ning gällande Svenska teatern och Riksteatern. Men man tillstyrker dock förslaget 

och konstaterar samtidigt att den egna organisationens små resurser gör att dess 

insats måste bli av mer symbolisk karaktär.473 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) grundar sin skepsis på den planerade 

finansieringen och tror att ABF:s inflytande i ATR skulle kunna bli väsentligt. 

Från ABF distrikten framförs farhågor för att ett självständigt förbund skulle leda 

till minskade kontakter mellan ABF och teatergrupperna. Dessutom anser man att 

omfattningen inte är så stor att ett eget förbund behövs och tveksamheter uttryck-

tes från distriktshåll till de angivna ideologiska skälen. SAP tillstyrker och ser som 

en viktig uppgift för det nya förbundet att genom konstnärliga uttrycksformer 

stimulera diskussionen om arbetarrörelsen grundläggande värderingar. LO ser 

också ett eget förbund som förutsättningen för att kunna profilera verksamheten 

utifrån arbetarrörelsens egna värderingar. LO lyfter återigen Vikmanshyttan, 

Sundsvall och Norberg som platser där lokala fackliga organisationer engagerat 

                                                        
472 De remissvar som inkom var från LO, SAP, SSKF, SSU, FPC, PRO, UÖ samt sex ABF distrikt. 
Övriga var Riksbyggen, Hörselfrämjandet och FHR. Det höga antal uteblivna remissvar bland 
Medlemsorganisationerna behöver inte vara speciellt uppseendeväckande eftersom det handlade 
om många mindre organisationer med ett mer begränsat engagemang än de större. Antagligen var 
teaterverksamheten i dessa organisationer inte speciellt omfattande. Att däremot endast mindre än 
en tredjedel av distrikten svarade är mera anmärkningsvärt. Remissvar, ABF F06C:38 ARAB 
473 Ibid. 
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sig i amatörkulturellt arbete.474 För både SAP och LO är finansieringsfrågan i 

centrum på ett annat sätt än hos de övriga. De menar att de ekonomiska bidra-

gens storlek behöver klargöras och svaren andas en rädsla för att det ska bli för 

dyrt. Därför bör ABF ta ett större ekonomiskt ansvar. 475  

Trots att de flesta alltså tillstyrker förslaget är stödet långt ifrån helhjärtat. Det 

är framförallt SAP och LO som ser ett eget förbund som en förutsättning och ett 

verktyg för att kunna bedriva en socialdemokratiskt präglad amatörteaterverk-

samhet.  

 Resultatet av remissomgången sammanfattas och presenteras för Kulturkom-

mittén i april 1978. Man upplevde remissvaren splittrade och man var oense om 

hur man skulle agera. Diskussionsreferatet visar att de flesta verkar ha varit över-

ens om att remissopinionen önskar resursförstärkning medan frågan om bildan-

det av ett eget amatörteaterförbund vållat en intensiv debatt. Det var framförallt 

representanterna för SSU och Unga Örnar som drev kravet på ett eget förbund. 

De framförde kritik mot hur den socialdemokratiska arbetarrörelsen som man sa 

hattat hit och dit inom vissa kulturfrågor, samt hävdade att teaterverksamheten 

blivit motarbetad och att det finns antikulturella krafter inom rörelsen. Även 

problemet med teaterlinjen på Marieborgs folkhögskola omnämns återigen där an 

beskriver problemet som att andra än arbetarrörelsens representanter besätter 

elevplatserna.476  

Marieborg är en rörelseanknuten folkhögskola utanför Norrköping som vid 

den här tiden bedrev teaterledarutbildning. Till skillnad från den LO ägda folk-

högskolan på Brunnsvik var Marieborg ägd av ett antal olika organisationer. Fri-

hetsgraden för Marieborg var därmed större. Historikern Björn Horgby beskriver 

hur flera fackliga ledare i slutet av sjuttiotalet hade en kritisk inställning till hur Ma-

rieborgs folkhögskola leddes. Ett problem var att man upplevde att för många av de 

studerande tillhörde vänstern. Därför såg man som sin uppgift att förstärka den 

fackliga makten över Marieborg. Dessa motsättningar var starka i slutet av sjuttio-

talet och början av åttiotalet menar Horgby som framförallt lyfter fram hur social-

demokratiska kvinnoklubbister motarbetade de fackliga männens maktanspråk.477 

Marieborgs utbildningar upplevdes uppenbarligen inte som en resurs för kommit-

téns ledamöter trots att den var i rörelsens regi.  

                                                        
474 Ibid. 
475 Ibid. 
476 Protokoll Kulturkommittén (780404) ABF F 20H:03 ARAB 
477 Horgby, Björn (kommande) Det socialdemokratiska facket. Kampen om facket under 1900-
talet. kap9. Som vi såg i kapitel 3 gick Strejkspelets regissör Arne Andersson sin inledande teater-
utbildning där.  
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Efter lång diskussion och något som i protokollet kallas försöksvotering kom-

mer kommittén fram till att, som man formulerar sig, en överväldigande majoritet 

inom kommittén uttalade sig för att siktet ska vara inställt på att en organisation 

bildas efter en treårig försöksverksamhet. Det kritiska remissvaret från Folkets 

husföreningarnas riksorganisation omnämns flera gånger vilket tyder på att dessa 

synpunkter anses viktiga. Uttalanden återkommer också om att något man kallar 

antikulturella krafter finns inom rörelsen som därmed motarbetar teaterverksam-

heten.478 

Utifrån den oeniga diskussionen i kulturkommittén formuleras ett beslutsun-

derlag som presenteras för förbundsstyrelsen en vecka senare. Det inleds med 

konstaterandet att samtliga remissinstanser är positiva till förslaget om en ökad 

satsning på rörelsens amatörteaterverksamhet. Förutom dess betydelse för de in-

divider som ägnar sig åt verksamheten motiveras amatörteatern som en viktig 

agitatorisk och politisk kraft inom rörelsen. Men remissvaren är delade när det 

gäller bildandet av det egna förbundet konstaterar man. Det kritiska remissvaret 

från Folketshusföreningarnas riksorganisation omnämns upprepade gånger lik-

som Pensionärernas riksorganisations synpunkter att man ska ansluta sig till 

ATR. De ekonomiska argumenten har också försvagats då man nu bedömer att 

resurserna från statens ungdomsråd inte kan komma i fråga. Den pågående folk-

bildningsutredningen och den borgerliga regeringen förstärkte ytterligare osäker-

heten.479  

När förslaget presenteras för Förbundsstyrelsen ett par dagar senare i april 

1978 säger protokollet att kulturkommittén förordar att avvakta med ställnings-

tagandet till egen organisation. Istället ska man utarbeta en plan för hur utveck-

lingsarbetet ska gå till samt i vilken arbetsgrupp det ska ske och hur dess relation 

till Kulturkommittén ska se ut. Överläggningar förs några dagar senare också 

mellan ABF, Riksteatern, Skådebanan och studieförbundet Tjänstemännens Bild-

ningsverksamhet (TBV) där ABF:s ordförande berättar om utvecklingen i ABF. 

Han ansåg att det inom folkbildningsförbundet inte arbetades tillräckligt för tea-

terfrågornas vidareutveckling samt påpekade att ABF har en sval inställning till 

paraplyorganisationer som erhåller betydande statliga anslag.480  

 I oktober 1978 är ABF:s förbundsstyrelse slutligen redo att fatta ett positivt 

beslut om amatörteatersatsningen. ABF, LO och SAP avsätter en stor summa 
                                                        
478 Protokoll kulturkommittén (780404) (780126) ABF F20H:03 ARAB 
479 Protokollsbilaga förbundsstyrelsen Arbetarrörelsen och amatörteatern (780404) ABF A02:13 
ARAB  
480 Protokoll förbundsstyrelsen (780412) ABF A02:13 ARAB; Anteckningar från överläggningar 
mellan Riksteatern, Skådebanan, TBV och ABF. (780418) ABF F06C:37 ARAB 
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pengar för ett treårigt projekt för utvecklings- och uppbyggnadsarbete. Man be-

tonar i beslutsunderlaget att det handlar om ett försöks- och uppbyggnadsarbete 

och att berednings- och verkställighetsfrågorna läggs på Kulturkommittén. En 

heltidsanställd funktionär och en halvtidsanställd sekreterare tillsätts och arbets-

gruppen tar sig namnet Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen 

(AAA). Uppenbarligen fanns det mycket att göra och arbetet påbörjades några 

månader innan det inleddes officiellt 1 jan 1979.481  

Motståndet mot att bilda ett eget förbund kan tolkas som att distrikt och av-

delningar inte fått vara med i den bakomliggande diskussionen. Den hade i hu-

vudsak förts på förbundsnivå och var inte förankrad ute i organisationen. Även 

oenigheten i kulturkommittén var betydande och den blev dessutom alltmer arti-

kulerad. Detta ledde till att en klassisk strategi kom till användning. Handlingsal-

ternativen vidgades från utredningens - gå med eller bilda eget - till ytterligare ett 

alternativ, att avvakta ställningstagande till organisationen och istället bygga ut 

en försöksverksamhet i ABF:s regi enligt riktlinjerna i utredningen. Källmaterialet 

visar hur detta tredje alternativ plötsligt dyker upp i skrift och hur man genast 

accepterar detta som den uppenbara lösningen.482 Påståenden i beslutsunderlagen 

att detta alternativ redan fanns i den ursprungliga utredningen måste betraktas 

som djärva, på gränsen till felaktiga. Protokollen och turerna vittnar om svårighe-

ter att manövrera och hantera olika viljor och man anar heta diskussioner och 

taktiska utspel bakom de tillrättalagda formuleringarna. 

 * 

ABF:s storsatsning på en amatörteater i egen regi fick alltså en flygande start i och 

med ABF:s avhopp i processen med att bilda ATR. Men snart skulle ifrågasättan-

den uppstå och motstånd bjudas inom den socialdemokratiska rörelsen. De som 

anförtroddes att navigera skutan hade visserligen färdriktningen utpekad: det 

gällde att få igång en teaterproduktion som speglade arbetarrörelsens värderingar 

och därmed utgöra en motvikt mot den historieskrivning som vällde fram från 

vänster. Utbildningen av rörelsetrogna teaterledare utpekades som en särskilt 

strategiskt viktig åtgärd. Men uppdraget var tidsbegränsat och ifrågasatt. Kunde 

arbetsgruppen enas om kursen? Hur bar de sig åt för att lösa uppgiften?  

                                                        
481 Protokoll förbundsstyrelsen (781224) ABF A02:13 ARAB; Protokoll AAA (790109); Ökade 
insatser för amatörteatern – överväganden och förslag (7808xx); ABF F06:38 ARAB 
482 Arbetarrörelsen och amatörteatern (780404) ABF A02:13 ARAB; Protokoll kulturkommittén 
(780404) ABF F20H:03, ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen (780412) ABF A02:13 ARAB; Pro-
tokollsbilaga förbundsstyrelsen. Undersökning om arbetarrörelsens förhållande till amatörteatern. 
(771205) ABF A02:12 ARAB 
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(771205) ABF A02:12 ARAB 
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Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen  

Det är fyra viktiga arbetsuppgifter som väntar: information, organisation, ut-

bildning och fortsatt samarbete med professionella krafter inom amatörtea-

tern. Mera och bättre information om amatörteatern internt inom arbetarrö-

relsen är viktigast i början. Amatörteatern måste få en plats inom rörelsens 

hela föreningsliv. Den uppgiften kommer att ta tid. Redan nu finns en mängd 

erfarenhet, tips och hjälpmedel samlade som bör göras kända. Det blir också 

viktigt att organisera teatergrupper överallt. Härvid är det viktigt att grupper-

na knyts till det befintliga föreningslivet. […] En annan viktig fråga är den pe-

dagogiska utbildningen av handledare för de regionala kurserna. Det fortsatta 

samarbetet med professionella krafter som liksom på trettiotalet vill göra en 

insats i arbetarrörelsen måste utvecklas och vidgas. Experiment och nya idéer 

ska ha en plats i arbetet. ABF:s kulturkommitté hyser gott hopp om att den 

centrala satsning som arbetarrörelsen nu gör skall följas upp på både regional 

och lokal nivå. Om så sker kanske vi om några år kan registrera samma fram-

gångar på detta område som i fråga om samhällsstudier. Just nu blåser det 

medvind. Vi ska ta tillvara på vinden.483  

ABF:s kulturombudsman Fritz Karlsson uttrycker i en ledare i Fönstret i februari 

1979 tillförsikt över den nyligen uppstartade amatörteatersatsningen. Den ska 

bidra till en ökad aktivitet även på distrikts- och lokalnivå. Föreningslivet behö-

ver förnyas och finna flexibla tidsenliga former menar ombudsmannen som också 

påtalar att medlemmarna i organisationerna behöver alternativa uttrycksmöjlig-

heter för sin aktivitet. Vidare, med hänvisning till gräv där du står verksamheten, 

påminner han om att det tilltagande historieintresset resulterat i att kulturuttryck 

använts som kommunikationsmedel exempelvis genom utställningar och egna 

teaterspel. Resursförstärkningen från LO, SAP och ABF är förutsättningen för att 

utveckla amatörteaterverksamheten som nu vuxit fram i SSU, SSKF och vissa 

fackföreningar. Även PRO nämns som en organisation som har en ökande ama-

törteaterverksamhet.484  

Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) bildades alltså 

formellt 1 jan 1979. Man kan likna gruppen vid ett arbetsutskott under kultur-

kommittén, en mindre grupp bestående av de ledamöter som tydligast driver ut-

vecklingen mot ett eget förbund. Gruppens sammansättning är föremål för åter-

kommande diskussioner men det fattas inget beslut om detta i kulturkommittén. 

SAP, LO och ABF utser sina representanter på annat håll och detta meddelas 

                                                        
483 Karlsson, Fritz (1979) Amatörteater i medvind. Fönstret 79/3. (Kursivering i original)  
484 Ibid. 
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kommittén. Kulturkommitténs ordförande, LO ombudsmannen Bertil Jansson, 

blir AAA:s ordförande, SSU:s representant Lennart Ljungberg heltidsanställs som 

funktionär och ABF:s kulturombudsman Fritz Karlsson finns också med. Utöver 

dessa får gruppen fria tyglar att själva ta med ytterligare medlemmar. AAA beslu-

tar själva på sitt första möte att gruppen också ska kompletteras med utvalda re-

presentanter från två amatörteatergrupper, dels Katas Döttrar i Sundsvall, dels 

Kramteatern i Karlstad.485 Diskussionen och arbetet med amatörteaterfrågorna 

flyttas nu från kulturkommittén till den betydligt mindre AAA gruppen som till 

betydande delar konstituerar sig själva. Gruppen har också fått betydande eko-

nomiska resurser till sitt förfogande. 486 

Inledande åtgärder 

Inom kulturkommittén arbetar LO:s, SAP:s och ABF:s företrädare med riktlinjer 

för den nya AAA gruppens arbete. Övergripande betonas att man vill bygga upp 

en bred och vital amatörteaterverksamhet som bedrivs på grundval av de, som 

man uttrycker sig, idéer och värderingar som rörelsen som helhet står för. Med-

lemsorganisationernas behov och intressen ska beaktas skriver man, särskilt be-

hoven inom de fackliga och politiska organisationerna. Informationsverksamhet 

om amatörteaterverksamheten och kartläggning internt i rörelsen ska bedrivas. 

När riktlinjerna sedan ska antas av kulturkommittén diskuteras några smärre 

förändringar i skrivningens formuleringar. Riktlinjerna antas inte utan de ska 

föreläggas en ny prövning inom kommittén berättar protokollet, något som sedan 

inte blir gjort. Däremot diskuteras antalet ledamöter mer ingående.487  

                                                        
485 AAA:s personsammansättning såg då ut enligt följande: Lennart Ljungberg heltidsanställd 
funktionär, Lena Larsson halvtidsanställd sekreterare, Bertil Jansson (LO) ordförande, Fritz Karls-
son, (ABF) Ove Holmberg (SAP) Anders Ludvigsen (SSU) Per Forsberg (Kramteatern) Margareta 
Johansson (Katas döttrar). PRO:s representant deltar endast en gång 1980. ABF:s kulturombuds-
man har inte här sin vanliga roll som sekreterare utan detta sköts av Ljungberg. SSU representan-
tens status varierar, i Kulturkommittén uppges han vara adjungerad, medan han i AAA betraktas 
som ordinarie. Protokoll Kulturkommittén (781024) (781122) (781221) (790202) ABF F20 H:02, 
ARAB; Protokoll AAA (790109) (790130) ABF F06C:38 ARAB 
486 Kostnaden delades mellan ABF 50 procent samt SAP och LO vardera 25 procents insats. Av 
gruppens budget går cirka hälften till personal- och administrationskostnader och den andra hälf-
ten tänker man sig ska användas till ledarutbildningar och andra uppkomna kostnader exempelvis 
produktionskostnader för arbetarspel. Bertil Jansson påpekade 1982 att utöver detta bidrog ABF 
med resurser för lokaler, administration och andra ekonomiska insatser. Ökade insatser för ama-
törteatern – överväganden och förslag (7808xx) ABF F 06:38 ARAB; Protokoll AAA (790109) 
ABF F06C:38 ARAB; Protokoll från den konstituerande kongressen den 21-23 maj 1982 i Göte-
borg, ATF vol 12, ARAB  
487 Förslag till Arbetsplan för amatörverksamhet inom ABF (odaterat arbetsmaterial) Förslag till 
Arbetsplan för amatörverksamhet inom ABF 1978-79 (781121) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll 
kulturkommittén (781122) (781221) (790216) ABF F20H:02 ARAB  
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Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen  

Det är fyra viktiga arbetsuppgifter som väntar: information, organisation, ut-

bildning och fortsatt samarbete med professionella krafter inom amatörtea-

tern. Mera och bättre information om amatörteatern internt inom arbetarrö-

relsen är viktigast i början. Amatörteatern måste få en plats inom rörelsens 

hela föreningsliv. Den uppgiften kommer att ta tid. Redan nu finns en mängd 

erfarenhet, tips och hjälpmedel samlade som bör göras kända. Det blir också 

viktigt att organisera teatergrupper överallt. Härvid är det viktigt att grupper-

na knyts till det befintliga föreningslivet. […] En annan viktig fråga är den pe-

dagogiska utbildningen av handledare för de regionala kurserna. Det fortsatta 

samarbetet med professionella krafter som liksom på trettiotalet vill göra en 

insats i arbetarrörelsen måste utvecklas och vidgas. Experiment och nya idéer 

ska ha en plats i arbetet. ABF:s kulturkommitté hyser gott hopp om att den 

centrala satsning som arbetarrörelsen nu gör skall följas upp på både regional 

och lokal nivå. Om så sker kanske vi om några år kan registrera samma fram-

gångar på detta område som i fråga om samhällsstudier. Just nu blåser det 

medvind. Vi ska ta tillvara på vinden.483  

ABF:s kulturombudsman Fritz Karlsson uttrycker i en ledare i Fönstret i februari 

1979 tillförsikt över den nyligen uppstartade amatörteatersatsningen. Den ska 

bidra till en ökad aktivitet även på distrikts- och lokalnivå. Föreningslivet behö-

ver förnyas och finna flexibla tidsenliga former menar ombudsmannen som också 

påtalar att medlemmarna i organisationerna behöver alternativa uttrycksmöjlig-

heter för sin aktivitet. Vidare, med hänvisning till gräv där du står verksamheten, 

påminner han om att det tilltagande historieintresset resulterat i att kulturuttryck 

använts som kommunikationsmedel exempelvis genom utställningar och egna 

teaterspel. Resursförstärkningen från LO, SAP och ABF är förutsättningen för att 

utveckla amatörteaterverksamheten som nu vuxit fram i SSU, SSKF och vissa 

fackföreningar. Även PRO nämns som en organisation som har en ökande ama-

törteaterverksamhet.484  

Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) bildades alltså 

formellt 1 jan 1979. Man kan likna gruppen vid ett arbetsutskott under kultur-

kommittén, en mindre grupp bestående av de ledamöter som tydligast driver ut-

vecklingen mot ett eget förbund. Gruppens sammansättning är föremål för åter-

kommande diskussioner men det fattas inget beslut om detta i kulturkommittén. 

SAP, LO och ABF utser sina representanter på annat håll och detta meddelas 

                                                        
483 Karlsson, Fritz (1979) Amatörteater i medvind. Fönstret 79/3. (Kursivering i original)  
484 Ibid. 
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kommittén. Kulturkommitténs ordförande, LO ombudsmannen Bertil Jansson, 

blir AAA:s ordförande, SSU:s representant Lennart Ljungberg heltidsanställs som 

funktionär och ABF:s kulturombudsman Fritz Karlsson finns också med. Utöver 

dessa får gruppen fria tyglar att själva ta med ytterligare medlemmar. AAA beslu-

tar själva på sitt första möte att gruppen också ska kompletteras med utvalda re-

presentanter från två amatörteatergrupper, dels Katas Döttrar i Sundsvall, dels 

Kramteatern i Karlstad.485 Diskussionen och arbetet med amatörteaterfrågorna 

flyttas nu från kulturkommittén till den betydligt mindre AAA gruppen som till 

betydande delar konstituerar sig själva. Gruppen har också fått betydande eko-

nomiska resurser till sitt förfogande. 486 

Inledande åtgärder 

Inom kulturkommittén arbetar LO:s, SAP:s och ABF:s företrädare med riktlinjer 

för den nya AAA gruppens arbete. Övergripande betonas att man vill bygga upp 

en bred och vital amatörteaterverksamhet som bedrivs på grundval av de, som 

man uttrycker sig, idéer och värderingar som rörelsen som helhet står för. Med-

lemsorganisationernas behov och intressen ska beaktas skriver man, särskilt be-

hoven inom de fackliga och politiska organisationerna. Informationsverksamhet 

om amatörteaterverksamheten och kartläggning internt i rörelsen ska bedrivas. 

När riktlinjerna sedan ska antas av kulturkommittén diskuteras några smärre 

förändringar i skrivningens formuleringar. Riktlinjerna antas inte utan de ska 

föreläggas en ny prövning inom kommittén berättar protokollet, något som sedan 

inte blir gjort. Däremot diskuteras antalet ledamöter mer ingående.487  

                                                        
485 AAA:s personsammansättning såg då ut enligt följande: Lennart Ljungberg heltidsanställd 
funktionär, Lena Larsson halvtidsanställd sekreterare, Bertil Jansson (LO) ordförande, Fritz Karls-
son, (ABF) Ove Holmberg (SAP) Anders Ludvigsen (SSU) Per Forsberg (Kramteatern) Margareta 
Johansson (Katas döttrar). PRO:s representant deltar endast en gång 1980. ABF:s kulturombuds-
man har inte här sin vanliga roll som sekreterare utan detta sköts av Ljungberg. SSU representan-
tens status varierar, i Kulturkommittén uppges han vara adjungerad, medan han i AAA betraktas 
som ordinarie. Protokoll Kulturkommittén (781024) (781122) (781221) (790202) ABF F20 H:02, 
ARAB; Protokoll AAA (790109) (790130) ABF F06C:38 ARAB 
486 Kostnaden delades mellan ABF 50 procent samt SAP och LO vardera 25 procents insats. Av 
gruppens budget går cirka hälften till personal- och administrationskostnader och den andra hälf-
ten tänker man sig ska användas till ledarutbildningar och andra uppkomna kostnader exempelvis 
produktionskostnader för arbetarspel. Bertil Jansson påpekade 1982 att utöver detta bidrog ABF 
med resurser för lokaler, administration och andra ekonomiska insatser. Ökade insatser för ama-
törteatern – överväganden och förslag (7808xx) ABF F 06:38 ARAB; Protokoll AAA (790109) 
ABF F06C:38 ARAB; Protokoll från den konstituerande kongressen den 21-23 maj 1982 i Göte-
borg, ATF vol 12, ARAB  
487 Förslag till Arbetsplan för amatörverksamhet inom ABF (odaterat arbetsmaterial) Förslag till 
Arbetsplan för amatörverksamhet inom ABF 1978-79 (781121) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll 
kulturkommittén (781122) (781221) (790216) ABF F20H:02 ARAB  
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När AAA inleder sin verksamhet betraktas riktlinjer dock som antagna. Inled-

ningsvis fokuserar man på att kartlägga och registrera de grupper och projekt 

som finns och planeras, både inom medlemsorganisationerna och utanför dessa. I 

ett cirkulär till ABF-distrikten kräver man aktiva insatser från dessa genom att 

man registrerar alla teatergrupper, att man tar fram lämpliga teaterledare och att 

man ordnar kortkurser för amatörteatergrupper med för dem angeläget inne-

håll.488 

Relationen till Amatörteaterns riksförbund (ATR) präglar den första tidens ar-

bete. AAA konstaterar att Unga Örnar har tagit kontakt med ATR vilket upplevs 

som ett problem. Detta uppges vara anledningen till ovan nämnda cirkulär rikta-

de till ABF:s avdelningar, distrikt och medlemsorganisationer. Där uppmanas alla 

att verka för att inga anslutningar till ATR sker och vid önskemål om kontakter 

med det nya förbundet ska förbundsexpeditionen först konsulteras. Dessa upp-

maningar motiveras i cirkuläret med att man ska vara lojal mot förbundsstyrel-

sens beslut och inte gå med som medlemmar i ATR. Men ett sådant beslut som 

rekommenderade amatörteatergrupperna att inte ansluta sig till ATR togs aldrig 

av ABF:s förbundsstyrelse, så som cirkuläret lät påskina. Förbundsstyrelsen utta-

lade sig tvärtom tydligt för att man inte såg bildandet av en egen organisation 

som en huvudfråga. Trots detta uttalade sig AAA:s ordförande och amatörteater-

ombudsmannen i arbetsgruppen att det inte finns något tolkningsutrymme i 

ABF:s beslut som de ansåg innebar ett entydigt nej till medlemskap i ATR. Denna 

ståndpunkt utvecklades några dagar senare i kulturkommittén där ordföranden 

uppmanade medlemsorganisationerna att inte gå med i ATR och att inga aktiva 

insatser skulle göras gentemot ATR utan att AAA först kunde godkänna lämpliga 

former. Efter att dessa uttalanden protokollförts i arbetsgruppen och i kultur-

kommittén skickas cirkuläret ut där man med hänvisning till ett förbundsstyrelse-

beslut uppmanade distrikten, medlemsorganisationerna och rörelsens teatergrup-

per att inte ansluta sig till ATR.489  

Denna ytterst hårddragna tolkning av det egna mandatet upprepades och 

skärptes inom kulturkommittén och AAA under 1978 och 1979. Genom att få 

                                                        
488 Protokoll AAA (790109); Verksamhetsplan våren -79; Kulturenheten 79/80 Amatörteatern 
inom arbetarrörelsen (790131); Amatörteatern inom arbetarrörelsen (790321) ABF F06C:38 
ARAB  
489 Protokoll AAA (790131) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll kulturkommittén (780404) ABF 
F20H:03 ARAB; Protokoll kulturkommittén (790202) ABF F 20 H:02 ARAB; Protokoll för-
bundsstyrelsen (770928) (771207) (780412) ABF A02:13 ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen 
(791024) ABF A02:14 ARAB. 
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det att framstå som ett förbundsstyrelsebeslut var syftet uppenbarligen att ge re-

kommendationen en större legitimitet gentemot distrikten.  

ABF har betydande ledarproblem påpekades i cirkuläret. Problemen grundar 

sig dels i en brist på ledare, dels i de befintliga dramapedagogernas felaktiga in-

ställning till sitt arbete. Distrikten uppmanas att handplocka lämpliga ledare med 

aktiv bakgrund i medlemsorganisationerna till förbundets ledarutbildning. Alla 

teatergrupper, både de egna och medlemsorganisationernas ska registreras påpe-

kar man. Även arbetarspelens verksamhet kartlades, inblandade organisationer, 

kontaktpersoner inom ABF och SSU liksom speldatum, publiktillströmning och 

antal deltagare registrerades. Också möjligheterna att få bidrag från kulturrådet 

diskuteras, med oro för att man inte har tillräckligt inflytande på hur dessa beslut 

fattas.490  

Det inledande arbetet inom AAA fokuserade alltså framförallt på att samla in 

uppgifter om amatörteaterverksamheten samt minska ATR:s kontakter med ABF 

grupperna. Ledarutbildningen ses som central då uppgiften var att styra utveck-

lingen åt önskat håll. Förhoppningar om mer långsiktig finansiering av amatörte-

aterfrågorna knyts till i första hand kulturrådet. 

Sundsvallskonferensen  

I juni 1979, i samband med firandet av Sundsvallsstrejkens 100-års jubileum, ar-

rangerade AAA en konferens i Sundsvall.491 Deltagarförteckningen innehåller ett 

50-tal namn och visar att framförallt företrädare för olika arbetarspel och teater-

grupper samt handledare var inbjudna. Programmet bestod av grupparbeten och 

seminarier som behandlade amatörteaterns organisatoriska former och dess roll i 

arbetarrörelsen.492  

AAA:s ordförande hade förberett seminarierna med ett preliminärt upplägg 

och viktiga diskussionspunkter vilket visar hur man tänkte kring amatörteater-

satsningen och vad man ville förankra. Diskussionerna inleddes med rapporter 

från seminariedeltagarna om arbetet i de olika teaterprojekten och de gjorda erfa-

renheterna. Sedan presenterades motivet för och omfattningen på amatörteater-

satsningen och framtiden för verksamheten. Ska amatörteatern styras i någon 

                                                        
490 Amatörteatern inom arbetarrörelsen (790321) ABF F06C:36 ARAB; Stora arbetarspel inom 
arbetarrörelsens organisationer (våren -79) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll kulturkommittén 
(790522) ABF F20H:02 ARAB; Protokoll AAA (790131) (790330) (790529) ABF F06C:38 
ARAB 
491 Detta seminarium genomfördes bara någon vecka före ATR:s arbetarspelsseminarium i Nor-
berg som refererades i kapitel 3.  
492 Amatörteaterseminarium i Sundsvall den 15-17 juni 1979 (790614); Program för amatörteater-
seminariet i Sundsvall den 15-17 juni 1979 ABF F06C:38 ARAB 
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När AAA inleder sin verksamhet betraktas riktlinjer dock som antagna. Inled-

ningsvis fokuserar man på att kartlägga och registrera de grupper och projekt 

som finns och planeras, både inom medlemsorganisationerna och utanför dessa. I 

ett cirkulär till ABF-distrikten kräver man aktiva insatser från dessa genom att 

man registrerar alla teatergrupper, att man tar fram lämpliga teaterledare och att 

man ordnar kortkurser för amatörteatergrupper med för dem angeläget inne-

håll.488 

Relationen till Amatörteaterns riksförbund (ATR) präglar den första tidens ar-

bete. AAA konstaterar att Unga Örnar har tagit kontakt med ATR vilket upplevs 

som ett problem. Detta uppges vara anledningen till ovan nämnda cirkulär rikta-

de till ABF:s avdelningar, distrikt och medlemsorganisationer. Där uppmanas alla 

att verka för att inga anslutningar till ATR sker och vid önskemål om kontakter 

med det nya förbundet ska förbundsexpeditionen först konsulteras. Dessa upp-

maningar motiveras i cirkuläret med att man ska vara lojal mot förbundsstyrel-

sens beslut och inte gå med som medlemmar i ATR. Men ett sådant beslut som 

rekommenderade amatörteatergrupperna att inte ansluta sig till ATR togs aldrig 

av ABF:s förbundsstyrelse, så som cirkuläret lät påskina. Förbundsstyrelsen utta-

lade sig tvärtom tydligt för att man inte såg bildandet av en egen organisation 

som en huvudfråga. Trots detta uttalade sig AAA:s ordförande och amatörteater-

ombudsmannen i arbetsgruppen att det inte finns något tolkningsutrymme i 

ABF:s beslut som de ansåg innebar ett entydigt nej till medlemskap i ATR. Denna 

ståndpunkt utvecklades några dagar senare i kulturkommittén där ordföranden 

uppmanade medlemsorganisationerna att inte gå med i ATR och att inga aktiva 

insatser skulle göras gentemot ATR utan att AAA först kunde godkänna lämpliga 

former. Efter att dessa uttalanden protokollförts i arbetsgruppen och i kultur-

kommittén skickas cirkuläret ut där man med hänvisning till ett förbundsstyrelse-

beslut uppmanade distrikten, medlemsorganisationerna och rörelsens teatergrup-

per att inte ansluta sig till ATR.489  

Denna ytterst hårddragna tolkning av det egna mandatet upprepades och 

skärptes inom kulturkommittén och AAA under 1978 och 1979. Genom att få 

                                                        
488 Protokoll AAA (790109); Verksamhetsplan våren -79; Kulturenheten 79/80 Amatörteatern 
inom arbetarrörelsen (790131); Amatörteatern inom arbetarrörelsen (790321) ABF F06C:38 
ARAB  
489 Protokoll AAA (790131) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll kulturkommittén (780404) ABF 
F20H:03 ARAB; Protokoll kulturkommittén (790202) ABF F 20 H:02 ARAB; Protokoll för-
bundsstyrelsen (770928) (771207) (780412) ABF A02:13 ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen 
(791024) ABF A02:14 ARAB. 
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det att framstå som ett förbundsstyrelsebeslut var syftet uppenbarligen att ge re-

kommendationen en större legitimitet gentemot distrikten.  

ABF har betydande ledarproblem påpekades i cirkuläret. Problemen grundar 

sig dels i en brist på ledare, dels i de befintliga dramapedagogernas felaktiga in-

ställning till sitt arbete. Distrikten uppmanas att handplocka lämpliga ledare med 

aktiv bakgrund i medlemsorganisationerna till förbundets ledarutbildning. Alla 

teatergrupper, både de egna och medlemsorganisationernas ska registreras påpe-

kar man. Även arbetarspelens verksamhet kartlades, inblandade organisationer, 

kontaktpersoner inom ABF och SSU liksom speldatum, publiktillströmning och 
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490 Amatörteatern inom arbetarrörelsen (790321) ABF F06C:36 ARAB; Stora arbetarspel inom 
arbetarrörelsens organisationer (våren -79) ABF F06C:38 ARAB; Protokoll kulturkommittén 
(790522) ABF F20H:02 ARAB; Protokoll AAA (790131) (790330) (790529) ABF F06C:38 
ARAB 
491 Detta seminarium genomfördes bara någon vecka före ATR:s arbetarspelsseminarium i Nor-
berg som refererades i kapitel 3.  
492 Amatörteaterseminarium i Sundsvall den 15-17 juni 1979 (790614); Program för amatörteater-
seminariet i Sundsvall den 15-17 juni 1979 ABF F06C:38 ARAB 
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bestämd riktning och vilken typ av material ska man då utgå ifrån var några av 

frågeställningarna man ville diskutera. Vidare gavs ett historiskt perspektiv på 

hur amatörteatern inom arbetarrörelsen förändrats. Budskapet är att det nu finns 

en större vilja att spela för publik och fungera uppsökande liksom att rekrytering-

en av aktiva sker ur ABF:s medlemsorganisationer i högre grad än tidigare.493  

AAA:s insats centralt menar man ska prioritera inventering, registrering och 

utbildning av ledare och handledare rekryterade från ABF-s medlemsorganisatio-

ner. Utbildningen är av stor strategisk betydelse och man ska eftersträva en hög 

självförsörjningsgrad av ledare och handledare. Man vill ge råd och tips om mate-

rial och fackmän samt svara för erfarenhetsutbytet mellan grupperna. Man plane-

rar också att bevaka centrala, regionala och lokala amatörteaterbidrag och på-

verka bidragskonstruktionerna för att på sikt ersätta ABF:s, LO:s och SAP:s bi-

drag med offentlig finansiering. Man vill också formulera en policy för den fram-

tida verksamheten där frågan om en framtida särskild organisation är viktig.494  

Diskussionspunkterna inför framtiden handlar om hur amatörverksamheten 

skulle kunna utvecklas i andra former. Exempelvis diskuteras om en ny typ av 

yrkesarbetande fria grupper kan etableras och vilka konsekvenser det skulle med-

föra för utbildningarna. Frågor ställs om amatörerna också skulle kunna verka 

inom en mer traditionell teaterinstitution och om amatörgrupperna på ett annat 

sätt skulle kunna ingå i Riksteaterns, Rikskonserters eller Regionmusikens utbud. 

En sådan utveckling kommer säkerligen att leda till konflikter med de professio-

nella kulturarbetarnas fackliga organisationer förutspådde LO-ombudsmannen.495  

Förutom själva seminarieverksamheten innehöll konferensen programinslag 

som var knutna till det pågående firandet av Sundsvallsstrejken. Dels var ett be-

sök på teaterföreställningen av Katas döttrar, det socialdemokratiska alternativa 

arbetarspelet, inplanerat, dels deltog man i socialdemokraternas demonstration 

genom staden med en efterföljande familjedag i Folkets park. Tal hölls av Olof 

Palme ackompanjerad av sång- och musikprogram. Familjedagen innehöll inslag 

som ”Folkets park i våra hjärtan” och ”Vårt ungdoms Folkets hus” där teater-

grupper, visstugor, utställningar, dans och framträdanden av SSU:s klubbgäng 

dominerade programmet. Den samtidigt pågående större Spelet om Sundsvalls-

strejken nämndes överhuvudtaget inte i det socialdemokratiska programmet om 

                                                        
493 Förslag till diskussionspunkter för seminarium 15-17 juni i Sundsvall om Arbetarrörelsen och 
amatörteatern ABF F06C:38 ARAB 
494 Ibid. 
495 Ibid. 
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strejkfirandet och i amatörteaterkonferensens program nämndes spelet bara i för-

bigående, som en punkt utanför programmet.496  

Amatörteaterseminariet blev en del av socialdemokratiska partiets manifesta-

tion och ett försök att ta loven av spelet om Sundsvallsstrejken samtidigt som 

man i kretsen av en större grupp kulturaktivister diskuterade och förankrade rö-

relsens amatörteaterstrategier.  

Sundsvallskonferensen har efteråt beskrivits som mycket viktig för utveckling-

en.497 Här enades man om att använda begreppet Arbetarteater och att uppmana 

andra rörelseanknutna teatergrupper att lokalt bilda flera arbetarteatersam-

manslutningar.498 Man tänkte sig att arbetarteatrarna skulle organiseras kom-

munvis och att en regional nivå sedan skulle skapas i enlighet med ABF:s di-

striktsindelning. Tanken ledde tämligen omedelbart till handling i Karlstad, 

Sundsvall, Malmö, och något senare Stockholm.499 Under mötet i Sundsvall for-

mulerades också idén om en arbetarteaterns egen kursgård.500  

Rörelsens teaterhandledare 

I början av september 1979 rapporterade Fönstret att arbetarrörelsen nu satsar 

hårt på att utbilda teaterhandledare. 

Teaterrörelsen i rörelsen är ett faktum. Nu får den inte avstanna på grund av 

brist på pengar, handledare eller lokaler. Arbetet med spelen om arbetarrörel-

sens historia måste få utvecklas vidare både på de orter där de kommit igång 

och på nya orter. Stöd behövs, i många olika former.501  

En försöksverksamhet har igångsatts som består av internatveckor varvat med 

perioder hemmavid där man arbetar med olika teateruppgifter lokalt meddelade 

tidskriften. Det nya är inslaget av politisk skolning. Utbildningen utgår från arbe-

tarrörelsens grundläggande värderingar och syftar till frigörelse, samarbete och 

insikter i vad det är som förtrycker oss skriver Fönstrets ledarredaktör. Samtidigt 

                                                        
496 Program lördag 16 juni 1979 Sundsvallsstrejken 1879 100 år Socialdemokraterna; Program för 
amatörteaterseminariet i Sundsvall den 15-17 juni 1979, båda i ABF F06C:38 ARAB 
497 Protokoll kulturkommittén (800204) ABF F20H:04 ARAB; INTERNT Amatörteater inom 
arbetarrörelsen. Redovisning av verksamheten 1978/79 – 1980-04-30 jämte förslag till framtid 
åtgärder. ABF A02:15 ARAB. 
498 Till beredningsgruppen Sveriges amatörteater, ABF F06C:38 ARAB 
499 PM om amatörverksamheten inom arbetarrörelsen (800315) ABF F06C:38 ARAB 
500 Malmberg, Anja (1999) "Pedagogiken på Bredsjögårdens amatörteaterledarutbildning HT 80 - 
VT 81", i Examensarbete Folkhögskollärarprogrammet Linköpings Universitet sid5. I en historik 
från 1983 berättas att strävanden efter att skaffa en ett ställe som skulle fungera som träffpunkt, 
teaterkollektiv och kanske tom utbildningsplats funnits i 5-6 år. Jansson, Britt (1983) Då visio-
nerna krossade verkligheten Bredsjö. Arbetarteatern 83/03  
501 Swedenmark, Eva (1979c) Rörelsen sviker amatörteatern? Fönstret 79/10 
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rapporteras om ett nytt studiematerial för musik- och teatergrupper inom rörelsen 

som kallas Teater och Musik, vårt vapen. ABF tidskriften Fönstret bidrar på detta 

sätt till att understödja och legitimera AAA:s arbete genom att tydligt koppla 

samman arbetarspelsvågen, gräv där du står verksamheten och det upplevda be-

hovet av en amatörteaterledarutbildning.502  

I oktober 1979 rapporterar AAA:s ledamöter från sommarens arbetarspel som 

de bevistat och konstnärlig kvalitet och besökssiffror ventileras. Man upplever 

risken stor att sommarspelen, som organiseras i fristående föreningar, infiltreras 

av det man kallar extremvänstern där Norrköping och Sundsvall framhålls som 

avskräckande exempel. Därför beslutar man sig för att ordna en konferens med 

folk från SSU, SAP, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och LO för att 

utforma en handlingslinje inför framtiden. Konferensen föreslås till december 

1979 men genomförs i februari 1980 på kursgården Solbacka.503  

I november 1979 diskuterades också i kulturkommittén det kommande firan-

det av Ådalskravallerna, som det kallades i protokollet. Olika synpunkter fanns 

på idén att satsa på ett stort teaterprojekt i anslutning till detta. En ABF-

ombudsman från mellannorrland påpekade det problematiska med händelsernas 

starka kopplingar till kommunisterna men erinrade dock att man haft 200 studie-

cirklar igång inom ABF utifrån Birger Normans Ådalen 31-bok. LO:s represen-

tant konstaterade att det kunde ligga politisk dynamit i dessa olika tolkningar och 

SAP:s representant ansåg att hela rörelsen borde ha en utryckningsgrupp med 

anledning av felaktiga tolkningar i stora arbetarspel. Arbetarspelet Hungermar-

schen i Sollefteå nämndes liksom obekräftade rykten om amatörteatersatsningar i 

Ådalen. AAA:s ombudsman påpekade att om inte ABF gör någonting kommer 

andra att se till att det blir ett spel. Problemet sades vara att ABF hade dåliga 

kontakter med regionteatern men LO:s representant påpekade att det är viktigt 

att skyndsamt ta initiativet och försöka leda utvecklingen.504 Som forskningen 

visar kom socialdemokraterna att dominera genomförandet av 50-årsminnet 

1981 men något teaterspel verkar inte ha genomförts.505  

                                                        
502 Swedenmark (1979c); Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (1979) Teater och musik - 
vårt vapen: cirkelmaterial för klubbgäng inom arbetarrörelsen. 
503 Protokoll AAA (791012) ABF F06C:38 ARAB. Värt att notera är att samtidigt pågår flera 
strävanden att samla de olika arbetarspelen i konferensliknande initiativ, dels Dramatiska Institu-
tets arbetarspelskonferens och ARON initiativet i Norberg. Vid ett senare tillfälle motiveras ar-
rangerandet av konferensen med att ABF:s nye ordförande Bengt Göransson uppmuntrat AAA att 
arrangera den för att, som man uttryckte det, ABF inte skulle bli tagna på sängen. PM om ama-
törverksamheten inom arbetarrörelsen (800315) ABF F06C:38 ARAB 
504 Protokoll kulturkommittén (771119) ABF F20H:03 ARAB  
505 Johansson (2001)  
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Att kulturen på detta tydliga sätt brukades i den politiska kampen om historien 

var dock inte något som AAA ville kännas vid i offentliga sammanhang. I ett ra-

dioprogram som sändes november 1979 intervjuas AAA:s heltidsanställde om-

budsman Lennart Ljungberg om ABF:s stora amatörteatersatsning. På frågan om 

vilken roll de väldiga framgångarna för arbetarspelen haft för ABF:s stora ama-

törteatersatsning hävdar Ljungberg att det framför allt är ABF:s interna verksam-

het som motiverat satsningen. Grupper av människor ute i ABF:s medlemsorgani-

sationer har börjat använda amatörteatern som ett sätt att kommunicera menar 

han men utesluter inte heller att arbetarspelens påverkan ligger bakom. Framför-

allt har LO:s intresse i projekten sin grund i den historiska dokumentation som 

uppstår kring projekten.506  

På frågan om hur de omfattande ekonomiska resurserna ska användas i pro-

jektet är svaret entydigt: utbildning. Det stora problemet för ABF är att man inte i 

tillräcklig utsträckning har lämpliga ledare. Men nu håller man på att utbilda en 

ny generation amatörteaterledare som kommer direkt från ABF:s medlemsorgani-

sationer berättade Ljungberg. Detta arbetar man med dels inom vanliga cirkelle-

darutbildningar som finns både på grund- och fortsättnings nivå, dels inom en 

speciell handledarutbildning. Denna är mycket avancerad och ska leda till att le-

darna i sin tur ska kunna verka som cirkelledare. Man har det han kallade en 

egen pedagogik, en metodik där man lär ut att grupperna i så stor utsträckning 

som möjligt ska jobba fram sitt eget material. Det handlar om en demokratisk 

fostran, att jobba kollektivt, ta hänsyn och ställa krav på varandra. Verksamhe-

ten är mycket hårt ideologiskt förankrad i arbetarrörelsen men det är inte ett so-

cialdemokratiskt budskap menade ombudsmannen något motsägelsefullt.507  

Solbackakonferensen 

Den planerade konferensen på Solbacka genomfördes alltså i februari och förbe-

reddes noggrant av AAA.508 Fyra PM producerades som delgavs deltagarna och 

diskuterades under konferensen. En närmare studie av dessa ger en bild av hur 

amatörteatersatsningen presenterades och legitimerades internt i ABF-

organisationen. 

                                                        
506 Spela roll. Om ABF:s amatörteatersatsning. Redaktör Gunnar Ollen. Medverkande Lennart 
Ljungberg, Inge Johansson och Kent Hägglund (791117) Sveriges Radio P1, KBAM 
507 Ibid. 
508 Arbetsfördelningen inom AAA bestämdes januari 1980 med Ove Holmberg (SAP) konferens-
ordförande, Lennart Ljungberg (AAA) föredragning om historien och arbetarspelen, Fritz Karls-
son (ABF) om problemen och verksamheten idag och Bertil Jansson (LO) om detsamma inför 
framtiden. Man studerade även deltagarlistan där fler representanter från arbetarspelen efterfrå-
gades. Protokoll AAA (800117-18) ABF F06C:38 ARAB 
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502 Swedenmark (1979c); Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (1979) Teater och musik - 
vårt vapen: cirkelmaterial för klubbgäng inom arbetarrörelsen. 
503 Protokoll AAA (791012) ABF F06C:38 ARAB. Värt att notera är att samtidigt pågår flera 
strävanden att samla de olika arbetarspelen i konferensliknande initiativ, dels Dramatiska Institu-
tets arbetarspelskonferens och ARON initiativet i Norberg. Vid ett senare tillfälle motiveras ar-
rangerandet av konferensen med att ABF:s nye ordförande Bengt Göransson uppmuntrat AAA att 
arrangera den för att, som man uttryckte det, ABF inte skulle bli tagna på sängen. PM om ama-
törverksamheten inom arbetarrörelsen (800315) ABF F06C:38 ARAB 
504 Protokoll kulturkommittén (771119) ABF F20H:03 ARAB  
505 Johansson (2001)  
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Att kulturen på detta tydliga sätt brukades i den politiska kampen om historien 
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På frågan om hur de omfattande ekonomiska resurserna ska användas i pro-

jektet är svaret entydigt: utbildning. Det stora problemet för ABF är att man inte i 
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fostran, att jobba kollektivt, ta hänsyn och ställa krav på varandra. Verksamhe-
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cialdemokratiskt budskap menade ombudsmannen något motsägelsefullt.507  

Solbackakonferensen 

Den planerade konferensen på Solbacka genomfördes alltså i februari och förbe-
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506 Spela roll. Om ABF:s amatörteatersatsning. Redaktör Gunnar Ollen. Medverkande Lennart 
Ljungberg, Inge Johansson och Kent Hägglund (791117) Sveriges Radio P1, KBAM 
507 Ibid. 
508 Arbetsfördelningen inom AAA bestämdes januari 1980 med Ove Holmberg (SAP) konferens-
ordförande, Lennart Ljungberg (AAA) föredragning om historien och arbetarspelen, Fritz Karls-
son (ABF) om problemen och verksamheten idag och Bertil Jansson (LO) om detsamma inför 
framtiden. Man studerade även deltagarlistan där fler representanter från arbetarspelen efterfrå-
gades. Protokoll AAA (800117-18) ABF F06C:38 ARAB 
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Den första beskriver amatörteatersatsningens framväxt med en liknande histo-

rieskrivning som gjordes i utredningen, dock med en skillnad. Teatergrupperna 

finns här med som viktiga aktörer. När ABF planerade att delta i bildandet av 

ATR så motsatte sig teatergrupperna detta påpekar man nu. Istället krävde man 

att ABF skulle ta ansvar för grupperna inom den socialdemokratiska rörelsen ge-

nom att skapa en identifikation mellan de olika grupperna ute i landet.509  

Den andra har ett ABF-internt perspektiv och redogör för medlemsorganisa-

tionernas teaterverksamhet som man förutspår skall växa. Även förbundets ut-

bildningsinsatser för amatörteaterledare behandlas. Det som kallas ledarproble-

matiken utgörs av den skapande dramatikmetoden som framställs som icke önsk-

värd och kvalitetssänkande. Handledarna beskrivs som pedagoger som ska hålla i 

den centrala och regionala kursverksamheten och därmed utbilda cirkelledarna. 

Handledarutbildningen beskrivs som kvalificerad och pågår under en tvåårsperi-

od med återkommande veckoslutsinternat och organiserad praktik där moment 

som scenografi, ljus, regi ekonomi och produktionsteknik ingår.510  

Den tredje handlar om arbetarspelen och om ABF:s roll i dessa. Här förutspås 

ett enormt uppsving i antalet arbetarspel i framtiden eftersom historielösheten 

och sysselsättningskrisen kommer att skapa initiativ för att med teaterns hjälp 

kämpa för sin bygds framtid. En kartläggning av arbetarspelen presenteras där 

antalet medverkande och dessas anknytning till den socialdemokratiska rörelsen 

beskrivs liksom hur de organiserats och vilken roll ABF haft i dessa. Även relatio-

nerna till institutionsteatrarna och de professionella kulturarbetarna finns med 

liksom planeringstiden. Projekten Norberg, Norrköping, Huså, Sundsvall, Hun-

nebostrand och Sollefteå beskrivs och man konstaterar att ABF:s roll för tillkoms-

ten av dessa spel framförallt varit som administratör av cirklar samt att man haft 

representanter i styrelserna i strejkspelsföreningarna. Därmed anser man spelen 

vara ABF-förankrade vilket betraktas som positivt men å andra sidan bör man i 

fortsättningen ställa större krav på ABF att göra mera än att bara administrera 

spelen.511 

Arbetarspelens egna organisationssträvanden beskrivs också med en underton 

av oro. Den kontaktpunkt och det samarbete man är ute efter borde vara ABF:s 

                                                        
509 Föredragning 1 Arbetarrörelsen och amatörteatern. En kort historisk resumé (Odaterad) ATF 
vol15 ARAB 
510 Föredragning 2 Verksamheten inom ABF och dess medlemsorganisationer idag (800125) ATF 
vol15 ARAB 
511 Föredragning 3 Arbetarspelens utveckling (800201) ATF vol15 ARAB 
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uppgift att fylla påpekar PM författaren.512 Man borde snabbt ta fram förslag på 

hur en organisation ska se ut och vilken roll ABF bör ha i den.513  

Arbetarspelen har blivit utsatta för infiltration från olika partipolitiska grupper 

på vänsterkanten menar man vidare. Orsakerna till detta är dels att ABF:s bris-

tande teaterkunskaper gjort att dessa gruppers kunnande varit efterlängtad och 

dels att den organisatoriska formen man valt för många spel minskat ABF:s infly-

tande då fristående föreningar bildats där man utser människor i styrelsen utan 

förankring i ABF:s medlemsorganisationer. Dessa grupper kommer med all san-

nolikhet att intensifiera sitt arbete bland arbetarspelen i framtiden eftersom de 

också behöver folket för sina målsättningar förutspår PM författaren.514  

Den fjärde och sista PM:en innehåller en beskrivning av AAA:s framtida planer 

angående organisation och utbildning. Exempelvis vill man satsa på regi och sce-

nografi, områden där cirkel- och handledarna är minst kunniga. Man vill rekryte-

ra regionalt och bland handledarna med kravet på medlemskap i någon av ABF:s 

medlemsorganisationer. Planer finns också på en musikhandledarutbildning då 

det finns en skriande brist på instrument- och notkunnighet. Det finns planer 

inom ABF centralt att inom folkhögskolans ram bedriva utbildning inom de este-

tiska ämnesområdena berättar PM skrivaren. En glädjande tendens är att med-

lemsorganisationernas teatergrupper ökat samarbetet ute i landet. Efter Sunds-

vallkonferensen har, för att skapa identifikationskänsla, flera föreningar tagit sig 

namnet Arbetarteatrar. Utsikterna att ABF ska organisera de flesta arbetarspelen i 

framtiden avgörs av hur distrikten rent praktiskt tar sig an dessa frågor. Ett pro-

blem är att teaterkunskaper saknas bland distriktens funktionärer, ett annat att 

samhälleliga resurser saknas. För att möta detta har man förutom skrivningar och 

uppvaktningar till Kulturrådet, också gjort interna prioriteringar. Man har reser-

verat en summa pengar för producentresurser, som ska förmedlas genom ABF-

distrikten.515 

Vidare bör distrikten i framtiden rusta upp amatörteaterverksamheten genom 

att anordna konferenser och se till att verksamheten genomförs i cirkelform. De 

uppmanas också att långsiktigt planera vilka cirkelledare som ska vidareutbildas, 

organisera grupperna i fastare former, verka för regionalt samarbete mellan 

                                                        
512 Ibid. 
513 Ibid. 
514 Ibid.  
515 Föredragning 4 Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen. Kommande verksamhet 
1980/81 och problem i samband med den (800108) ATF vol15 ARAB 
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512 Ibid. 
513 Ibid. 
514 Ibid.  
515 Föredragning 4 Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen. Kommande verksamhet 
1980/81 och problem i samband med den (800108) ATF vol15 ARAB 
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grupper som finns kommunvis samt kartlägga och stimulera utvecklingen av ar-

betarspel.516  

Det är värt att notera att dessa handlingar inte finns i ABF:s arkiv utan istället 

påträffats hos andra arkivbildare.517 Detta faktum låter oss ana AAA:s relativt fria 

ställning i förhållande till ABF:s centrala organisation.  

De dominerande frågorna under solbackakonferensen var alltså bildandet av 

ett eget amatörteaterförbund och strategin för ABF:s agerande i samband med 

arbetarspelens utveckling. Fokuseringen på den egna utbildningsverksamheten är 

också framträdande i konferensmaterialet. Uppmärksamheten riktades mot de 

amatörteatersatsningar där man upplevde att andra har tagit initiativet och kon-

trollerar.  

I organisationsfrågan fortsätter AAA under solbackakonferensen alltså att, 

trots motstånd, driva sin linje om ett centralt amatörteaterförbund, nu med stöd 

av de nybildade arbetarteatrarna. Det största motståndet kommer från ABF:s di-

strikt och avdelningar, men med en slipad argumentering och strategi lyckas dessa 

så småningom övertygas. Detta beskrivs av AAA en månad senare:  

När den centrala biten började diskuteras blev det hela lite förvirrat. Arbetar-

teatrarnas syn var glasklar – en egen organisation. Arbetarspelen var inte ne-

gativa men frågeställningen kom plötsligt för dem. När de fått fundera på sa-

ken blev de efterhand positiva. ABF:arna var de som blev mest förvirrade och 

tveksamma. Men när LO:s, ABF:s och SAP:s centrala representanter gjort sina 

inlägg svängde man i sin inställning och blev mer positiv. Seminariet har lett 

till att arbetarteatrarna nu med ännu större engagemang driver frågan om en 

egen organisation. 518 

Arbetsgruppen manövrerade alltså mellan de utanförstående arbetarspelens rörel-

sekritiska dagordning och en tveksam ABF-ledning. På konferensen lyckades den 

skapa ett utrymme för den egna målsättningen: en kulturaktivistisk arbetarteater i 

rörelsens tjänst samordnad i en riksorganisation inom den socialdemokratiska 

rörelsefamiljen.  

                                                        
516 Ibid. 
517 Föredragning 3 Arbetarspelens utveckling (800201) påträffades även i FFSN NFA 
518 PM om amatörteaterverksamheten inom arbetarrörelsen Märkt INTERNT (800315) ABF 
F06C:38 ARAB 
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Arbetarteatrarna  
Strävan efter att bilda arbetarteatrar på olika orter i landet var som vi sett en cen-

tral fråga för AAA. Arbetarteatrarna tänkte man sig skulle vara ortsbaserade 

paraplyorganisationer för teatrar och andra kulturgrupper. Därmed blev de det 

lokala organisatoriska uttrycket för AAA:s strävanden mot en gemensam identitet 

och en enhetlig organisationsstruktur.  

På vårvintern 1980 kunde man i Fönstret se en uttrycksfull bild av en gatutea-

tersituation och rubriken: Det nyaste inom arbetarrörelsens amatörteater: Arbeta-

reteatrarna. Ingressen lyder: 

Under lång tid har amatörteatern varit ett sorgligt försummat kapitel inom 

ABF. Men man har lärt av historien. Idag finns ca 500 spelande grupper. Man 

ställer krav på ABF på ledare och utbildning. Men man inser också att ABF 

inte kan svara upp mot de behov teatergrupperna i landet har. Därför bildas 

nu av arbetarrörelsens teaterentusiaster arbetareteatrar.519 

Arbetarteatrarna är en ny folkrörelse får vi veta och representanter från Sunds-

vall, Göteborg, Malmö och Karlstad kommer till tals. De vittnar om engagemang 

och en gemensam identitet och har massor av planer inför framtiden. Även i Gäv-

le och Norrköping kommer arbetareteatrar snart att bildas och på de fyra orter 

där detta redan skett har bildandet kommit till efter att man samarbetet kring 

större spel berättar artikelförfattaren. ABF lokalt kommer aldrig att kunna möta 

dessa amatörteatergruppers krav resursmässigt påpekar AAA:s ombudsman i ar-

tikeln. Vidare görs återigen en historisk utläggning där ABF:s hantering av ama-

törteaterfrågorna på trettiotalet sades ha lett till att andra organisationer fick ta 

över frågan. Snart kommer kraven på ABF att öka, framförallt på utbildning av 

handledare, menar ombudsman Ljungberg. Även en sammanställning över de 

spelande 500 gruppernas organisatoriska hemvist i den socialdemokratiska rörel-

sefamiljen redovisas.520 

Något stort och nytt är på gång är budskapet i Fönstret. Artikeln har helt och 

hållet arbetarteatrarnas perspektiv och precis som frågan drivits målmedvetet i 

beslutsapparaten med dess olika arbetsgrupper så drivs frågan nu i studieförbun-

dets tidning. Bilder fyllda av aktivitet liksom rubriksättningar understryker detta. 

                                                        
519 Swedenmark Ewa (1980c) Det nyaste inom arbetarrörelsens amatörteater: Arbetareteatrarna 
Fönstret 80/6 
520 De regelbundet arbetande amatörgrupperna finns i SAP, LO, Unga Örnar, SSU, Kvinnoförbun-
det, PRO och inom ABF: s allmänna verksamhet som inte är knuten till medlemsorganisationerna 
menar artikeln. Swedenmark (1980c) Fönstret 
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nu av arbetarrörelsens teaterentusiaster arbetareteatrar.519 

Arbetarteatrarna är en ny folkrörelse får vi veta och representanter från Sunds-
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hållet arbetarteatrarnas perspektiv och precis som frågan drivits målmedvetet i 
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dets tidning. Bilder fyllda av aktivitet liksom rubriksättningar understryker detta. 

                                                        
519 Swedenmark Ewa (1980c) Det nyaste inom arbetarrörelsens amatörteater: Arbetareteatrarna 
Fönstret 80/6 
520 De regelbundet arbetande amatörgrupperna finns i SAP, LO, Unga Örnar, SSU, Kvinnoförbun-
det, PRO och inom ABF: s allmänna verksamhet som inte är knuten till medlemsorganisationerna 
menar artikeln. Swedenmark (1980c) Fönstret 
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Arbetarteatrarna är här för att stanna, de beskrivs som en egen social rörelse sam-

tidigt som både ekonomiska och organisatoriska resurser ska tillhandahållas av 

ABF. 

För att få en uppfattning om hur en av dessa arbetarteatrar fungerade på lokal 

nivå har en e-post gruppintervju genomförts med fyra personer som var aktiva i 

Karlstad. De var drivande och delaktiga i den ursprungliga gruppen Kramteatern 

som senare bytte namn till Folkteatern och som sedan i sin tur skulle utgöra en 

central kraft när Karlstads arbetarteater bildades.  

Kramteatern bildades i mitten av sjuttiotalet av ungdomar som kom i kontakt 

med amatörteatern via SSU. En av medlemmarna berättar:  

Jag bodde i byhålan Älvsbacka 5 mil norr om Karlstad och gick i högstadiet i 

Molkom. Var inne på musik och sökte mig gärna till de "gröna vågare" och 

den fria gruppen Turteatern som flyttade till Älvsbacka i början av 70-talet. 

Sög i mig som en svamp all musik som spelades och alla politiska diskussioner 

som förekom. Givetvis skulle jag bli FNL:are och förde långa, pubertala, ideo-

logiska diskussioner med min socialdemokratiske far. Trots att jag nog tyckte 

mig vara mer radikal så gick jag med på att starta en SSU-klubb i lilla Mol-

kom då jag gick i nian. Genom att få åka på kurser och konferenser öppnades 

helt nya kontaktytor och jag lärde känna Per och Hasse. Då jag flyttade till 

Karlstad 1974 och började gymnasiet blev det Elevförbundet och SSU Röda 

fanan som tog engagemanget. Det var bättre med pengar till föreningslivet på 

den här tiden, och tillfällena att åka på konferenser, kurser, läger och andra 

sociala arrangemang gjorde att bekantskapskretsen blev stor. Eftersom under-

hållning alltid är uppskattat så växte intresset för att spela låtar på gitarren, 

ordna allsång och lära sig den kanon av gamla arbetarrörelsesånger som har 

en så uppeldande verkan med sitt språk och medryckande melodier. Lite spex 

är ju heller aldrig fel och fnissiga tonåringar kan ju kläcka mycket vitsar och 

måla upp tokroliga scener. Vilket vi gärna gjorde. Det växte fram en form av 

"tre musketörerna" gemenskap mellan Hasse, Per och mig. Sedan kom Eva in 

i bilden och hon hade samma humor, men också en god teaterådra. Det var 

lika mycket galenskap som ideologi i vårt skapande. Att stå på scen, att bli 

bekräftad och få status i de sammanhang vi vistades var givetvis också en 

drivkraft.521  

Kulturvänsterrörelsen och de fria grupperna inspirerade alltså till engagemang där 

musik, sång, spex och likande humor skapade en stark gemenskap mellan ung-

domarna. En annan medlem berättar:  

                                                        
521 Hans-Åke Höber, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
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Vi fyra i Kramteatern kokades ihop för vi hade samma höga ambition med te-

atern, vi satsade järnet vid sidan om skola och SSU. SSU initierade klubb-

gängsverksamhet och vi fick möjligheten att spela på olika tillställningar. Vi 

medverkade på SSU arrangemang, deltog i öppningsspel på partikongresser. 

Partiledningen med Palme i täten var inte helt nöjda med det radikala innehål-

let. Vi spelade på fackliga ungdomskurser och politiska möten. Sedan på tur-

néer med Kramteatern som sedan fick namnet Folkteatern i Karlstad när vi vil-

le bli mer seriösa. Det politiska engagemanget låg alltid i botten för våra före-

ställningar. Vi skrev alltid våra pjäser själva och Hans-Åke skrev alla musik-

texter och komponerade all musik, förutom alla kampsånger och progglåtar vi 

sjöng. SSU och ABF startade teaterkurser och handledarutbildningar som blev 

en stor inspiration för oss och mig. Hans-Åke och jag var tidiga handledare i 

dessa centralt ordnade utbildningar. Vi träffade ungdomar från hela Sverige 

och man kände en stark gemenskap.522  

Det var inledningsvis SSU:s klubbgängsverksamhet som gav inspiration och möj-

ligheter till att medverka i olika tillställningar och arrangemang. Det var också 

SSU som med stöd av ABF såg till att ungdomarna tidigt kom att fungera som 

handledare åt nya grupper. En tredje medlem berättar:  

Ja, jag blev (som sagts) medlem i Kramteatern senare; 1975 eller -76. Killarna 

hade en idé om att det skulle vara mer än bara tre killar i gruppen och jag vill 

minnas att vi var tre tjejer som kom med ungefär samtidigt. Margot Wall-

ström har ju Per redan nämnt och jag men jag minns inte namnet på den tredje 

(hon försvann också ganska snabbt) Jag hade inga referenser till eller erfaren-

heter av teaterarbete innan Kramteatern. Under gymnasieperioden i Karlstad 

började jag engagera mig i Elevförbundet. Det var både intressantare och mer 

utvecklande än skolarbetet. Vi jobbade hårt på att skapa en elevfacklig organi-

sation på skolan som skulle ersätta det dåvarande elevrådet. Det lyckades näs-

tan (men det är en annan historia) Jag vill minnas att åtminstone Per var med i 

Elevförbundet - det var säkert så vi lärde känna varandra. För mig fanns inte 

heller något tidigare politiskt medvetande eller erfarenhet (hemma pratades 

ingen politik) SSU-medlemskapet och klubbgängsverksamheten gick hand i 

hand. Den första SSU-klubben jag minns var i Våxnäs (en stadsdelsklubb i 

Karlstad). Där satt vi i en källarlokal och fixade med inredning och läste nå-

gon grundkurs i SSU. Det var nog också där vi repade till det som (för mig) 

var det första som Kramteatern gjorde. Vi spelade och sjöng från ett lastbils-

flak och deltog i olika torgmöten inför i valrörelsen (valet -76) Det var första 

gången jag skulle rösta och jag uppfattade det hela som en ren formsak; Det 

skulle inte vara så svårt att vinna detta val - socialdemokraterna förlorade och 

vi gjorde den första av en rad föreställningar där vi analyserade "allt". (Val-

fritt hette första pjäsen och det var en analys av varför vi förlorade valet. Den 

                                                        
522 Per Forsberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
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hade premiär på en Facklig ungdomsskolekurs arrangerad av LO. Jag glöm-

mer det aldrig: Publiken var rätt packad och jag var skitnervös) Vi hade natur-

ligtvis också svaren på "allt".523 

Efterhand blev ambitionerna större och i samband med att Kramteatern bytte 

namn till Folkteatern kunde de under ett par år turnera och delvis försörja sig 

som en fri professionell grupp. 1978 gjorde gruppen en turné i fjorton svenska 

industristäder präglade av sysselsättningsproblem men en pjäs som behandlade 

arbetslöshet och drogproblematik. Arrangörer var ABF, SSU och Unga Örnar och 

efter föreställningarna inbjöds till publikdiskussioner. Lokaltidningarna vittnar 

om å ena sidan en provokativ, rolig och tankeväckande pjäs som bemöttes posi-

tivt. Å andra sidan ansågs föreställningarna vara ett uttryck för en centralt dirige-

rad kampanj vilket man ställde sig kritisk till.524  

Under 1979 arbetade gruppen vidare med något de kallade ett makt- och mil-

jöpolitiskt spel: Kalhyggen och taggtrådar. Då hade gruppen utvidgats till ett tret-

tiotal personer. Men huvudsyftet var inte att göra en bra pjäs berättade man i 

programbladet, utan det viktigaste var att tillsammans improvisera, diskutera och 

lära sig att fungera kollektivt och därigenom skapa ett alternativ till det man kal-

lade elitkulturen och kommersialismen.525  

En av medlemmarna i Kramteatern var också, som vi konstaterat tidigare re-

presenterad i AAA-gruppen på ABF-förbundet i Stockholm:  

AAAs uppgift var att ta fram stadgar och organisationsmodell för riksorgani-

sationen. Lennart Ljungberg var en pådrivare och om jag minns rätt arbetade 

som ombudsman på ABF-förbundet då. Jag kom med i AAA som en lokal re-

presentant från Karlstad. Jag vet inte vem som kom på att dra in mig i den ar-

betsgruppen men det var nog Lennart Ljungberg. Jag tyckte det var spännande 

att åka till Stockholm på möte men det var ju rätt byråkratiskt och formellt 

det där med stadgar och organisation, ingen rocken roll direkt. Jag var ju bara 

20 år.526  

                                                        
523 Eva Moberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
524 780120 Borlänge tidning Provokativ ungdomspjäs stämmer till eftertanke; 780120 Dala De-
mokraten Tankeställare av Kramteaterns pjäs; 780125 Norra Västerbotten 16 år och arbetslös – 
hur ska det gå? Margareta Bratteröd; 780125 Folkbladet Den blomstertid nu kommer” ställer 
frågorna vem har ansvaret; 780125 Borlänge tidning Längre kommer han inte; 780127 Väs-
ternorrlands Allehanda Kampanj i Kramfors: Alkoholdebatt som kom av sig innan den ens börjat; 
780127 Nya Norrland Det blev ingen debatt … Missade teaterpubliken pjäsens andemening? 
Ture Lidbom 
525 Programblad Kalhyggen och Taggtrådar, (1979) IFÄ; Karlstads arbetarteater (1984) Det finns 
en eld, s 7 
526 Per Forsberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
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Kontakterna mellan AAA och Kramteatern i Karlstad skulle fördjupas då 

SSU:arna beslutade sig för att försöka organisera samarbete med olika kultur-

grupper i större skala. På våren 1979 bildades Karlstads arbetarteater. Det sker 

ungefär samtidigt som arbetarteatrarna bildades också i Malmö, Stockholm och 

Göteborg.527 En annan av medlemmarna berättar: 

Som jag skrev i mitt förra svar, så var det en direkt konsekvens av "Kalhyggen 

och taggtrådar" som blev upptakten till bildandet av KAT. Vi hade genom 

privata kontakter - och i ärlighetens namn en del krograggning, fester och 

sammankomster (Det var ett otroligt nät av kontakter både inom SSU och i 

andra grupperingar vi byggde upp i slutet av sjuttiotalet) - dels fått fatt på en 

sånggrupp som hette "Slumpens skördar" och ett gäng gamla teknister som 

gick under namnet "Svännings". Det fanns inga krav på partibok här, utan vi 

letade roliga människor som var bra på att spela, sjunga eller dansa. Vi hade 

också vissa privata kontakter in i Afrikagrupperna, några boendekollektiv och 

andra mer "allmänna" vänstersammanhang där vi lockade med oss kulturellt 

intresserade. Folk drar folk och på något sätt hade vi lyskraft nog att värva 

ganska brett duktiga människor. För att få denna smältdegel av människor en 

organisatorisk form att fortsätta träffas i efter "Kalhyggen." spelats klart så 

blev bildandet av en paraplyorganisation, KAT, föreslagen. Kram/Folkteatern 

fortsatte som en egen grupp och verkade samtidigt som "sammanhållare" 

inom KAT. Nya konstellationer utvecklades inom KAT som fortsatte med 

studiecirklar i drama, men det var genom storspelen som det blev verkligt 

"hett" att vara med. Så redan 1982 satte vi upp "Karlstad, du lever" och 1984 

"Det finns en eld". Det var storspelen som bar organisationen.528 

I samband med det nämnda tredje storspelet Det finns en eld gav Karlstad arbe-

tarteater ut en skrift där arbetet kring detta synliggörs. Spelet beskrivs som fram-

växt ur diskussioner som sedan konkretiserades i olika arbetsgrupper. Man bör-

jade tidigt arbeta på ett manus och arbetet förankrades i stormöten med ett hund-

ratal personer. Arbetsgrupper kring dans, sång, musik, dekor, ljus och ljud och 

teater som styrdes av en organisationsgrupp bildades. De sista veckorna före 

premiären arbetade alla tillsammans i den blivande teaterlokalen.529 Arbetsmeto-

derna och tillvägagångssättet kring Karlstads arbetarteater beskrivs på ett sätt 

som att de till vissa delar framstår nästan identiska med förberedelsearbetet runt 

strejkspelet i Norberg ett par år tidigare. I inledningen till spelets programbok 

motiveras teaterengagemanget:  

                                                        
527 Karlstads arbetarteater (1984) s 8 
528 Hans-Åke Höber, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
529 Karlstads arbetarteater (1984) s 9  
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523 Eva Moberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
524 780120 Borlänge tidning Provokativ ungdomspjäs stämmer till eftertanke; 780120 Dala De-
mokraten Tankeställare av Kramteaterns pjäs; 780125 Norra Västerbotten 16 år och arbetslös – 
hur ska det gå? Margareta Bratteröd; 780125 Folkbladet Den blomstertid nu kommer” ställer 
frågorna vem har ansvaret; 780125 Borlänge tidning Längre kommer han inte; 780127 Väs-
ternorrlands Allehanda Kampanj i Kramfors: Alkoholdebatt som kom av sig innan den ens börjat; 
780127 Nya Norrland Det blev ingen debatt … Missade teaterpubliken pjäsens andemening? 
Ture Lidbom 
525 Programblad Kalhyggen och Taggtrådar, (1979) IFÄ; Karlstads arbetarteater (1984) Det finns 
en eld, s 7 
526 Per Forsberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 

 187 

Kontakterna mellan AAA och Kramteatern i Karlstad skulle fördjupas då 
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fortsatte som en egen grupp och verkade samtidigt som "sammanhållare" 
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527 Karlstads arbetarteater (1984) s 8 
528 Hans-Åke Höber, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
529 Karlstads arbetarteater (1984) s 9  
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Självtillit och eget skapande är nödvändigt för att demokratin och självstän-

digheten skall bestå och fördjupas. I vårt teaterarbete omsätter vi orden till 

handling och erövrar våra produktionsmedel – en i högsta grad politisk hand-

ling! Och samtidigt skapar vi historia – tillsammans. Låter det skrytsamt? Vi 

skryter inte, men vi vill vara stolta över det enorma arbete så många männi-

skor gjort helt utan ersättning och med glädjen att skapa tillsammans som be-

löning.530 

Vi är en del av något stort och spännande 

Karlstads arbetarteater växte alltså fram ur en SSU grupp som utvecklades till en 

driven teatergrupp som fungerade som en fri ensemble med turnéer i rörelsens 

tjänst och uppsättningar av stora lokalproduktioner. I februari 1980 kunde man i 

Fönstret läsa att Kramteatern bytt namn till Folkteatern och spelat en föreställ-

ning av sin pjäs Nollpunkten på ABF huset i Stockholm. På hemmaplan är de 

upptagna av att sprida kunskaper vidare till andra grupper inom arbetarrörelsen, 

de är initiativtagare till Karlstads arbetarteater och är medarrangörer till den 

kommande stora amatörteaterfestivalen. Aktiviteten är stor och ungdomarna 

framstår som mycket drivna. Folkteatern är ett föredöme för övriga grupper i 

rörelsen menar artikelförfattaren och AAA representanten Anders Ludvigsen.531 

Men trots att ungdomarna i Karlstad kom från SSU och hade starka koppling-

ar till den socialdemokratiska organisationssfären så var identifikationen med 

rörelsens tidigare teatertraditioner inte självklar:  

Det var nog lokalt stora skillnader på relationen mellan ABF och klubbgäng-

en. Vi hade ju i Värmland ABF-distriktet att tacka för mycket av den organisa-

toriska och ekonomiska support som gjorde det möjligt att bygga upp teater-

verksamheten. Det fanns ju också en etablerad teaterverksamhet inom ABF, 

som i Värmland handlade om "ABF-teatern" och folklustspel. Det tyckte vi 

var mossigt och totalt ointressant såväl politiskt som konstnärligt. Dessutom 

fanns den mer vänsterradikala teatern och de fria grupperna som sökte sin or-

ganisering i Teaterförbundet och delvis ATR, amatörteaterns riksförbund. Vi 

ville skapa något eget och det fanns en romantisk tanke om en folkrörelsesoci-

alism från mellankrigstiden där arbetarna byggde sina egna Folkets hus och 

parker, spelade och sjöng kampsånger och satte upp teaterspel. Så ville vi ock-

så göra och markeringen både åt vänster och mot kulturetablissemanget gjor-

de att vi ville skapa en egen, riksomfattande teaterorganisation. I samband 

med att Arbetarteatrarna i Karlstad, Malmö, Göteborg och Stockholm bilda-

des så blev drömmen om ett eget "Bommersvik" eller "Brunnsvik" också le-

vande och resulterade i att vi gemensamt gick in och köpte Disponentvillan i 

                                                        
530 Karlstads arbetarteater (1984) s 8 
531 Ludvigsen, Anders (1980a) Kramteatern som blev Folkteater Fönstret 80/4 
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Bredsjö. En nedlagd bruksort i Bergslagen full av minnen från tider då arbeta-

re var arbetare och [direktörer var] direktörer passade utmärkt.532  

Utvecklingen mot ett eget förbund är alltså på väg att ta fart. Möten, ABF:s tea-

terkurser och ABF Forum samt utbildningar och annan verksamhet inom SSU 

beskrivs som arenor där teateraktiva från hela landet möttes. I bildandet av Karl-

stad arbetarteater var också medvetenheten stark om att liknande saker gjordes i 

andra orter. En av medlemmarna beskriver denna tillhörighet som viktig, vi var 

inte ensamma vi var del av något stort och spännande.533 

I efterhandsperspektivet som e-post intervjun skapar uppfattas att man kan se 

på verksamheten som en del i ett specifikt idésammanhang:  

Det var ett mycket politiskt ambitiöst gäng. Vi i teatern och kanske även SSU 

Freja tillhörde "självförvaltarna" en slags ådra av gillessocialister. Vi såg folk-

rörelsen som en grund för demokratin. Vi trodde inte på att staten skulle kun-

na bygga socialismen utan att det är människorna själva som måste bygga den. 

Vi trodde på den egna kraften. Denna idétradition tror jag man kan säga präg-

lade de som byggde Bredsjögården och det var mycket på dessa idéer som Ar-

betareteaterns riksorganisation byggdes. Lokalt självstyrande organisationer 

som var medlemmar i en central organisation. Liknar mycket Folkets Hus och 

Parkers organisation som jag jobbar i för närvarande.534 

Det som hände sätts in det i en grundläggande socialistisk idédebatt: den mellan 

statssocialister och folkrörelsesocialister.535 Även om dessa perspektiv säkerligen 

inte fanns under slutet av sjuttiotalet när verksamheten var som intensivast kan 

den framstå som rimlig i ett efterhandsperspektiv. Gränslandet mellan amatör-

verksamheten, de estetiska uttrycksformerna och den politiska radikalismen ska-

par många olika försök till förklaringar. Idén om en grundläggande folkrörelseso-

cialism tycks vara spridd framförallt bland aktiva med bakgrund inom den soci-

aldemokratiska rörelsefamiljens mer kulturellt inriktade sfär.536  

                                                        
532 Hans-Åke Höber, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
533 Eva Moberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
534 Per Forsberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ 
535 Dahlkvist, Mats (1999) ”Den instängda demokratin. Rörelsesocialism och statssocialism i 
svensk arbetarrörelse”, i Civilsamhället som demokratins arena SOU 1999:112 s 69-90 
536 Se exempelvis Göransson, Bengt (2010) Tankar om politik 
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Mot ett eget amatörteaterförbund 

I Stockholm intensifierade AAA sina strävanden mot ett eget amatörteaterför-

bund. I maj 1980 produceras ett PM där argumentationen ytterligare skärps och 

man hävdar att den snabba utvecklingen har tvingat AAA till ett ställningstagan-

de i organisationsfrågan. Stödet för en egen organisation har ökat påstås det och 

anledningen till detta är dels Sundsvallskonferensen där man bildade arbetarteat-

rar, dels berättelsen om arbetarteatrarna som gjort djupt intryck på deltagarna. 

Vidare har konferensen på Solbacka skapat ett ökat stöd för en egen organisation 

även bland ABF funktionärerna hävdar man. Man föreslår att ABF, LO och SAP 

ska understödja bildandet av ett nytt teaterförbund och att man tillsätter en orga-

nisationskommitté som består av representanter från arbetarteatrarna och arbe-

tarspelen för att utforma stadgarna. AAA vill få uppdraget att fortsätta stödja 

tillkomsten av lokala och regionala arbetarteatrar och arbeta för en konstitueran-

de kongress för det planerade amatörteaterförbundet. Men ABF-ledningen och 

förbundsstyrelsen tycks tveksamma till beslutsförslagen då de troligtvis ändras i 

sista stund då beslutsunderlaget innehåller handskrivna ändringar. Ändringarna 

går ut på att bromsa upp utvecklingen mot ett eget förbund. Organisationskom-

mittén ska nu inte bestå bara av representanter för arbetarteatrarna och arbetar-

spelen som föreslogs av AAA utan även av representanter för LO, SAP och ABF. 

Dessa ska alla tillsättas av förbundsstyrelsen. Kommitténs huvuduppgift ändras 

från att utarbeta stadgar för förbundet och medlemsföreningarna till att ge för-

slag till förbundsstyrelsen angående organisation, ekonomi och stadgar. För-

bundsstyrelsens protokoll avslöjar att beslutet blev i ändringarnas riktning.537  

Någonting har hänt som ser ut som en förtroendekris för AAA. Det faktum att 

processen nu stannar upp talar också för att olika krafter blockerade varandra: 

förbundsstyrelsen ville få fram en organisationskommitté skyndsamt i juni 1980 

men arbetarteaterförbundet skulle inte komma att bildas förrän i juni 1982. Fak-

tum är också att de ändringar som genomfördes bidrog till att inflytandet från 

AAA på den fortsatta utvecklingen begränsades. 

* 

Amatörteatersatsningen inom ABF nu har fått rejäl styrfart. En ny organisation 

framställs som oundviklig och ute i landet mobiliseras rörelsetrogna grupper un-

der arbetarteaterflagg. Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetarspelen i 
                                                        
537 Protokollsbilaga förbundsstyrelsen (800505) INTERNT Amatörteater inom arbetarrörelsen, 
Arbetsgruppen AAA, Redovisning av verksamheten 1978/79 – 1980-04-30 jämte förslag till fram-
tida åtgärder, ABF A02:15 ARAB. Ett identiskt PM men med handskrivna beslutsförslagsändring-
ar finns i ABF F06C:37 ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen (800611) ABF A02:15 ARAB 
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grunden har påverkat ABF:s amatörteatersträvanden och det första reformistiska 

arbetarspelet i Norrsundet bereds plats som inspiratör för kommande grupper. 

Kulturen och folkbildningen inom ABF - Socialdemokratins tredje ben - har på-

verkats av sjuttiotalets kulturella klimat där kulturalisering och politisering präg-

lat verksamheterna. I denna situation har grupperingen runt AAA metodiskt och 

enträget karvat ut ett eget ideologiskt och organisatoriskt utrymme som nu kan 

fyllas med innehåll där den nya amatörteaterorganisationen och en övergiven 

herrgård i Bergslagen är viktiga förutsättningar. Men nya problem dyker upp och 

någon drar i bromsen. 
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6. Bredsjögården  
En söndageftermiddag, tidigt i maj 1980. Bredsjö by ligger tyst och stilla. Det 

har börjat bli varmt i luften och utanför den gamla disponentbostaden, högst 

upp på en kulle i byn, är det till och med dukat för kaffe på en gräsmatta. I 

nedersta våningen till den stora villan bor det gamla vaktmästarparet, Edvin 

och Iris Wiberg, kvar. I övrigt står kåken tom och den har börjat förfalla. Så 

kommer bussen där nere på vägen. Den svänger in på gårdsplanen framför hu-

set och stannar. Ut kliver ett femtontal människor. De pratar stockholmska, 

göteborgska, småländska och skånska och de synar noga och nyfiket bruks-

disponentens gamla bostad. – Det stämde precis. Man såg alla utvecklingsmöj-

ligheter och det här var det perfekta stället, minns Tomas Johansson från Väx-

jö när nästan tio år har gått sedan den där söndagseftermiddagen i maj. Han 

är en av de femton och liksom de flesta av dem amatörteaterledare, utbildad 

av SSU och ABF. Där fanns deras teaterlärare Bengt Pålsson och de två som 

var anställda av ABF för att arbeta med amatörteater i arbetarrörelsen; Lena 

Larsson och Lennart Ljungberg. De var på jakt efter en egen kursgård. En 

kursgård som var speciellt anpassad efter amatörteatern, där de skulle ha möj-

lighet att utveckla pedagogiken och teatern och där de visste att de kunde fort-

sätta med sin verksamhet även i tider då pengarna till kulturen kanske skulle 

tryta. Den gamla disponentvillan i Bredsjö skulle kunna bli vad de sökte. Ett 

hem för amatörteatern i arbetarrörelsen.538  

Det slog ner som en bomb. Så beskriver LO:s Bertil Jansson i efterhand hur be-

skedet om de långt gångna förberedelserna för inköp av Bredsjögården mottogs i 

den socialdemokratiska rörelsen.539 Onekligen uppstod en stor konflikt när Ar-

betsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) föreslog att ABF skulle 

köpa en förfallen herrgård och bruksdisponentbostad i Bergslagen för amatörtea-

terns behov. Den dramatiserade skildringen ovan, som inleder Bredsjögårdens 

minnesskrift som gavs ut i samband med gårdens 10-års jubileum 1990, avslöjar 

att planera funnits sedan en tid tillbaka men hållits hemliga utanför en liten krets. 

Detta bidrog sannolikt till beskedets sprängkraft. Under en tid hade man närt en 

                                                        
538 Ludvigsen, Anders & Alsterdal, Tove (1990) När visionen krossade verkligheten. En bok inför 
Bredsjögårdens 10-årsjubileum 1980-1990 
539 Jansson, Bertil (2007) Arbetarrörelsen och amatörteatern. Opublicerad uppsats. IFÄ 
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dröm som nu kunde bli verklighet och nu hade AAA, utan att informera sin upp-

dragsgivare, gripit tag i taktpinnen. En konflikt skulle komma att byggas upp 

inom den socialdemokratiska rörelsefamiljen, framförallt gentemot ABF, LO och 

SAP som förväntades finansiera projektet. Resultatet blev att de teateraktiva själ-

va genomförde köpet av fastigheten men för den långsiktiga finansieringen var 

man fortfarande starkt beroende av den institutionaliserade socialdemokratiska 

rörelsen. Snart startades en folkhögskolelinje för amatörteaterhandledare som 

skulle rustas för verksamhet inom rörelsens organisationer.  

Detta kapitel behandlar denna händelseutveckling och om de förväntningar 

och handlingsmönster som blir dess resultat. Här studeras hur de ideologiska, 

strategiska och taktiska diskussionerna vid ABF:s många sammanträdesbord om-

sätts i praktisk handling vid kursgården i Bredsjö, händelser som utspelas mot 

fonden av ett ökat intresse för arbetarspel och ABF:s strävanden att starta ett nytt 

amatörteaterförbund.  

 

Intresset styrs av följade frågor: 

- Hur förhöll sig de amatörteateraktiva bakom Bredsjögården och amatörte-

aterförbundet till ABF och hur såg relationen ut mot ATR och ”kultur-

vänstern”? 

- Hur utformades utbildningen, vad skulle den socialdemokratiska rörelsens 

amatörteaterledare kunna, och vilka var uppgifterna? 

- Hur rekryterades de blivande amatörteaterledarna och hur upplevde de ut-

bildningen? 

 

Kapitlet består av fyra delar där nästa del behandlar Bredsjögårdens uppkomst 

och de turer främst runt finansieringen som följde. Sedan beskrivs folkhögskole-

utbildningen som startas där amatörteaterhandledare utbildas. Slutligen fokuseras 

bildandet av det nya amatörteaterförbundet och de amatörteateraktivas förhopp-

ningar på framtiden. Men innan vi ger oss i kast med händelseutvecklingen, låt 

oss stanna upp och sätta in byn Bredsjö i sitt geografiska sammanhang. Utveck-

lingen inom ABF och den socialdemokratiska rörelsen är också viktig kontext när 

ambitionen är att förstå det som hände i Bredsjö.  

Tillbaka till Bergslagen 

Bredsjö är en by belägen i Hällefors kommun i Norra Västmanland nära Värm-

land och Dalarna. Närbelägna orter är Kopparberg och Filipstad. Precis som or-
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ten Norberg som beskrevs tidigare har också denna plats en bergslagsidentitet 

med en historisk bild djupt präglad av järn- och bergsbruk.  

Bredsjö beskrevs i början av sextiotalet som ett bruks- och stationssamhälle 

med ca 300 innevånare. Bebyggelsen grupperades sig kring hyttan och gamla 

herrgårdsbyggnaden och bakom denna uppfördes i början av 1900-talet den nya 

disponentbyggnaden i den tidens krusidulliga stil som saknade den gamla bygg-

nadens fina linjer berättar byns skollärare och lokalhistoriker. 1962 upphörde 

driften vid den 300-åriga träkolshyttan i Bredsjö berättar en annan historieskriva-

re. Här betonas arbetarnas perspektiv på ortens tillbakagång som senare skulle 

förstås som inledningen till sjuttiotalets ekonomisk strukturomvandlig. Många av 

arbetarna började sedan arbeta i Hällefors hypermoderna järnverk.540 

Bredsjö hade alltså upplevt en avflyttning från bygden under sextio och sjuttio-

talet. När stålkrisen blev en realitet i den större intilliggande bruksorten Hällefors 

1977, inleddes stålföretagets rationaliseringsarbete vilket minskade också denna 

personalstyrka betydligt.541 I takt med att brukets dominerande roll för orten 

minskade i början av åttiotalet ansågs en mer offensiv kommunal näringspolitik 

nödvändig.542 

Den socialdemokratiska kommunpolitiska majoriteten i Hällefors var ohotad 

under hela perioden. 1980, när Bredsjögården upptäcktes av Arbetsgruppen för 

amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) fanns alltså ett begynnande krismedve-

tenhet på platsen som sakta med säkert skulle innefatta allt fler av traktens inne-

vånare. 

Nya, kärvare vindar 

Organisationen ABF var i ingången till åttiotalet också stadd i förändring. Åt-

tiotalets första år innebar för ABF en känsla av att arbeta i motvind rent allmänt 

och ABF:s egen historik redovisar en rejäl kvantitativ minskning av verksamhe-

ten. Utvecklingspessimismen har sin grund i nedskurna folkbildningsanslag och 

                                                        
540 Valentin, Karl (1961) "Hjulsjö Socken", i Erixon, Sigurd & Ericson, Olof (red) Sveriges 
bebyggelse: statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. 
Örebro län, D. 3, Fellingsbro, Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors, Järnboås Salomonson, Kurt & Åby, 
Lars (1967) Sista skiftet: Bredsjö bruk  
541 Jonsson, Sverker (1993) Företag och samhälle i förvandling: Hellefors bruk AB och Hellefors 
järnverk 1864-1992, s 252, 319-310 
542 Olsson, Jan (1995) Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämförande 
kommuntypsstudie, s 50-53 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   195
 194 

dröm som nu kunde bli verklighet och nu hade AAA, utan att informera sin upp-

dragsgivare, gripit tag i taktpinnen. En konflikt skulle komma att byggas upp 

inom den socialdemokratiska rörelsefamiljen, framförallt gentemot ABF, LO och 

SAP som förväntades finansiera projektet. Resultatet blev att de teateraktiva själ-

va genomförde köpet av fastigheten men för den långsiktiga finansieringen var 

man fortfarande starkt beroende av den institutionaliserade socialdemokratiska 

rörelsen. Snart startades en folkhögskolelinje för amatörteaterhandledare som 

skulle rustas för verksamhet inom rörelsens organisationer.  

Detta kapitel behandlar denna händelseutveckling och om de förväntningar 

och handlingsmönster som blir dess resultat. Här studeras hur de ideologiska, 

strategiska och taktiska diskussionerna vid ABF:s många sammanträdesbord om-

sätts i praktisk handling vid kursgården i Bredsjö, händelser som utspelas mot 

fonden av ett ökat intresse för arbetarspel och ABF:s strävanden att starta ett nytt 

amatörteaterförbund.  

 

Intresset styrs av följade frågor: 

- Hur förhöll sig de amatörteateraktiva bakom Bredsjögården och amatörte-

aterförbundet till ABF och hur såg relationen ut mot ATR och ”kultur-

vänstern”? 

- Hur utformades utbildningen, vad skulle den socialdemokratiska rörelsens 

amatörteaterledare kunna, och vilka var uppgifterna? 

- Hur rekryterades de blivande amatörteaterledarna och hur upplevde de ut-

bildningen? 

 

Kapitlet består av fyra delar där nästa del behandlar Bredsjögårdens uppkomst 

och de turer främst runt finansieringen som följde. Sedan beskrivs folkhögskole-

utbildningen som startas där amatörteaterhandledare utbildas. Slutligen fokuseras 

bildandet av det nya amatörteaterförbundet och de amatörteateraktivas förhopp-

ningar på framtiden. Men innan vi ger oss i kast med händelseutvecklingen, låt 

oss stanna upp och sätta in byn Bredsjö i sitt geografiska sammanhang. Utveck-

lingen inom ABF och den socialdemokratiska rörelsen är också viktig kontext när 

ambitionen är att förstå det som hände i Bredsjö.  

Tillbaka till Bergslagen 

Bredsjö är en by belägen i Hällefors kommun i Norra Västmanland nära Värm-

land och Dalarna. Närbelägna orter är Kopparberg och Filipstad. Precis som or-

 195 

ten Norberg som beskrevs tidigare har också denna plats en bergslagsidentitet 

med en historisk bild djupt präglad av järn- och bergsbruk.  

Bredsjö beskrevs i början av sextiotalet som ett bruks- och stationssamhälle 

med ca 300 innevånare. Bebyggelsen grupperades sig kring hyttan och gamla 

herrgårdsbyggnaden och bakom denna uppfördes i början av 1900-talet den nya 

disponentbyggnaden i den tidens krusidulliga stil som saknade den gamla bygg-

nadens fina linjer berättar byns skollärare och lokalhistoriker. 1962 upphörde 

driften vid den 300-åriga träkolshyttan i Bredsjö berättar en annan historieskriva-

re. Här betonas arbetarnas perspektiv på ortens tillbakagång som senare skulle 

förstås som inledningen till sjuttiotalets ekonomisk strukturomvandlig. Många av 

arbetarna började sedan arbeta i Hällefors hypermoderna järnverk.540 

Bredsjö hade alltså upplevt en avflyttning från bygden under sextio och sjuttio-

talet. När stålkrisen blev en realitet i den större intilliggande bruksorten Hällefors 

1977, inleddes stålföretagets rationaliseringsarbete vilket minskade också denna 

personalstyrka betydligt.541 I takt med att brukets dominerande roll för orten 

minskade i början av åttiotalet ansågs en mer offensiv kommunal näringspolitik 

nödvändig.542 

Den socialdemokratiska kommunpolitiska majoriteten i Hällefors var ohotad 

under hela perioden. 1980, när Bredsjögården upptäcktes av Arbetsgruppen för 

amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) fanns alltså ett begynnande krismedve-

tenhet på platsen som sakta med säkert skulle innefatta allt fler av traktens inne-

vånare. 

Nya, kärvare vindar 

Organisationen ABF var i ingången till åttiotalet också stadd i förändring. Åt-

tiotalets första år innebar för ABF en känsla av att arbeta i motvind rent allmänt 

och ABF:s egen historik redovisar en rejäl kvantitativ minskning av verksamhe-

ten. Utvecklingspessimismen har sin grund i nedskurna folkbildningsanslag och 
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ABF:s minskade verksamhetsomfattning ackompanjerades också av ytterligare ett 

valnederlag 1979 med fortsatt borgerlig regering.543 

Det sista ABF-forum genomfördes i Norrköping 1980. Fönstret rapporterar att 

700 deltagare samlades i ett bostadsområde där de utförde allehanda aktiviteter: 

dans, matlagning, snickerier och blomplantering. Förhoppningen att de boende i 

området skulle lockas att delta i ABF:s mer vardagskulturpräglade aktiviteter gru-

sades dock. Artikeln tillät kritiska röster ifrågasätta rörelsens arbetsformer. Nö-

tandet på konferensstolarna borde ersättas men mänskliga möten och praktiskt 

arbete, menade man samtidigt som studiecirkeln kritiserades. Det är en förlegad 

arbetsform som skrämmer bort människor som är ovana vid föreningsliv och stu-

dier menade kritikerna.544 ABF:s förbundsordförande Inge Johansson satte i sam-

ma nummer av Fönstret punkt för forumepoken med eftertryck. Experimentet 

med nya former har varit ett stort äventyr men nu får arbetssättet föras ut i 

grundorganisationernas arbete. Där finns mycket arbetet att göra menade Johans-

son. Det gäller att övervinna de fördomar och det motstånd som finns i den egna 

rörelsen.545  

Inge Johansson skulle avgå som ABF:s ordförande strax därefter och ersättas 

av Bengt Göransson i oktober 1980 som fullföljde sin föregångares kritik mot 

forumen. Som nyutnämnd ordförande deklarerade han att ABF nu måste hävda 

folkrörelseprofilen.546 Göransson, som tidigare hade haft en chefsposition inom 

Folkets hus centralorganisation (FHC) skulle fortsätta som ABF ordförande fram 

till 1982 då han utsågs till kulturminister i den nya socialdemokratiske regering-

en. Göranson fick omedelbart på sitt bord att lösa konflikten som uppstått kring 

AAA och Bredsjögården.547 

                                                        
543 Med mellan 13 och 21 procent beräknas reduceringar av bidrag och avgränsningar av cirkel-
verksamheten leda till som ett resultat av de nya villkoren i 1981-års folkbildningsutredning. 
Johanson (1992) s 38-39. Se även ABF:s verksamhetsberättelser 79/80, 80/81, 81/82 ARAB; Lind-
gren (2010) s 19-20 
544 Högbom, Kristin (1980b) Jobb med varann gav kontakt Här snickras för fullt. Röster från 
Klockaretorpet Sluta snacka börja jobba Alla låste in sig - utom barn och invandrare. Fönstret 
80/8. Se även Johanson (1992) s 80; Lindgren (2010) s 9-10 
545 Swedenmark Eva (1980e) Alla låste in sig - utom barn och invandrare Inge Johansson: Nu 
lägger vi av Forum får inte bli rutin. Fönstret 80/8 
546 Swedenmark, Eva (1980i) Nyvald ABF ordförande: ABF måste gå i bräschen för att återupprät-
ta kunskapen. Fönstret 80/14 
547 Göransson såg sig själv som en företrädare för en klassisk kunskapssyn som delvis stred mot 
den dåvarande socialdemokratiska skolpolitiken. Detta var enligt honom själv huvudanledningen 
till att han utsågs till kulturministera av Palme 1982. Göransson kom från Folkets Hus rörelsen 
och hade sedan 1973 varit ordförande för Riksteatern. Han berättar hur han blev kontaktad av 
Sten Andersson från SAP som ledde ABF:s valberedning. Sten Andersson nämns också i Bredsjö-
gårdens minnesskrift som den person som representerade SAP i de muntliga förhandlingar med 
AAA och som utlovade ekonomiskt stöd till inköpet av Bredsjögården. Augustsson, Lars Åke & 
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Det var inte bara Inge Johansson som ansåg att kulturverksamheter mötte 

motstånd inom rörelsen. Inom kulturkommittén hade detta förhållande uppmärk-

sammats ett antal gånger, framförallt från SSU:s och Unga Örnars representan-

ter.548 Under 1980-1981 när SAP:s nya kulturprogram, som var tänkt att presen-

teras vid kongressen 1981 diskuteras i Fönstret blir detta än tydligare. Debatten 

utgick inledningsvis från frågan om hur partiet ska hantera kulturverksamheten 

och vilken roll den spelar för det övergripande politiska arbetet.549 Den nye ABF- 

ordförande Göransson hävdade i ett inlägg i Fönstret att en stark kulturpolitik 

frigör revolutionär kraft hos människorna. I samhällen som har det ekonomiskt 

besvärligt är en offensiv kulturpolitik en motkraft mot människors likgiltighet 

och cynism fastslog han.550  

Besvikelsen blev mycket stor när SAP:s partistyrelse beslutade att lyfta bort 

kulturprogrammet från den kommande kongressens dagordning. Partistyrelsen 

har satt sig över demokratiskt fattade beslut hävdade en ledare i Fönstret.551 ABF 

tidningen går ut hårt och både i artiklar och på ledarplats kritiseras partistyrelsen 

dels utifrån att kulturfrågorna nedprioriterades och dels utifrån hur det demokra-

tiskt har hanterats. Kronbladet faller från partiets friska ros menade Fönstrets 

ledarskribent och fortsatte, det som skulle blivit ett kulturpolitiskt program bidde 

en rapport.552 Kultur är inte en levande del av det politiska arbetet utan bara ett 

avbrott i mötesrutinen, ofta i form av en trubadur fortsätter Fönstret sin kritik i 

en annan ledare. I dessa dystra tider behöver vi både kunskap och lusten och 

glädjen i det egna skapandet, vi har mycket att lära av arbete med arbetarspel 

                                                                                                                                                                   
Hansén, Stig (2002) Glad och förbannad: en bok om Bengt Göransson s49-50. Ludvigsen & 
Alsterdal  s15. Se även Johanson (1992) s 39; Lindgren (2010) s 10 
548 Se exempelvis protokoll kulturkommittén (780126) (790522) 790925) (760326) (780404) ABF 
F20H:02-04 ARAB  
549 Nilsson, Macke (1980) Starta självprövningen (s) med kulturväckelse Fönstret 80/2; Lindha-
gen, Jan (1980) Finkulturen förkastas för en arbetarkultur som inte finns Fönstret 80/4; Sweden-
mark, Ewa (1980b) Förvirrad kultursyn (s) Fönstret 80/5; Ludvigsen, Anders (1980b) SAP jobbar 
mer leninistiskt än många kommunistgrupper Fönstret 80/6; Knutsson Magnus (1980) Arbetarrö-
relsen motarbetar populärkulturen Kom ner från elfenbenstornet, Fönstret 80/7; Swedenmark, 
Eva (1980a) Ledare Allt genast. Fönstret 80/1; Ingelstam, Margareta (1980) Kulturdebatten fort-
sätter: Lidelsen och fantasin torkar bort i partiarbetet. Fönstret 80/11. 
550 Göransson, Bengt (1981) Debatten om kulturprogrammet: Är oxdans verkligen kultur? Fönst-
ret 81/4 
551 Swedenmark, Eva (1981a) Ledare Det bidde en rapport. Fönstret 81/05. 
552 Swedenmark, Eva (1981b) Ledare Krisprogram för kultur” Fönstret 81/6; Bergström, Ann 
Mari (1981) Vad tycker du? ”Kulturprogrammet spolas – kulturarbetarna besvikna. Fönstret 
81/6; Budtz, Palle (1981) Debatten om kulturprogrammet: Inget kulturpolitiskt jävlar anamma 
Fönstret 81/7; Andersson, Georg (1981) Max var tog du vägen Fönstret 81/7; Lundgren, Max 
(1981) Debatten om kulturprogrammet Varför skriver vi så meningslösa program! Fönstret 81/8. 
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ABF:s minskade verksamhetsomfattning ackompanjerades också av ytterligare ett 

valnederlag 1979 med fortsatt borgerlig regering.543 

Det sista ABF-forum genomfördes i Norrköping 1980. Fönstret rapporterar att 

700 deltagare samlades i ett bostadsområde där de utförde allehanda aktiviteter: 

dans, matlagning, snickerier och blomplantering. Förhoppningen att de boende i 

området skulle lockas att delta i ABF:s mer vardagskulturpräglade aktiviteter gru-

sades dock. Artikeln tillät kritiska röster ifrågasätta rörelsens arbetsformer. Nö-

tandet på konferensstolarna borde ersättas men mänskliga möten och praktiskt 

arbete, menade man samtidigt som studiecirkeln kritiserades. Det är en förlegad 

arbetsform som skrämmer bort människor som är ovana vid föreningsliv och stu-

dier menade kritikerna.544 ABF:s förbundsordförande Inge Johansson satte i sam-

ma nummer av Fönstret punkt för forumepoken med eftertryck. Experimentet 

med nya former har varit ett stort äventyr men nu får arbetssättet föras ut i 

grundorganisationernas arbete. Där finns mycket arbetet att göra menade Johans-

son. Det gäller att övervinna de fördomar och det motstånd som finns i den egna 

rörelsen.545  

Inge Johansson skulle avgå som ABF:s ordförande strax därefter och ersättas 

av Bengt Göransson i oktober 1980 som fullföljde sin föregångares kritik mot 

forumen. Som nyutnämnd ordförande deklarerade han att ABF nu måste hävda 

folkrörelseprofilen.546 Göransson, som tidigare hade haft en chefsposition inom 

Folkets hus centralorganisation (FHC) skulle fortsätta som ABF ordförande fram 

till 1982 då han utsågs till kulturminister i den nya socialdemokratiske regering-

en. Göranson fick omedelbart på sitt bord att lösa konflikten som uppstått kring 

AAA och Bredsjögården.547 

                                                        
543 Med mellan 13 och 21 procent beräknas reduceringar av bidrag och avgränsningar av cirkel-
verksamheten leda till som ett resultat av de nya villkoren i 1981-års folkbildningsutredning. 
Johanson (1992) s 38-39. Se även ABF:s verksamhetsberättelser 79/80, 80/81, 81/82 ARAB; Lind-
gren (2010) s 19-20 
544 Högbom, Kristin (1980b) Jobb med varann gav kontakt Här snickras för fullt. Röster från 
Klockaretorpet Sluta snacka börja jobba Alla låste in sig - utom barn och invandrare. Fönstret 
80/8. Se även Johanson (1992) s 80; Lindgren (2010) s 9-10 
545 Swedenmark Eva (1980e) Alla låste in sig - utom barn och invandrare Inge Johansson: Nu 
lägger vi av Forum får inte bli rutin. Fönstret 80/8 
546 Swedenmark, Eva (1980i) Nyvald ABF ordförande: ABF måste gå i bräschen för att återupprät-
ta kunskapen. Fönstret 80/14 
547 Göransson såg sig själv som en företrädare för en klassisk kunskapssyn som delvis stred mot 
den dåvarande socialdemokratiska skolpolitiken. Detta var enligt honom själv huvudanledningen 
till att han utsågs till kulturministera av Palme 1982. Göransson kom från Folkets Hus rörelsen 
och hade sedan 1973 varit ordförande för Riksteatern. Han berättar hur han blev kontaktad av 
Sten Andersson från SAP som ledde ABF:s valberedning. Sten Andersson nämns också i Bredsjö-
gårdens minnesskrift som den person som representerade SAP i de muntliga förhandlingar med 
AAA och som utlovade ekonomiskt stöd till inköpet av Bredsjögården. Augustsson, Lars Åke & 
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Det var inte bara Inge Johansson som ansåg att kulturverksamheter mötte 

motstånd inom rörelsen. Inom kulturkommittén hade detta förhållande uppmärk-

sammats ett antal gånger, framförallt från SSU:s och Unga Örnars representan-

ter.548 Under 1980-1981 när SAP:s nya kulturprogram, som var tänkt att presen-

teras vid kongressen 1981 diskuteras i Fönstret blir detta än tydligare. Debatten 

utgick inledningsvis från frågan om hur partiet ska hantera kulturverksamheten 

och vilken roll den spelar för det övergripande politiska arbetet.549 Den nye ABF- 

ordförande Göransson hävdade i ett inlägg i Fönstret att en stark kulturpolitik 

frigör revolutionär kraft hos människorna. I samhällen som har det ekonomiskt 

besvärligt är en offensiv kulturpolitik en motkraft mot människors likgiltighet 

och cynism fastslog han.550  

Besvikelsen blev mycket stor när SAP:s partistyrelse beslutade att lyfta bort 

kulturprogrammet från den kommande kongressens dagordning. Partistyrelsen 

har satt sig över demokratiskt fattade beslut hävdade en ledare i Fönstret.551 ABF 

tidningen går ut hårt och både i artiklar och på ledarplats kritiseras partistyrelsen 

dels utifrån att kulturfrågorna nedprioriterades och dels utifrån hur det demokra-

tiskt har hanterats. Kronbladet faller från partiets friska ros menade Fönstrets 

ledarskribent och fortsatte, det som skulle blivit ett kulturpolitiskt program bidde 

en rapport.552 Kultur är inte en levande del av det politiska arbetet utan bara ett 

avbrott i mötesrutinen, ofta i form av en trubadur fortsätter Fönstret sin kritik i 

en annan ledare. I dessa dystra tider behöver vi både kunskap och lusten och 

glädjen i det egna skapandet, vi har mycket att lära av arbete med arbetarspel 

                                                                                                                                                                   
Hansén, Stig (2002) Glad och förbannad: en bok om Bengt Göransson s49-50. Ludvigsen & 
Alsterdal  s15. Se även Johanson (1992) s 39; Lindgren (2010) s 10 
548 Se exempelvis protokoll kulturkommittén (780126) (790522) 790925) (760326) (780404) ABF 
F20H:02-04 ARAB  
549 Nilsson, Macke (1980) Starta självprövningen (s) med kulturväckelse Fönstret 80/2; Lindha-
gen, Jan (1980) Finkulturen förkastas för en arbetarkultur som inte finns Fönstret 80/4; Sweden-
mark, Ewa (1980b) Förvirrad kultursyn (s) Fönstret 80/5; Ludvigsen, Anders (1980b) SAP jobbar 
mer leninistiskt än många kommunistgrupper Fönstret 80/6; Knutsson Magnus (1980) Arbetarrö-
relsen motarbetar populärkulturen Kom ner från elfenbenstornet, Fönstret 80/7; Swedenmark, 
Eva (1980a) Ledare Allt genast. Fönstret 80/1; Ingelstam, Margareta (1980) Kulturdebatten fort-
sätter: Lidelsen och fantasin torkar bort i partiarbetet. Fönstret 80/11. 
550 Göransson, Bengt (1981) Debatten om kulturprogrammet: Är oxdans verkligen kultur? Fönst-
ret 81/4 
551 Swedenmark, Eva (1981a) Ledare Det bidde en rapport. Fönstret 81/05. 
552 Swedenmark, Eva (1981b) Ledare Krisprogram för kultur” Fönstret 81/6; Bergström, Ann 
Mari (1981) Vad tycker du? ”Kulturprogrammet spolas – kulturarbetarna besvikna. Fönstret 
81/6; Budtz, Palle (1981) Debatten om kulturprogrammet: Inget kulturpolitiskt jävlar anamma 
Fönstret 81/7; Andersson, Georg (1981) Max var tog du vägen Fönstret 81/7; Lundgren, Max 
(1981) Debatten om kulturprogrammet Varför skriver vi så meningslösa program! Fönstret 81/8. 
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som både handlar om folkbildning och teater.553 För många av Fönstrets debattö-

rer är demokrati nästan synonymt med amatörism.  

SAP:s partistyrelse reagerade starkt på kritiken och bemötte den genom att 

hävda att en falsk bild av hanteringen förmedlats av ABF tidningen.554 I svaret 

vidhöll dock redaktören sin kritik och betonade behovet av ett handlingsprogram, 

som med kraft hävdar kulturens vikt.555 Debatten fortsatte.556  

Det är uppenbart att det fanns fog för farhågan att kulturverksamheten riske-

rade att prioriteras ner inom den socialdemokratiska rörelsefamiljen. Men det 

fanns också tecken i en annan riktning. Exempelvis publicerade LO:s kulturpoli-

tiska råd rapporten Facklig kultursyn vid ungefär samma tidpunkt. Rådet hade 

arbetat sedan 1978 med att utarbeta ett förslag till kulturprogram till LO:s kon-

gress 1981 och bland ledamöterna fanns centrala personer aktiva i ABF:s kultur-

satsningar.557 Den tidigare rapporten från 1971, som refererades i kapitel 5, hade 

inte varit menad att antas på en kongress vilket visar att kulturfrågornas legitimi-

tet ökade inom LO under sjuttiotalet.558 Rapporten som arbetades fram utgick 

från folkrörelsernas och arbetarrörelsens historiska roll och tidigare kultursyn. 

Folkrörelseperspektivet är genomgående liksom kampen mot kommersialismens 

negativa verkningar. Amatörverksamheten kan bli en väsentlig del av fackföre-

ningsrörelsens kulturverksamhet och kan därmed den ge kraft åt de fackliga strä-

vandena menade man och uppmanade fackföreningsrörelsen att i större utsträck-

ning ta tillvara kulturarbetarnas insatser.559  

I Fönstrets referat från LO kongressen där rapporten diskuterades konstaterar 

man att LO:s första kulturprogram är det mest revolutionerande i organisatio-

nens historia. Knappast någon har dock uppmärksammat detta, istället har lönta-

                                                        
553 Swedenmark, Eva (1981e) Ledare Är kulturen bara tårtan till kaffet i arbetarrörelsen? Fönstret 
81/9 
554 Olof Palme ansåg att protesterna från kulturarbetarna om det försvunna kulturprogrammet var 
en skandal. Han uppmanade Sten Andersson att skriva en argsint artikel i Fönstret, vilket han blev 
upplyst om att Leif Andersson redan gjort. SAP Förbundsstyrelseprotokoll VU (810515) §88 
ARAB; Andersson, Leif (1981) Utan kultur vissnar partiet Fönstret 81/8 
555 Swedenmark, Eva(1981d) Svar: Fönstret 81/8 
556 Hansson, Ing Marie (1981) Debatten om kulturprogrammet: Kultur inte bara tårtan till efter-
rätten, Fönstret 81/9; Skoglund, Hans (1981) Palle för fram överdriven kritik, Fönstret 81/9; 
Budtz, Palle(1981) Debatten om kulturprogrammet: Se till att kulturarbetarna orkar överleva. 
Fönstret 81/10  
557 I LO:s kulturpolitiska råd fanns bland annat Bertil Jansson LO nuvarande kulturombudsman 
och ordförande i kulturkommittén och AAA, kommitténs tidigare ordförande Rune Blomkvist och 
ABF:s förbundsordförande Inge Johansson. LO (1981) Facklig kultursyn: rapport från LOs 
kulturpolitiska råd, s 8  
558 Intervju Bertil Jansson 080313, IFÄ; LO (2002) s 10; LO (1971)  
559 LO (1981), s 12-21, 18, 110-112, 161. Se även Swedenmark, Eva (1981c) Ledare Facket tar 
kamp för kulturen Fönstret 81/7 
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garfondsförslaget framkallat de flesta rysningar och upphetsade kommentarer. 

Men arbetsgivarnas lugn kommer att brytas när kulturprogrammets revolutionä-

ra innehåll uppdagas förutspådde Fönstrets ledarredaktion.560  

Det är tveksamt om denna förutsägelse blev verklighet men här skymtar ändå 

de stora förhoppningar som fanns på kulturens samhällsförändrande kraft. LO:s 

stöd vägde dock lätt mot SAP:s beslut att inte behandla förslaget till sitt kultur-

program på partikongressen 1981. Sjuttiotalets ABF offensiv med resurs och 

verksamhetsexpansion, med framgångsrik lobbyism inom rörelsen samt utåtrik-

tade kulturmanifestationer ersätts alltså vid åttiotalets ingång av en mer tvehåg-

sen och defensiv hållning. Den ljusa förväntanshorisonten förmörkades högst på-

tagligt när rörelsens signaler ändrades. Det var således vid tiden för detta opini-

onsskifte som AAA:s strävanden mot en egen kursgård och ett arbetarteaterför-

bund skulle avgöras.  

AAA startar eget 
Bland de teateraktiva inom AAA:s verksamhet hade det sedan en tid tillbaka allt-

så funnits en drömt om en egen kursgård. Redan vid seminariet i Sundsvall, som 

refererades i kapitel 5, hade frågan diskuterats och efterforskningar gjorts mer 

eller mindre i hemlighet.561 Annonser om stora hus lästes noggrant och i Bredsjö-

gårdens egen historieskrivning redovisas två argument för att skaffa en egen kurs-

gård, dels var lokalerna på befintliga kursgårdar inte ändamålsenliga och dels var 

rädslan stor att estetiska utbildningar skulle skäras ner i de ekonomiskt bistra 

tider man upplevde närmade sig.562 

Den rörelseägda folkhögskolan Marieborg som under lång tid bedrivit teater-

utbildningar borde ju ha varit ett självklart alternativ för AAA:s utbildnings-

stävanden. Men som konstaterades i förra kapitlet hade man inom ABF:s kultur-

kommitté omnämnt skolan som ett problem då man upplevde att alltför vänster-

orienterade elever gick där.563 Blickarna riktades mot andra alternativ. 

                                                        
560 Swedenmark, Eva och Matteoni, Mario (1981) Kultur på kongress tjugo minuters kulturrevo-
lution Fönstret 81/12  
561 Till medlemsgruppernas medlemmar samt övriga eventuella intresserade (800614) ATF vol15 
ARAB; Malmberg (1999) s 5, 9 
562 Se även Jansson, Britt (1983) Då visionerna krossade verkligheten Bredsjö. Arbetarteatern 83/3 
563 Detta påpekas även i efterhand av personer med kopplingar till Bredsjögården. I en intervju 
med Lennart Ljungberg (991101) berättar han att man först tog kontakt med Marieborgs folk-
högskola men att arbetssättet där skilde sig från det som önskades, man drev inte alla projekt till 
föreställning. I en intervju med Pentti Supponen beskrevs Marieborg som avgrundsvänsterns till-
håll. Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors: Pentti Supponen 
(061005) ACÖ; Malmberg (1999) s 7 
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553 Swedenmark, Eva (1981e) Ledare Är kulturen bara tårtan till kaffet i arbetarrörelsen? Fönstret 
81/9 
554 Olof Palme ansåg att protesterna från kulturarbetarna om det försvunna kulturprogrammet var 
en skandal. Han uppmanade Sten Andersson att skriva en argsint artikel i Fönstret, vilket han blev 
upplyst om att Leif Andersson redan gjort. SAP Förbundsstyrelseprotokoll VU (810515) §88 
ARAB; Andersson, Leif (1981) Utan kultur vissnar partiet Fönstret 81/8 
555 Swedenmark, Eva(1981d) Svar: Fönstret 81/8 
556 Hansson, Ing Marie (1981) Debatten om kulturprogrammet: Kultur inte bara tårtan till efter-
rätten, Fönstret 81/9; Skoglund, Hans (1981) Palle för fram överdriven kritik, Fönstret 81/9; 
Budtz, Palle(1981) Debatten om kulturprogrammet: Se till att kulturarbetarna orkar överleva. 
Fönstret 81/10  
557 I LO:s kulturpolitiska råd fanns bland annat Bertil Jansson LO nuvarande kulturombudsman 
och ordförande i kulturkommittén och AAA, kommitténs tidigare ordförande Rune Blomkvist och 
ABF:s förbundsordförande Inge Johansson. LO (1981) Facklig kultursyn: rapport från LOs 
kulturpolitiska råd, s 8  
558 Intervju Bertil Jansson 080313, IFÄ; LO (2002) s 10; LO (1971)  
559 LO (1981), s 12-21, 18, 110-112, 161. Se även Swedenmark, Eva (1981c) Ledare Facket tar 
kamp för kulturen Fönstret 81/7 
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560 Swedenmark, Eva och Matteoni, Mario (1981) Kultur på kongress tjugo minuters kulturrevo-
lution Fönstret 81/12  
561 Till medlemsgruppernas medlemmar samt övriga eventuella intresserade (800614) ATF vol15 
ARAB; Malmberg (1999) s 5, 9 
562 Se även Jansson, Britt (1983) Då visionerna krossade verkligheten Bredsjö. Arbetarteatern 83/3 
563 Detta påpekas även i efterhand av personer med kopplingar till Bredsjögården. I en intervju 
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håll. Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors: Pentti Supponen 
(061005) ACÖ; Malmberg (1999) s 7 
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Det var inom AAA som initiativen praktiskt togs att hitta ett lämpligt ställe.564 

Olika uppgifter finns långt fram i tiden om vem som hittade gården och hur det 

gick till vilket förmodligen har att göra med den starka konflikt som detta kom 

att få inom den socialdemokratiska rörelsen.565  

Frågan börjar cirkulera i ABF:s i maj 1980 med start i förbundsstyrelsen ar-

betsutskott. Där meddelas kortfattat att AAA inkommit med förslag att ABF ska 

köpa in två fastigheter, Bredsjö herrgård och Bredsjö disponentbostad, belägna i 

Hällefors kommun för att därigenom skapa en egen kursgård. Förslaget hade inte 

behandlats inom förbundsexpeditionen och ytterligare utredning och undersök-

ningar ansågs vara nödvändiga. Förslaget skickades vidare i beslutsapparaten 

utan ytterligare noteringar.566  

Amatörteaterfestival 

Ett par veckor senare, 24-26 maj 1980, genomförs amatörteaterfestivalen i Karl-

stad. AAA planerade festivalen noggrant och ramprogrammet och olika alternativ 

diskuterades.567 En uppmaning gick ut till grupper inom ABF att ansöka om att få 

vara med på festivalen och bland dem som deltog var de allra flesta föreställning-

ar präglade av de senaste årens mer socialdemokratiskt anknutna arbetarspelslik-

nande produktioner. Cirka 40 grupper hade visat intresse av att delta med pjäser 

och av dessa valdes nio ut som bereddes plats i programmet berättade en lokal-

tidning. AAA gav sig själva stor plats att presentera sig sin verksamhet och de 

framtida organisationsplanerna. Detta blev en relativt stor manifestation som 

påminde om ABF:s Forum till innehåll, upplägg och genomförande och här upp-

                                                        
564 Storstockholms arbetarteater Till medlemsgruppernas medlemmar samt övriga eventuella in-
tresserade, (800614) ATF vol15 ARAB; Jansson (1983) Arbetarteatern; Per Forsberg, E-post 
gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010, IFÄ. Det var Lennart Ljungberg och An-
ders Ludvigsen som var drivande i försöken att hitta en egen kursgård hävdar Bengt Pålsson i en 
intervju 1999. Malmberg (1999) s 9 
565 Bertil Jansson minns i samband med intervjun 2008 att han var med i ett av de tidigare besö-
ken men kan inte ge uppgift på vem som hittade gården eller under vilka omständigheter upptäck-
ten gjordes. Lennart Ljungberg ger motstridiga besked i en intervju som också gjordes många år 
senare. Intervju Bertil Jansson 080312 IFÄ; Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-
2008, Hällefors:, Hällefors: Lennart Ljungberg Intervju 3 (070928) s 1-2,5 ACÖ. Se även 
Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 8-9 13; Se även Jansson, Bertil (2007) "Arbetarrörelsen och 
amatörteatern" IFÄ 
566 Protokoll AU (800507) Förslag ang kursgård (märkt ankom 800819) ABF A02:14 ARAB 
567 Protokoll AAA (800117-18) ABF F06C:38 ARAB; PM om amatörteaterfestivalen i Karlstad 
23-26 maj 1980 (odaterad) ABF F06C:38 ARAB. Vid de två följande AAA mötena 800307 och 
(800416-17) diskuterades festivalen i detalj men dessa protokoll finns inte i arkivet. Dagordning 
vid sammanträde den 16-17 april 1980 på Bommersvik (800411) ABF F06C:38 ARAB; Program 
festivalen (odaterad) ABF F06C:38 ARAB 
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stod ytterligare möjligheter att manifestera behovet av ett eget amatörteaterför-

bund och även en egen kursgård.568 

Det var AAA tillsammans med ABF distriktet i Värmland och Karlstad arbetar-

teater som var amatörteaterfestivalens arrangörer och arbetet med festivalen 

skedde i nära samarbete mellan de aktiva i Karlstad. Karlstadsungdomarna var 

fram till 31 maj 1980 anställda i ett projekt som gick ut på att utveckla amatörte-

aterverksamheten i Värmlands län där arrangörsarbetet med festivalen ingick.569 

Medlemmarna i Folkteatern var djupt engagerade i festivalen både i arrange-

manget och genom att de spelade sin föreställning Nollpunkten. Det fanns en 

stark gemensam känsla mellan de olika grupperna ute i landet och teaterfestivalen 

innebar många kära möten och att banden som tidigare knutits mellan människor 

i handledarutbildningarna och teaterkurserna blev ännu starkare.570  

Programbladet visar att ett tredagars program genomfördes där teaterföreställ-

ningen varvades med seminarier. Katas döttrars alternativa spel om Sundsvalls-

strejken som omnämnts tidigare inledde festivalen och det reformistiska arbetar-

spelet från Norrsundet avslutade som festivalens huvudnummer. I övrigt medver-

kade Vindsteatern i Stockholm, Leva livet från Olofström, ABF teatern i Mark, 

Magnetteatern från Ludvika och en finsk grupp Phikateatern samt Folkteatern 

från Karstad.571 Arbetarspel, Arbetarteatrarnas framväxt samt Arbetarteaterns 

mål och metoder var föremål för seminariediskussionerna där AAA:s perspektiv 

på händelseutvecklingen och det önskade framtidsscenariot var närvarande och 

där de centrala funktionärerna höll i det hela.572 

                                                        
568 Grupper som ansökt till amatörteaterfestivalen i Karlstad den 24-26 maj (800412) ABF 
F06C:38 ARAB; 800527 Värmlands Folkblad Första teaterfestivalen är en utmaning för arbetar-
rörelsen! Lasse Krook 
569 Det framkommer i e-post intervjun 2010 att resurserna förmodligen kom från LO men ingen 
minns detaljerna kring detta. Per Forsberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad janua-
ri 2010, IFÄ 
570 Åtgärds PM Arbetsfördelning för festivalledningen odaterad. ABF F06C:38 ARAB; e-post 
gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad, januari 2010, IFÄ 
571 Vindsteatern var en ABF grupp som spelade pjäsen Rötter av Arnold Wesker, gruppen Leva 
livet spelade pjäsen Är det ett liv att leva säg? skriven av gruppens ledare Mats Trondman. ABF 
teatern i Mark framförde sångspelet Vävarebacken om kampen inom textilindustrin på tjugotalet 
skriven av Kurt Mars, Magnetteatern framförde fabeln Trollspel skriven av gruppens skådespelare 
Leif Johansson, och Phikateatern spelade Den arbetslöse. Folkteatern framförde sin egen pjäs 
Nollpunkten som tidigare refererats. Arbetarteaterfestival Karlstad 24-26 maj 1980 ”Vi har något 
att berätta” Programbok. ABF F06C:38 ARAB 
572 Seminariet Arbetarspelen genomfördes av Fritz Karlsson (ABF) Björn Elmbrant (Hungermar-
schen) och Lennart Ljungberg (AAA). Seminariet Arbetarteatrarna Per Forsberg (Karlstads arbe-
tarteater) och Bertil Jansson (LO). Arbetarteaterns mål och metoder genomfördes av Lennart 
Ljungberg (AAA) och Bengt Pålsson. Seminarier (odaterad) ABF F06C:38 ARAB; Arbetarteater-
festival Karlstad 24-26 maj 1980 ”Vi har något att berätta” Programbok. ABF F06C:38 ARAB 
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Under seminariet som skulle handla om mål och metoder diskuterades ledar-

frågan. Den teatermetod man arbetat fram i samband med amatörteaterledarut-

bildningarna under sjuttiotalet diskuterades och den ledande teaterpedagogen 

Bengt Pålsson ifrågasatte professionell medverkan i amatörteaterprojekt. Han 

menade att professionella kan förstöra gruppdynamiken.573 I ett radioprogram 

som sänts några månader tidigare framgick det att det framförallt var regissörens 

professionalitet som upplevdes vara ett problem. Pålsson kritiserade där Rikstea-

terns tilltro till att vilken regissör som helst som är professionell kan kasta sig in i 

vilken grupp som helst. Om det inte finns någon idé- eller värderingsgemenskap 

kan regissören istället förstöra gruppen hävdade pedagogen Pålsson.574 

Arbetarfestivalen är en del i en medveten strategi betonade LO-ombudsmannen 

Bertil Jansson i inledningen till festivalprogrammet. Inte sedan trettiotalet har 

amatörteatern haft en sådan plats i den socialdemokratiska rörelsen som nu kon-

staterade han. Den har utvecklats ur många olika former musikteater, gatuteater 

och arbetarspel, former som liknar trettiotalets och där innehållet är hämtat både 

från historien och nutiden, både från den egna hembygden och från det politiska 

livet. Det viktigaste och delvis nya är dock att den spelande amatörteatern är en 

del av grundorganisationernas verksamhet där medlemmarna svarar för insatser-

na. Genom en målmedveten satsning på utbildning av egna ledare är man för för-

sta gången inom arbetarrörelsen oberoende på detta viktiga område och den vik-

tigaste frågan för den närmaste framtiden är organisationsfrågan menade LO-

ombudsmannen vidare.575  

Festivalen blev omskriven i Värmland och lokaltidningarna berättar att 600 

personer deltog på denna stora amatörteaterfestival som med sitt späckade pro-

gram var ett kraftprov för den nu framväxande nya folkrörelsen. Bertil Janssons 

slutord citerades i alla undersökta lokaltidningar där det framkom att traditionen 

från trettiotalets amatörteatersatsningar återupplivats och där kravet på en egen 

amatörteaterorganisation sades vara så starkt att man nu skyndsamt skulle vidta 

åtgärder för att bilda ett nytt amatörteaterförbund.576  

                                                        
573 800528 Nya Kristinehamnsposten Arbetarteaterfestival steg mot ny folkrörelse Stig Olander 
574 Som framgick i kapitel tre så var regissören för Spelet om Norbergsstrejken Arne Andersson 
professionell och anställd av Riksteatern. Sveriges Radio P1 (800322) Samtal om svensk amatör-
teater förr och nu. Redaktör Bengt Gustavsson. Medverkande Gunnar Ollen, Jan Hemmel, Einar 
Persson och Bengt Pålsson. KBAM 
575 Arbetarteaterfestival Karlstad 24-26 maj 1980 ”Vi har något att berätta” Programbok. ABF 
F06C:38 ARAB 
576 800527 Nya Wermlands Tidningen Späckat program på teaterfestivalen ”Fantastisk upplevel-
se” Solveig Norlén; 800527 Värmlands Folkblad Första teaterfestivalen är en utmaning för arbe-
tarrörelsen! Lasse Krook; 800528 Nya Kristinehamnsposten Arbetarteaterfestival steg mot ny 
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I Fönstrets rapportering påpekades att festivalen var en uppmaning till alla 

inom arbetarrörelsen som är tveksamma till vad rörelsen själv kan åstadkomma 

inom kulturområdet. Festivalen blev en startpunkt för arbetet med bildandet av 

ett arbetarteatrarnas riksförbund fortsatte artikeln. Förhoppningarna att rörelsen 

med teaterns hjälp ska kunna engagera nya grupper av människor lyftes fram av 

en kvinna från Sundsvalls arbetarteater. Rörelsen har alltför länge motarbetat 

människor som vill jobba med kultur menade hon. I samma nummer konstatera-

des att arbetarteatrarna nu uppenbarligen inte bara finns i huvudet på ledargarni-

tyrets ambitiösa funktionärer utan även i verkligheten. Även den mer kritiske re-

censenten drog slutsatsen att arbetarteatern nu behöver en organisatorisk form 

även om det gäller att inte organisera ihjäl spontaniteten.577  

Tre år senare skulle en av deltagarna berätta om hur amatörteaterfestivalen i 

Karlstad blev en överraskningarnas och entusiasmens festival: 

Vi var ett femtiotal stockholmare som åkte buss till Karlstad den där pingsten. 

Själv hade jag hållit på med klubbgängsverksamhet inom SSU i några år, men 

många av de andra hade aldrig sysslat med teater. Entusiastiskt förklarade jag 

på bussen allt jag visste om amatörteater. Mina kamrater såg på mig med lite 

trötta blickar som om de ville säga något om pekpinneteater och amatörer 

blint rabblande repliker. Både de och jag blev rejält överraskade i Karlstad. 

”Vilken kvalité” utbrast de. ”Kan amatörer verkligen vara så här bra?” ”Vil-

ken bredd” tänkte jag ”Varifrån kommer alla de här grupperna? De har jag 

aldrig hört talas om” […] ”Arbetarteatern” som idé trodde jag på redan innan 

Karlstad. Men för mig föddes arbetarteatern som folkrörelse i Karlstad.578 

Nu hade arbetarteatrarna alltså genomfört sin första stora manifestation och på-

visat att organisatoriska och utbildningsmässiga behov förelåg. Den socialdemo-

kratiska amatörteatersatsningens historiska kontinuitet hade understrukits. En 

utbredd känsla av att tillhöra en större social rörelse verkar ha skapats. Argumen-

tet att ABF snarast skulle bilda ett eget förbund förstärktes och fick ytterligare 

legitimitet av festivalens blotta existens.  

Gökungen 

Under tiden har man på ABF:s förbundsexpedition bekymrat sig för ärendet med 

kursgården i Bredsjö. När förslaget återkommer till förbundsstyrelsen en månad 
                                                                                                                                                                   
folkrörelse Stig Olander; 800528 Karlskoga Tidning 600 deltog i teaterfestival; 800529 Filipstads 
tidning Arbetarteaterfestival hölls i Karlstad i dagarna tre – grund till en ny folkrörelse?  
577 Swedenmark, Eva (1980f) Arbetarteaterfestival. Succé som blir tradition. Fönstret 80/8; Moiné, 
Karin (1980) Spelglädje och entusiasm i arbetarteatrarna Organisera nu inte ihjäl spontaniteten. 
Fönstret 80/8 
578 Engström, Mats (1983) Viljan föddes i Karlstad Arbetarteatern 83/3 
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folkrörelse Stig Olander; 800528 Karlskoga Tidning 600 deltog i teaterfestival; 800529 Filipstads 
tidning Arbetarteaterfestival hölls i Karlstad i dagarna tre – grund till en ny folkrörelse?  
577 Swedenmark, Eva (1980f) Arbetarteaterfestival. Succé som blir tradition. Fönstret 80/8; Moiné, 
Karin (1980) Spelglädje och entusiasm i arbetarteatrarna Organisera nu inte ihjäl spontaniteten. 
Fönstret 80/8 
578 Engström, Mats (1983) Viljan föddes i Karlstad Arbetarteatern 83/3 
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senare, den 11 juni, behandlas det som en del av hela amatörteaterprojektet. För-

slaget orsakade stor oenighet och anmärkningsvärt långa diskussioner, utförligt 

protokollförda. Man beslutar att tillsätta en organisationskommitté inför det 

praktiska arbetet med bildandet av amatörteaterförbundet men bredsjögårds-

frågan skickas återigen tillbaka till förbundsexpeditionen för vidare utredning.579 

Att man inte ville låta ärendet fortsätta i beslutsgången tyder på komplikationer 

och förslaget om inköp skulle fortsätta att cirkulera mellan förbundsexpeditionen 

och förbundsstyrelsen och naturligtvis även inom AAA och kulturkommittén un-

der nästan ett år framöver.  

Det går inte att i ABF arkivet följa frågan i detalj eftersom en del protokoll 

saknas från denna tid.580 Men vi kan i alla fall se hur förslaget presenteras och till 

viss del förändras mellan arbetsutskottet i maj och förbundsstyrelsen i juni. I den 

första bilagan till förbundsstyrelsens arbetsutskott efterfrågar man att LO, SAP 

och ABF bidrar med en tredjedel var till köpeskillingen som först ska betalas ut 

som ett lån till AAA och sedan efterskänkas till det planerade nya teaterförbundet 

som en gåva. LO har sagt ja till denna lösning påstår PM-skrivaren. I den senare 

varianten har beslutsförslaget arbetas om något. AAA:s roll har tonats ner och nu 

föreslås istället att en stiftelse ska bildas tillsammans med ABF, LO och SAP för 

ägande och drift.581 Minnesskriften hävdar att planen var att AAA skulle ansvara 

för gården till dess att ett amatörteaterförbund var bildat som sedan skulle ta 

över ansvaret.582  

Det första förslaget att AAA, som ju är en arbetsgrupp inom ABF underställd 

kulturkommittén, ska få ett lån av bland annat ABF för inköp av en kursgård 

innehåller rent organisatoriskt en halsbrytande logik som säkert också framstod 

som orimlig för de mer slipade organisationsmänniskorna i rörelsen. Men det 

visar ändå hur självbilden inom AAA utvecklats, man hade börjat tänka och 

handla som om man var en egen organisation.  

                                                        
579 Protokoll förbundsstyrelsen (800611) ABF A02:14 ARAB  
580 De protokoll som saknas är från AAA och från Kulturkommittén. Det första saknade AAA 
protokollet är från 7 mars 1980. Sedan saknas alla AAA protokoll ända till 26 april 1981 varefter 
AAA:s protokoll återfinns. I Kulturkommittén saknas protokoll med början från september 1980 
och sedan långt in på 1980 talet. Ett undantag är ett protokoll från 810603 som protokollfördes 
av en annan person då kommitténs ordinarie protokollskrivare Fritz Karlsson var sjuk. Värt att 
notera är att protokollen försvinner under den period där frågan om ABF:s stöd till inköpet av 
Bredsjögården ännu inte var avgjord. Denna del av undersökning har således inte haft tillgång till 
fullständiga protokollserier. ABF F06C:38 F20H:04-05 ARAB  
581 Protokoll AU (800507); PM om ev kursgård till amatörteaterverksamheten (800508) ABF 
A02:15 ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen (800611) ABF A02:14 ARAB; PM om kursgård till 
amatörteaterverksamheten förslag till beslut (800610) ABF A02:15 ARAB 
582 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 16  
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En intressant aspekt är också att förhållanden i lokalsamhället användes av 

AAA för att skapa trovärdighet åt projektet på central nivå. Det påpekades dels 

att Hällefors, som var närmaste centralort, präglades av stora sysselsättningspro-

blem och dels att herrgården var klassad som kulturminne vilket borde utgöra 

goda förutsättningar för stöd från AMS till upprustningen. Man hoppades också 

stärka projektet genom att understryka den partipolitiska förankringen på orten 

och i partidistriktet och ett antal socialdemokratiska referenspersoner angavs för 

att legitimera projektet.583 

I samband med att projektet blev känt mobiliserades ett motstånd från hela 

den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Konflikten handlade initialt inte om 

verksamhetens inriktning utan om finansieringen och om de självsvåldiga beslut 

som fattades av AAA. Bakom den underförstådda anklagelsen om organisatorisk 

separatism fanns säkerligen också en liknande syn på gruppens politiska mandat. 

AAA upplevdes nu alltmer som representant för arbetarteatrarna, en amorf sam-

ling teaterintresserade amatörer utspridda i landet. Problemet i arbetet med ama-

törteatern inom ABF, sammanfattade Bertil Jansson i ett uttalande många år ef-

teråt, var att Bredsjögården hittades.584 

Panik i Bredsjö 

Trots att signaler om problem nådde AAA:s heltidsanställde ombudsman som 

skötte förhandlingarna så fortsatte man driva projektet med sikte på köp. Min-

nesskriften vittnar om hur man i Bredsjö förväntade sig att rörelsen till sist skulle 

ställa upp på planerna. Optimismen grundades dels på att arbetarteatrarna var 

sprungna ur arbetarrörelsen och på ett den politiska förankringen var stark då 

LO, SAP och ABF var engagerade i AAA. Dessutom var summan som krävdes för 

att få en hel kursgård mindre än summan organisationerna satsat i treårsprojektet 

argumenterade man i minnesskriften tio år senare.585 Men beslutet i förbundssty-

relsen torde ha rubbat denna förväntanshorisont.  

När förslaget inte godtogs av ABF:s förbundsstyrelse inträdde direkt en stäm-

ning av att vara sviken av den socialdemokratiska rörelsen. Nu gällde det inte 

längre att övertyga kamrater, nu gällde det att sätta press på motparten. Till detta 

                                                        
583 De var Allan Borg LO distriktet Örebro Län, Hans Eriksson ombudsman Metall Hällefors, 
Ingemar Kondradsson socialdemokratisk riksdagsman samt Landstingets ordförande med bak-
grund som kommunalråd i Hällefors, Karl Gustav Hofgren ABF distriktet Örebro, Raul Björk, 
ombudsman på SAPs partidistrikt i Örebro. PM om ev kursgård till amatörteaterverksamheten 
(800508) ABF A02:15 ARAB Pm om kursgård till amatörteaterverksamheten (800619) ABF 
A02:15 ARAB 
584 Arbetarspelsseminarium ABF huset Stockholm 070922, ljudinspelning IFÄ  
585 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 15 
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579 Protokoll förbundsstyrelsen (800611) ABF A02:14 ARAB  
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581 Protokoll AU (800507); PM om ev kursgård till amatörteaterverksamheten (800508) ABF 
A02:15 ARAB; Protokoll förbundsstyrelsen (800611) ABF A02:14 ARAB; PM om kursgård till 
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583 De var Allan Borg LO distriktet Örebro Län, Hans Eriksson ombudsman Metall Hällefors, 
Ingemar Kondradsson socialdemokratisk riksdagsman samt Landstingets ordförande med bak-
grund som kommunalråd i Hällefors, Karl Gustav Hofgren ABF distriktet Örebro, Raul Björk, 
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585 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 15 
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behövde man hjälp, men det var bråttom. Enligt minnesskriften hävdade säljaren 

att spekulanter stod på kö och man upplevde sig tvingade att fatta ett snabbt be-

slut.586 Minnesskriften berättar: 

Dagen efter ABF:s beslut, det illavarslande datumet fredagen den 13:e juni, 

höll representanter från landets fem arbetarteatrar telefonsammanträde. Len-

nart Ljungberg höll i mötet. Frågorna var många. Skulle arbetarteatrarna bilda 

en stiftelse och i så fall hur fungerade en sådan? Det var ju lite annorlunda än 

en SSU klubb till exempel. Kunde alla arbetarteatrar vara med? Rut Holmkvist 

från Sundsvall var tveksam. Sundsvalls Arbetarteater hade knappast pengar 

och hade inte hunnit diskutera saken. Och var låg egentligen det där Bredsjö? 

undrade någon. Det var lördag. På måndagen skulle köpesumman på 350 000 

kr betalas så det var bråttom.587 

En pengainsamling drogs igång och alternativet att starta en egen stiftelse aktuali-

serades.588 Summan består till en del av insatser från arbetarteatrarna men största 

delen består av lån från privatpersoner.589 Arbetarteatrarna bildar en stiftelse 22 

juni 1980 och beslutar samtidigt att köpa in den ena fastigheten, den största 

byggnaden kallad Disponenten, för de pengar man samlat in på detta improvise-

rade sätt. Köpesumman vaskades fram genom privata insatser, insatser från arbe-

tarteatrarna och teaterledarnas reskassa.590  

Men man nöjde sig inte med detta. Ursprungligen hade man också velat köpa 

in anslutande fastighet. Som vore det en annan händelse berättar minnesskriften 

hur den andra fastigheten, den gamla herrgården och dess flyglar intill, blir till 

salu. Denna fastighet ingick i det ursprungliga inköpsförslaget som AAA lade 

fram för ABF:s förbundsstyrelse men som prutats bort under de fortsatta diskus-

sionerna.591 På kort tid beslutar Stiftelsen nu att också köpa denna fastighet med 

                                                        
586 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 16 
587 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 17 
588 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 16. Alternativet att gården skulle ägas och drivas genom en 
stiftelse hade presenterats tidigare och förslaget var att en stiftelse skulle bildas av SAP, LO och 
ABF tillsammans. PM om kursgård till amatörteaterverksamheten. Förslag till beslut (800610) 
ABF A02:15 ARAB  
589 26 privatpersoner lånar ut pengar varav vissa på relativt stora belopp. Bland dem fanns ABF:s 
kulturombudsman Fritz Karlsson och AAA:s och kulturkommitténs ordförande LO-
kulturombudsman Bertil Jansson. Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 
– 31 mars 1981, s 7 ATF vol15 ARAB 
590 Köpesumman vaskades fram genom privata insatser, och insatser från arbetarteatrarna och 
teaterledarnas reskassa. Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 16-17 
591 Storstockholms arbetarteater Till medlemsgruppernas medlemmar samt övriga eventuellt in-
tresserade (800614) ATF vol 15 ARAB 
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ett banklån som förmedlades av ABF:s förbundsexpedition där disponentbyggna-

den fungerade som säkerhet.592  

Nu hade arbetarteatrarna införskaffat båda fastigheterna i enlighet med den 

ursprungliga planen, den sista genom att belåna den första. Det snabba och illa 

förankrade beslutet skapade starka konflikter i stiftelsens styrelse. Peter Mårtens-

son stiftelsens förste ordförande berättar i minnesskriften: 

När vi skulle köpa herrgården blev det konflikt. Herrgud, var vi flera som 

tänkte, vad ska vi med allt detta till? Vi hade inte visionen om folkhögskolan 

och allt det där som Lennart (Ljungberg) hade. […] Pengar lånades med Dis-

ponentvillan som säkerhet. Herrgården skulle ge logi åt kurserna. De övriga 

fyra husen; Bagarstugan, Flygeln, Stenhuset och den lilla Kuskbostaden skulle 

kunna lämnas stående tills det fanns pengar och tid att rusta dem. – Det var ju 

inga små beslut vi skulle fatta. Om vi skulle köpa herrgård och om vi skulle 

tvingas vräka familjen vi köpt den av och som sedan vägrade flytta ut… Det 

var 25 sådana beslut på varje möte, och vi var ganska slut.593  

I den snabbt upprättade driftsbudgeten räknade man med att intäkterna från 

AAA:s teaterkurser skulle täcka driften medan kapitalkostnaderna skulle finansie-

ras av kommande kortkurser. Intäkterna ska alltså komma från de kurser som 

ABF ordnar inom ramen för den ordinarie men ändå ökande amatörteaterverk-

samheten. Detta innebär att stiftelsens ekonomi fortfarande skulle komma att bli 

starkt beroende av den institutionaliserad socialdemokratiska rörelsens vilja och 

behov av att förlägga kurser i Bredsjö.  

Man hade alltså nu inom loppet av ett par månader köpt in två stora fastighe-

ter med lånade pengar och räknat med att finansiera detta genom i huvudsak tea-

terhandledarkurer genom ABF. Efter ett par månaders problem med att avhysa de 

tidigare boende fanns nu betydande lokalresurser att ta i anspråk. Arbetet med att 

iordningställa dessa för kursverksamhet blev intensivt samtidigt som den långsik-

tiga finansieringen var synnerligen osäker. Beslutet från ABF, LO och SAP dröj-

de.594  

Minneskriftens beskrivning andas en forcerad stämning där händelseutveck-

lingen springer iväg snabbare än vad människorna omkring och deras nybildade 

organisationer hinner med. Grupperingen har varken erfarenhet eller uppbyggda 

rutiner för liknande situationer. Initiativtagarna fortsatte att förverkliga sina pla-
                                                        
592 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB; Jansson (1983) Arbetarteatern; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 22-23 
593 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 22-23 
594 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol 15 
ARAB;  Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 17-23, 35  
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589 26 privatpersoner lånar ut pengar varav vissa på relativt stora belopp. Bland dem fanns ABF:s 
kulturombudsman Fritz Karlsson och AAA:s och kulturkommitténs ordförande LO-
kulturombudsman Bertil Jansson. Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 
– 31 mars 1981, s 7 ATF vol15 ARAB 
590 Köpesumman vaskades fram genom privata insatser, och insatser från arbetarteatrarna och 
teaterledarnas reskassa. Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 16-17 
591 Storstockholms arbetarteater Till medlemsgruppernas medlemmar samt övriga eventuellt in-
tresserade (800614) ATF vol 15 ARAB 
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ett banklån som förmedlades av ABF:s förbundsexpedition där disponentbyggna-

den fungerade som säkerhet.592  
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592 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB; Jansson (1983) Arbetarteatern; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 22-23 
593 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 22-23 
594 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol 15 
ARAB;  Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 17-23, 35  
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ner som om ett positivt beslut från den socialdemokratiska rörelsen redan skulle 

ha tagits. Detta handlande skulle komma att bygga en betydande konflikt mellan 

de aktiva kring Bredsjögården och socialdemokratin, i första hand ledningarna 

för ABF, LO och SAP. Men nu hade man skaffat det man kallade ett eget hem för 

amatörteatern inom arbetarrörelsen. Samtidigt är det uppenbart att Bredsjögår-

den också kunde uppfattas som ett hem för den spirande särorganisationen AAA. 

Bredsjögården formerar sig 

Sommaren 1980 kommer ett hundratal personer till Bredsjö för att på ideell bas 

bedriva ett så kallat brigadarbete. Människor uppges ha förlagt sina semestrar till 

Bredsjö den första sommaren där man bodde enkelt och betalade en summa per 

dag för uppehället. Tre medlemmar från Karlstads arbetarteater anställs för att 

planera och fungera som arbetsledare. Finansieringen av upprustningen löses ge-

nom att säljaren av fastigheten, skogsbolaget Billerud, gav anstånd med att betala 

en del av köpesumman berättar minnesskriften.595 

Redan i de första planerna för hur Bredsjögården skulle förvandlas till kurs-

gård var inriktningen att det skulle ske genom frivilligt arbete. Det var en frå-

ga om ekonomi, men det var framför allt en fråga om ideologi och pedagogik. 

Amatörteaterns människor skulle själva bygga sin kursgård, precis som män-

niskorna gjorde i arbetarrörelsens barndom när de behövde ett samlingshus el-

ler en affär. Tanken var att arbetet skulle svetsa samman och ge människor en 

stolthet, samtidigt som det färdiga resultatet – Bredsjögården - skulle stå där 

som ett synligt politiskt exempel på kollektivets kraft.596  

I september 1980 pryder Bredsjögården tidningen Fönstrets första sida. ABF:s, 

LO:s och SAP:s motvilja att fatta det beslut man önskade gjorde att arbetarteat-

rarna tog saken i egna händer berättar artikeln. Man har skrapat ihop summan 

för inköpet genom privata och frivilliga insatser och renoveringen av disponent-

villan är i full gång genom ideella insatser. Bredsjö är ett monument över vad vi 

kan göra tillsammans och kursgården innebär en ny ljusnande framtid för arbe-

tarteatrarna i Sverige kan man läsa i Fönstrets artikel.597 Den ideella insatsen im-

ponerade på artikelförfattaren men ännu inskränkte sig stödet till fagert tal. För-

bundsledningen avvaktade.  

                                                        
595 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 20-23, 35; Per Forsberg e-post gruppintervju Kram/Folkteatern 
Karlstad januari 2010 
596 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 20-21 
597 Högbom Kristin (1980) Rörelsens amatörer tar saken i egna händer: Fixar själva teaterskola 
Här rustas för teater Fönstret 80/11 
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I oktober 1980 bildas föreningen Bredsjögårdens vänner som en informations 

och insamlingsorganisation med uppgifter att organsera brigadarbetet. Förening-

ens stadgar beskriver syftet i inledningsparagrafen som att sprida kännedom och 

förankra en solidaritet med Bredsjögården bland arbetarrörelsens organisationer 

och enskilda. Man gav också ut en egen medlemstidning som också kom att fun-

gera som ett kontaktorgan mellan arbetarteaterföreningarna.598  

Insamlingsarbetet genomfördes bland annat genom att konstnärer ställde verk 

till förfogande för Bredsjögården vänner vilka såldes vidare både till privatperso-

ner och i större upplagor till olika organisationer inom den socialdemokratiska 

rörelsefamiljen. En skulptur iordningställdes också i Bredsjö Folkets park som gav 

intäkter på liknande sätt. Man gjorde också försök med lokala stödkommittéer 

runt om i landet. I Stockholm genomfördes exempelvis stödgalor där musiker 

som Thorstein Bergman, Arne Domnerus, Georg Riedel och Rune Gustavsson 

framträdde tillsammans med klubbgäng från SSU och kända socialdemokratiska 

kulturprofiler.599 

Förankringen i lokalsamhället, i första hand Hällefors kommun, verkar från 

början vara en viktig och prioriterad strategi. Redan den 18 maj 1980 får den 

lokale metallordföranden ett telefonsamtal från LO:s kulturombudsman Bertil 

Jansson. Han berättar att de tittat på Bredsjögården och berättar om planerna, 

något som metallordföranden, och tillika framträdande kommunalpolitikern har 

all anledning att uppfatta som positivt mot bakgrund av sysselsättningsläge och 

skatteunderlag i kommunen.600 Kommunstyrelsen och många av de socialdemo-

kratiska organisationerna i Hällefors besöker Bredsjögården i samband med 

sammanträden, årsmöten och studiebesök under den första tiden.601 Från Bred-

sjögården sida görs besök i lokalsamhället där teaterverksamheten står i fokus.602 

I Hällefors bildas en arbetarteater där planer finns på att göra ett spel till den lo-

kala Metallavdelningens 75-års jubileum.603  

                                                        
598 Stadgar för föreningen Bredsjögårdens vänner, ATF vol15 ARAB; Ludvigsen & Alsterdal 
(1990) s 26-27 
599 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981; Verksam-
hetsberättelse för föreningen Bredsjögårdens vänner 1981-82, ATF vol15 ARAB  
600 Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors:, låst intervju ACÖ 
601 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 112; 811006 Bergslagsposten Annorlunda s-utflykt. Framför-
allt har fackförbundet Kommunal i Hällefors omnämnts som särskilt tillmötesgående gällande 
Bredsjögårdens etablering; Intervju Bertil Jansson 080312 IFÄ 
811016 Bergslagsposten Teaterträff; 811019 Bergslagsposten Lyckad träff på Bredsjögården  
602 810214 Bergslagsposten Ska amatörteatern i Hällefors få en egen organisation?; 810328 Berg-
slagsposten LO sektion höll årsmöte; 811002 Bergslagsposten Elon Hjul ordförande i teaterföre-
ning 
603 811021 Bergslagsposten Djärva planer på Arbetarteaterns första årsmöte 
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595 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 20-23, 35; Per Forsberg e-post gruppintervju Kram/Folkteatern 
Karlstad januari 2010 
596 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 20-21 
597 Högbom Kristin (1980) Rörelsens amatörer tar saken i egna händer: Fixar själva teaterskola 
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598 Stadgar för föreningen Bredsjögårdens vänner, ATF vol15 ARAB; Ludvigsen & Alsterdal 
(1990) s 26-27 
599 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981; Verksam-
hetsberättelse för föreningen Bredsjögårdens vänner 1981-82, ATF vol15 ARAB  
600 Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors:, låst intervju ACÖ 
601 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 112; 811006 Bergslagsposten Annorlunda s-utflykt. Framför-
allt har fackförbundet Kommunal i Hällefors omnämnts som särskilt tillmötesgående gällande 
Bredsjögårdens etablering; Intervju Bertil Jansson 080312 IFÄ 
811016 Bergslagsposten Teaterträff; 811019 Bergslagsposten Lyckad träff på Bredsjögården  
602 810214 Bergslagsposten Ska amatörteatern i Hällefors få en egen organisation?; 810328 Berg-
slagsposten LO sektion höll årsmöte; 811002 Bergslagsposten Elon Hjul ordförande i teaterföre-
ning 
603 811021 Bergslagsposten Djärva planer på Arbetarteaterns första årsmöte 
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Detta ger också resultat. Hällefors kommun satsar stora pengar i en reningsan-

läggning i Bredsjö samt borgar för ett betydande lån.604 Flera kommunala bidrag 

ges också till upprustningen av Bredsjö Folkets hus, lokaler som förväntas använ-

das till Bredsjögårdens verksamhet.605 De socialdemokratiska kommunpolitikerna 

gör dessutom ytterligare ansträngningar för att hjälpa till att förbättra relationer-

na till rörelseorganisationerna centralt. Ett partiinternt arbetarkommunmöte i 

Hällefors antar i maj ett enhälligt uttalande om stöd till Bredsjögården. Uttalan-

det skickas till LO och SAP förbundsexpeditioner.606 I maj 1981 åker några lokalt 

engagerade socialdemokrater med kommunens mandat upp till Stockholm för att 

lobba för frågan hos LO. De uppvaktar LO:s ordförande Gunnar Nilsson men får 

uppfattningen att han inte trodde på projektet med argumentet att det inte gick 

att driva en kursgård med den standarden.607 Delegationen fick också i uppdrag 

av Gunnar Nilsson att tillsammans med stiftelsen arbeta om budgeten. LO cent-

ralt hade dessutom önskemål om att en representant från LO-sektionen lokalt och 

en representant från Hällefors kommun skulle beredas plats i stiftelsen. De ama-

törteateraktiva ansåg uppenbarligen detta försök att sätta grimma på verksamhe-

ten vara svårsmält. Förslaget på en representant från LO-sektionen bemöttes posi-

tivt, men den kommunala representationen sågs som problematisk och man före-

slog att ändra detta till att man önskade en representant från den socialdemokra-

tiska arbetarekommunen.608  

Sommaren 1981 avslog LO, SAP och ABF formellt begäran om ekonomiskt 

stöd till Bredsjögården.609 I efterhand har konstaterats att det var från LO centralt 

som det hårdaste motståndet mot Bredsjögården utgick.610 AAA:s ombudsman 

som nu slutat sin anställning i ABF och titulerar sig föreståndare för Bredsjögår-

den blir intervjuad i Fönstret i slutet av september 1981. På frågan om han är 

besviken på arbetarrörelsen svarar han:  

                                                        
604 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
605 810307 Bergslagsposten Kommunen: Lånet till Bredsjögården viktig kommunal fråga; 810902 
Bergslagsposten Folkets Hus i Bredsjö får 45.000 till 
606 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
607 Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors:, låsta intervjuer ACÖ 
608 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
609 I ABF:s förbundsstyrelse skapade beslutet en lång debatt som slutade med en röst övervikt för 
ett beviljande av bidrag till Bredsjögården, under förutsättning att LO och SAP också beviljar 
bidrag. LO avslog dock detta i juni 1981. Protokoll förbundsstyrelsen (810408) ABF A02:16 
ARAB; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 34 
610 Intervju Thord Fjällström 100129, IFÄ 
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Javisst är jag besviken. Eller rättare sagt jag är förtvivlad över att se hur de 

som har makten i rörelsen inte begriper vilket instrument teatern är, både för 

den enskildes utveckling och för rörelsen. När det gäller Bredsjö har vi verkli-

gen arbetat i motvind. Det är ett bra mått på lojaliteten hos arbetarteatrarnas 

medlemmar att de biter ihop tänderna och kämpar vidare. Vår bitterhet riktar 

sig mot rörelsens ledning. Jag är förtvivlad över att ett fåtal människor ska 

kunna sätta sig på frågor de inte vet något om.611  

Finansieringen  

ABF:s nytillträdde ordförande Bengt Göransson fick omedelbart bredsjögården-

frågan i sitt knä. Han var kritisk till hur ABF hade behandlats i processen. Huset 

var i princip köpt när ABF förväntades gå in med pengar berättar han i minnes-

skriften och liknar hanteringen med att ABF försattes i en utpressningssituation. 

Göransson gjorde dock vissa insatser för att försöka förhandla fram ett avtal som 

skulle lösa problematiken.612 

Göranssons minnesanteckningar visar att det fanns planer på att fastigheterna 

skulle förvaltas av en stiftelse där ABF skulle utse tre av fyra ordinarie ledamöter. 

Sedan skulle verksamheten skötas av en bildad förening i samarbete med det nya 

amatörteaterförbundet. För detta skulle ABF låna ut en större summa pengar som 

stiftelsen behövde för att kunna betala tillbaka det som lånats av privatpersoner 

för inköpet av fastigheten. Det handlade enligt minnesskriften om att ABF bara 

skulle ta över förvaltningen av Bredsjögårdens fastigheter medan verksamheten 

inte skulle beröras. 1982, i samband med den socialdemokratiska regeringens 

tillträde utsågs Göransson till kulturminister och avtalet blev liggandes i en skriv-

bordslåda.613  

En historik från 1983 andas påtaglig irritation över ABF:s upplevda senfärdig-

het med att ge positiva besked om Bredsjögårdens finansiering.  

Vi kände oss brända i diskussionerna med arbetarrörelsen och bestämde oss, 

trots Göranssons trosvisshet, för att utgå från att vi trots allt inte skulle få 

några pengar från rörelsen. Vi kunde inte lita på dem förrän vi hade pengarna 

i handen. Vi började diskutera nya verksamheter, hur vi skulle kunna utnyttja 

sommarens kursstillestånd. I samband med detta hade SSU-förbundet och 

Hasselakollektivet börjat planera och forma en ny verksamhet, att under 

sommarmånaderna arbeta med ett projekt där ungdomar ”på glid” och 

SSU:are från samma orter skulle delta. Målsättningen var att ge ungdomarna 

                                                        
611 Swedenmark Eva (1980h) Hallå Lennart Ljungberg Fönstret 81/11 
612 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
613 Minnesanteckningar förda vid överläggningar med företrädare för Stiftelsen Bredsjögården 
(820301) 820322) ATF vol15 ARAB; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
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det skickas till LO och SAP förbundsexpeditioner.606 I maj 1981 åker några lokalt 

engagerade socialdemokrater med kommunens mandat upp till Stockholm för att 

lobba för frågan hos LO. De uppvaktar LO:s ordförande Gunnar Nilsson men får 

uppfattningen att han inte trodde på projektet med argumentet att det inte gick 

att driva en kursgård med den standarden.607 Delegationen fick också i uppdrag 

av Gunnar Nilsson att tillsammans med stiftelsen arbeta om budgeten. LO cent-

ralt hade dessutom önskemål om att en representant från LO-sektionen lokalt och 

en representant från Hällefors kommun skulle beredas plats i stiftelsen. De ama-

törteateraktiva ansåg uppenbarligen detta försök att sätta grimma på verksamhe-

ten vara svårsmält. Förslaget på en representant från LO-sektionen bemöttes posi-

tivt, men den kommunala representationen sågs som problematisk och man före-

slog att ändra detta till att man önskade en representant från den socialdemokra-

tiska arbetarekommunen.608  

Sommaren 1981 avslog LO, SAP och ABF formellt begäran om ekonomiskt 

stöd till Bredsjögården.609 I efterhand har konstaterats att det var från LO centralt 

som det hårdaste motståndet mot Bredsjögården utgick.610 AAA:s ombudsman 

som nu slutat sin anställning i ABF och titulerar sig föreståndare för Bredsjögår-

den blir intervjuad i Fönstret i slutet av september 1981. På frågan om han är 

besviken på arbetarrörelsen svarar han:  

                                                        
604 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
605 810307 Bergslagsposten Kommunen: Lånet till Bredsjögården viktig kommunal fråga; 810902 
Bergslagsposten Folkets Hus i Bredsjö får 45.000 till 
606 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
607 Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors:, låsta intervjuer ACÖ 
608 Verksamhetsberättelse för stiftelsen Bredsjögården 22 juni 1980 – 31 mars 1981, ATF vol15 
ARAB 
609 I ABF:s förbundsstyrelse skapade beslutet en lång debatt som slutade med en röst övervikt för 
ett beviljande av bidrag till Bredsjögården, under förutsättning att LO och SAP också beviljar 
bidrag. LO avslog dock detta i juni 1981. Protokoll förbundsstyrelsen (810408) ABF A02:16 
ARAB; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 34 
610 Intervju Thord Fjällström 100129, IFÄ 
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Javisst är jag besviken. Eller rättare sagt jag är förtvivlad över att se hur de 

som har makten i rörelsen inte begriper vilket instrument teatern är, både för 

den enskildes utveckling och för rörelsen. När det gäller Bredsjö har vi verkli-

gen arbetat i motvind. Det är ett bra mått på lojaliteten hos arbetarteatrarnas 

medlemmar att de biter ihop tänderna och kämpar vidare. Vår bitterhet riktar 

sig mot rörelsens ledning. Jag är förtvivlad över att ett fåtal människor ska 

kunna sätta sig på frågor de inte vet något om.611  

Finansieringen  

ABF:s nytillträdde ordförande Bengt Göransson fick omedelbart bredsjögården-

frågan i sitt knä. Han var kritisk till hur ABF hade behandlats i processen. Huset 

var i princip köpt när ABF förväntades gå in med pengar berättar han i minnes-

skriften och liknar hanteringen med att ABF försattes i en utpressningssituation. 

Göransson gjorde dock vissa insatser för att försöka förhandla fram ett avtal som 

skulle lösa problematiken.612 

Göranssons minnesanteckningar visar att det fanns planer på att fastigheterna 

skulle förvaltas av en stiftelse där ABF skulle utse tre av fyra ordinarie ledamöter. 

Sedan skulle verksamheten skötas av en bildad förening i samarbete med det nya 

amatörteaterförbundet. För detta skulle ABF låna ut en större summa pengar som 

stiftelsen behövde för att kunna betala tillbaka det som lånats av privatpersoner 

för inköpet av fastigheten. Det handlade enligt minnesskriften om att ABF bara 

skulle ta över förvaltningen av Bredsjögårdens fastigheter medan verksamheten 

inte skulle beröras. 1982, i samband med den socialdemokratiska regeringens 

tillträde utsågs Göransson till kulturminister och avtalet blev liggandes i en skriv-

bordslåda.613  

En historik från 1983 andas påtaglig irritation över ABF:s upplevda senfärdig-

het med att ge positiva besked om Bredsjögårdens finansiering.  

Vi kände oss brända i diskussionerna med arbetarrörelsen och bestämde oss, 

trots Göranssons trosvisshet, för att utgå från att vi trots allt inte skulle få 

några pengar från rörelsen. Vi kunde inte lita på dem förrän vi hade pengarna 

i handen. Vi började diskutera nya verksamheter, hur vi skulle kunna utnyttja 

sommarens kursstillestånd. I samband med detta hade SSU-förbundet och 

Hasselakollektivet börjat planera och forma en ny verksamhet, att under 

sommarmånaderna arbeta med ett projekt där ungdomar ”på glid” och 

SSU:are från samma orter skulle delta. Målsättningen var att ge ungdomarna 

                                                        
611 Swedenmark Eva (1980h) Hallå Lennart Ljungberg Fönstret 81/11 
612 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
613 Minnesanteckningar förda vid överläggningar med företrädare för Stiftelsen Bredsjögården 
(820301) 820322) ATF vol15 ARAB; Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
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nya bättre kompisar och vända den negativa trenden i deras liv. Eftersom vi 

hade brigadarbete och elevmedverkan i det praktiska gårdsarbetet, ett annan 

sätt att jobba, på Bredsjögården, ville de gärna förlägga arbetet hit. Så fylldes 

då sommaren -82 med ny verksamhet och inkomster. I samma veva efterhörde 

arbetsförmedlingen i Hällefors vårt intresse för att starta ett arbetslöshetspro-

jekt hösten -82, för ungdomar som höll på att bli utslagna från arbetsmarkna-

den. Vi tyckte att lägret och projektet var intressanta. Vi hade ju länge disku-

terat nya former av kurser, och var också aktiva i den socialpolitiska debatten 

i SSU, så det föll sig naturligt. Det kändes skönt att göra något åt de sociala 

problemen direkt, istället för att bara ha kursarrangörer som pratar om 

dem.614  

Så småningom kom också ett större lån från ABF och LO. Därmed var den akuta 

krisen löst. Ursprungligen var det tänkt att även SAP skulle vara med som en 

tredjedelsbidragare, precis som finansieringen av AAA satsningen inom ABF ett 

par år tidigare, men partiet drog sig ur.615  

Folkhögskolelinjen 
De första åren var alltså relationerna mellan de teater aktiva runt Bredsjögården 

och rörelsen något frostiga. I en skrivelse till ABF:s förbundsstyrelse i början av 

1981 påtalar AAA:s ordförande Bertil Jansson att inom den så kallade handle-

darutbildningen, som genomförts i ABF:s regi under de två år som gått sedan 

AAA:s verksamhet startade, har 150 nya cirkelledare utbildats. Dessa har till 

skillnad från tidigare helt rekryterats från ABF:s medlemsorganisationer. Men 

verksamheten kräver mer kvalificerade kunskaper, argumenterar LO-ombudsman 

Jansson. Bland annat behövs producenter till arbetarspelen och projekthjälp till 

medlemsorganisationerna centralt och regionalt. Då denna utbildning är mycket 

kostsam har man vänt sig till Brunnsviks folkhögskola för att få tillstånd en ett-

årig folkhögskolelinje, vilket Brunnsvik ställt sig positiv till. ABF ombeds beakta 

vikten av denna folkhögskolelinje när man behandlar frågan om Bredsjögården.616  

I lokaltidningen Bergslagsposten kan man i början av april läsa att LO skolan 

Brunnsvik ska starta en ettårig teaterhandledarutbildning i Bredsjö. Förutom tea-

tern kommer linjen även att ge en politisk utbildning eftersom arbetarteatern och 

politiken hänger samman. Den tilltänkte teaterläraren Bengt Pålsson påpekar 

också att eleverna ska praktisera i sex veckor på sina hemorter och på så sätt så 

varsitt frö till nya amatörgrupper inom arbetarrörelsen. Det viktigaste av allt är 

                                                        
614 Jansson (1983) Arbetarteatern  
615 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
616 Protokollsbilaga förbundsstyrelsen (810112) ABF A02:16 ARAB 
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för tillfället att få byns Folkets Hus och det tilltänkta elevhemmet upprustat me-

nar stiftelsens ordförande som också bjuder in tidningsläsarna att komma och 

delta i arbetet.617 

Det var alltså LO ombudsmannen Bertil Jansson som kontaktade Brunnsvik 

med idén med en folkhögskolelinje och den förverkligades snabbt. Hösten 1981 

startades en 34 veckors folkhögskolekurs för teaterledare förlagd till Bredsjögår-

den. Detta innebar att verksamheten nu kunde bli kontinuerlig berättas i en histo-

rik skriven något år efter att folkhögskolelinjen förverkligades. Ytterligare bygg-

nader behövde rustas upp för elevernas boende, byns Folkets hus byggnad, som 

rustats upp med kommunala medel, togs i anspråk som undervisningslokal och 

mer folk anställdes.618 Detta bidrog till att Bredsjögårdens legitimitet inom rörel-

sen så småningom ökade och att ekonomiska resurser började komma in. Nu 

hade man tillgång till fasta resurser för fortsatt utbildning av teaterhandledare. 

Deltagarna 

Det var ingen stor skara elever som gick det första årets folkhögskolekurs. Men 

genom att studera ansökningsformuläret som det utformades av arrangören kan 

vi få svar på frågan vilka man ville ha dit. De tre frågor de sökande uppmanades 

besvara var den personliga motivationen för att på teaterlinjen samt vilka organi-

sationer man tillhörde och om man där hade några förtroendeuppdrag. Ansök-

ningsformulären visar att man lade stor vikt vid tidigare föreningserfarenhet och 

politiskt engagemang. Man efterfrågar också uppgifter om fackligt medlemskap. 

Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var relativt höga. Deltagarna 

uppmuntrades därför att söka stipendier från sina fackförbund vilket skapade 

extra incitament för fackligt anslutna att söka samtidigt som medel från olika LO 

förbund kom skolan till del. Fackligt medlemskap gav här möjligheter till avgifts-

reducering eller avgiftsbefrielse och man upprättades en avbetalningsplan. Vidare 

understryks i ansökningsformuläret att verksamheten på Bredsjögården är drog-

fri.619  

Rekryteringen verkar uteslutande ha skett i det egna nätverket och de flesta 

tycks vara väl förtrogna med inriktningen och sättet på vilket verksamheten be-

drivs. Bland första årets deltagare fanns breda erfarenheter från rörelsens amatör-

teaterverksamhet. Av de 13 ansökningshandlingar från de som antogs första året 

                                                        
617 810404 Bergslagsposten Hällefors får folkhögskola teaterlinje på Bredsjögården 
618 Jansson, Britt (1983) Då visionerna krossade verkligheten Bredsjö. Arbetarteatern 83/03; Lud-
vigsen & Alsterdal (1990) s 41-43; Intervju Bertil Jansson 080312 IFÄ 
619 Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, 
ARAB  
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i SSU, så det föll sig naturligt. Det kändes skönt att göra något åt de sociala 

problemen direkt, istället för att bara ha kursarrangörer som pratar om 

dem.614  

Så småningom kom också ett större lån från ABF och LO. Därmed var den akuta 

krisen löst. Ursprungligen var det tänkt att även SAP skulle vara med som en 

tredjedelsbidragare, precis som finansieringen av AAA satsningen inom ABF ett 

par år tidigare, men partiet drog sig ur.615  

Folkhögskolelinjen 
De första åren var alltså relationerna mellan de teater aktiva runt Bredsjögården 

och rörelsen något frostiga. I en skrivelse till ABF:s förbundsstyrelse i början av 

1981 påtalar AAA:s ordförande Bertil Jansson att inom den så kallade handle-

darutbildningen, som genomförts i ABF:s regi under de två år som gått sedan 

AAA:s verksamhet startade, har 150 nya cirkelledare utbildats. Dessa har till 

skillnad från tidigare helt rekryterats från ABF:s medlemsorganisationer. Men 

verksamheten kräver mer kvalificerade kunskaper, argumenterar LO-ombudsman 

Jansson. Bland annat behövs producenter till arbetarspelen och projekthjälp till 

medlemsorganisationerna centralt och regionalt. Då denna utbildning är mycket 

kostsam har man vänt sig till Brunnsviks folkhögskola för att få tillstånd en ett-

årig folkhögskolelinje, vilket Brunnsvik ställt sig positiv till. ABF ombeds beakta 

vikten av denna folkhögskolelinje när man behandlar frågan om Bredsjögården.616  

I lokaltidningen Bergslagsposten kan man i början av april läsa att LO skolan 

Brunnsvik ska starta en ettårig teaterhandledarutbildning i Bredsjö. Förutom tea-

tern kommer linjen även att ge en politisk utbildning eftersom arbetarteatern och 

politiken hänger samman. Den tilltänkte teaterläraren Bengt Pålsson påpekar 

också att eleverna ska praktisera i sex veckor på sina hemorter och på så sätt så 

varsitt frö till nya amatörgrupper inom arbetarrörelsen. Det viktigaste av allt är 

                                                        
614 Jansson (1983) Arbetarteatern  
615 Ludvigsen & Alsterdal (1990) s 83-84 
616 Protokollsbilaga förbundsstyrelsen (810112) ABF A02:16 ARAB 
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för tillfället att få byns Folkets Hus och det tilltänkta elevhemmet upprustat me-

nar stiftelsens ordförande som också bjuder in tidningsläsarna att komma och 

delta i arbetet.617 

Det var alltså LO ombudsmannen Bertil Jansson som kontaktade Brunnsvik 

med idén med en folkhögskolelinje och den förverkligades snabbt. Hösten 1981 

startades en 34 veckors folkhögskolekurs för teaterledare förlagd till Bredsjögår-

den. Detta innebar att verksamheten nu kunde bli kontinuerlig berättas i en histo-

rik skriven något år efter att folkhögskolelinjen förverkligades. Ytterligare bygg-

nader behövde rustas upp för elevernas boende, byns Folkets hus byggnad, som 

rustats upp med kommunala medel, togs i anspråk som undervisningslokal och 

mer folk anställdes.618 Detta bidrog till att Bredsjögårdens legitimitet inom rörel-

sen så småningom ökade och att ekonomiska resurser började komma in. Nu 

hade man tillgång till fasta resurser för fortsatt utbildning av teaterhandledare. 

Deltagarna 

Det var ingen stor skara elever som gick det första årets folkhögskolekurs. Men 

genom att studera ansökningsformuläret som det utformades av arrangören kan 

vi få svar på frågan vilka man ville ha dit. De tre frågor de sökande uppmanades 

besvara var den personliga motivationen för att på teaterlinjen samt vilka organi-

sationer man tillhörde och om man där hade några förtroendeuppdrag. Ansök-

ningsformulären visar att man lade stor vikt vid tidigare föreningserfarenhet och 

politiskt engagemang. Man efterfrågar också uppgifter om fackligt medlemskap. 

Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var relativt höga. Deltagarna 

uppmuntrades därför att söka stipendier från sina fackförbund vilket skapade 

extra incitament för fackligt anslutna att söka samtidigt som medel från olika LO 

förbund kom skolan till del. Fackligt medlemskap gav här möjligheter till avgifts-

reducering eller avgiftsbefrielse och man upprättades en avbetalningsplan. Vidare 

understryks i ansökningsformuläret att verksamheten på Bredsjögården är drog-

fri.619  

Rekryteringen verkar uteslutande ha skett i det egna nätverket och de flesta 

tycks vara väl förtrogna med inriktningen och sättet på vilket verksamheten be-

drivs. Bland första årets deltagare fanns breda erfarenheter från rörelsens amatör-

teaterverksamhet. Av de 13 ansökningshandlingar från de som antogs första året 

                                                        
617 810404 Bergslagsposten Hällefors får folkhögskola teaterlinje på Bredsjögården 
618 Jansson, Britt (1983) Då visionerna krossade verkligheten Bredsjö. Arbetarteatern 83/03; Lud-
vigsen & Alsterdal (1990) s 41-43; Intervju Bertil Jansson 080312 IFÄ 
619 Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, 
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uppgav alla utom en aktivitet i någon arbetarteater, SSU-klubb ABF teaterverk-

samhet eller kortare kurs eller konferensvistelse på Bredsjögården. Sju uppgav att 

de ansökt om fackliga stipendier.620  

Vid en närmare titt på kursplanerna från de första åren får vi veta mera om le-

darnas intentioner med folkhögskoleutbildningen. Kursplanen beskriver utbild-

ningen som syftande till att öka förmågan att vara amatörteaterledare på skilda 

nivåer och funktioner. Kursen bestod av två huvuddelar, en teaterdel och en sam-

hällsorienterande del som innehöll ideologi, arbetarrörelsens historia, kunskaper 

om samhället och ekologi. Den stora delen samhällsorienterade ämnen anses 

självklar eftersom teatern uppfattas som en grundläggande del i samhällsföränd-

ringen. Tidsfördelningen teaterämnena och de samhällsorienterade ämnena är 

ungefär 50/50. De viktigaste teaterkunskaperna är skapande dramatik, improvisa-

tioner, dramaturgi, regi, scenografi och ljus/ljud vilka främst förmedlas genom 

praktiskt arbete. Den mer teoretiska och samhällsorienterade delen uppdelas i 

trilogin idé – organisation – handling. Idéblocket består av att förstå historien 

utifrån arbetarrörelsen och arbetets förutsättningar och att förstå ideologiernas 

framväxt och betydelse.621 Organisationsblocket syftar till att förstå organisatio-

nernas och organiserandets betydelse för samhällsomvandling och dess utveckling 

utifrån ett föränderligt samhälle.622 Handlingsblocket vill utveckla förmågan att 

söka och finna fakta kring sin egen livssituation i den egna hembygden och att 

kunna använda det funna för att förbättra samhället utifrån en ekologisk grund-

                                                        
620 Ibid. 
621 Kursplanen beskriver utbildningen som syftande till att öka förmågan att vara amatörteaterle-
dare och de teatermässiga kunskaperna, exempelvis skapande dramatik, improvisationer, drama-
turgi, regi, scenografi och ljus/ljud, förmedlas främst genom praktiskt arbete. Lärare Bengt ”Pålle” 
Pålsson. Den teoretiska delen behandlar folkrörelsekunskap, historia och politiska ideologier. 
Folkrörelsekunskapen fokuserar organisationernas roll i samhällsutvecklingen/omvandlingen. 
Politiska ideologier fokuserar speciellt socialism/marxism och historieundervisningen förmedlas 
utifrån den materialistiska historieuppfattningen med Hubermans Människans rikedomar och 
Wallentins Svenska folkets historia som kurslitteratur. Ansvarig lärare Pentti Supponen. Även ett 
par veckors inslag av ekologi finns på kursplanen. Leds av Henrik Larsson och behandlar både 
människans samspel med naturen och lokala perspektiv på skogsbruk, våtmarker och jakt och 
vilt. Man vill ge en grund för politisk handling med ekologin som mått och ram. Momentet inne-
håller utomhusstrapatser och övernattningar. ”Innehåll: Materialistisk historieuppfattning, arbe-
tets värde, historia utifrån produktionsförhållandenas utveckling, bas - överbyggnad, de politiska 
ideologierna (speciellt marxism – liberalism)”, Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs 
för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, ARAB 
622 ”Innehåll: Från utopism till folkrörelse, politisk sociologi, hotet mot arbetarrörelsen, den ko-
operativa idén, gillessocialism, demokrati, organisationerna i dag och i framtiden.”, Ansöknings- 
och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, ARAB  
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syn.623 Vidare betonas att utbildningen syftar till att uppmuntra grävarbete i den 

egna hembygden för att därigenom kunna förändra samhället.624 

 Vid en jämförelse mellan de två första läsåren syns få förändringar. Det som 

man kan notera är att i beskrivningar av organisationsblocket är första året mer 

inriktade på olika typer av socialistiska riktningar medan andra året endast om-

nämner folkrörelserna som de förstås i den socialdemokratiska rörelsefamiljen 

med Kooperativa förbundet (KF), ABF och fackföreningsrörelsen som självklara 

medlemmar. Vidare innehåller andra året ett ekologiblock där syftet är att förstå 

ekologin som mått och ram för samhällsbyggandet. De små förändringarna behö-

ver inte ha något avgörande samband med det egentliga innehållet men kan bety-

da att man önskade en mer socialdemokratiskt orienterad terminologi i syfte att 

skapa ökad legitimitet.  

Pedagogiken 

I en studie av folkhögskolelinjens pedagogik som gjorden 1999 beskrivs de idéer 

och tankar som fanns under folkhögskolelinjens första år 1981/82. Idéerna, pe-

dagogiken/metodiken finns inte nerskriven någonstans utan förs vidare inom ar-

betarteaterrörelsen från ledare till deltagare hävdar författaren, och i den proces-

sen spelar utbildningen en central roll påpekar författaren. Studien bygger på in-

tervjuer med tre personer som var huvudansvariga för folkhögskolelinjens första 

år samt en elev från samma år.625 Här kan vi komma närmare ledarnas intentio-

ner. 

Bengt Pålsson hade huvudansvaret för teaterdelen och enligt honom var syftet 

att utbilda ledare som visste hur man gör en föreställning och sedan få ut dem i 

föreningarna för att göra saker som var meningsfulla för deltagarna. Man ville ge 

amatörteaterledarna verktyg för att medvetet kunna forma grupper av det han 

kallar disparata människor som kom till de olika arbetarteaterföreningarna. Han 

betonar att för detta är kunskaper i teaterns hantverk viktiga och här ingår kun-

skaper i skapande dramatik och färdigheter till exempel i hur man hanterar ljus, 

hur man delar in en pjäs och hur man gör scenerier. Han beskriver också det så 
                                                        
623 ”Innehåll: Ekologin som mått och ram, forskning (hembygdskunskap, att söka kunskap meto-
diskt) politisk handling, kommunikation (språk, bild, musik)”, Ansöknings- och antagningshand-
lingar, BFA Kurs för amatörteaterledare Bredsjö 1981-82, ARAB  
624 Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare Bredsjö 1981-82, 
ARAB  
625 De är Bredsjögårdens föreståndare Lennart Ljungberg (intervjuad 991101) teaterläraren Bengt 
”Pålle” Pålsson (intervjuad 990825) och teoriläraren Pentti Supponen (intervjuad 991117) samt 
eleven Eva Moberg (intervjuad 990630). Malmberg, Anja (1999) Pedagogiken på Bredsjögårdens 
amatörteaterledarutbildning HT 80 - VT 81, Examensarbete Folkhögskollärarprogrammet 
Linköpings Universitet 
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uppgav alla utom en aktivitet i någon arbetarteater, SSU-klubb ABF teaterverk-
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Vid en närmare titt på kursplanerna från de första åren får vi veta mera om le-

darnas intentioner med folkhögskoleutbildningen. Kursplanen beskriver utbild-

ningen som syftande till att öka förmågan att vara amatörteaterledare på skilda 

nivåer och funktioner. Kursen bestod av två huvuddelar, en teaterdel och en sam-

hällsorienterande del som innehöll ideologi, arbetarrörelsens historia, kunskaper 
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tioner, dramaturgi, regi, scenografi och ljus/ljud vilka främst förmedlas genom 

praktiskt arbete. Den mer teoretiska och samhällsorienterade delen uppdelas i 

trilogin idé – organisation – handling. Idéblocket består av att förstå historien 
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620 Ibid. 
621 Kursplanen beskriver utbildningen som syftande till att öka förmågan att vara amatörteaterle-
dare och de teatermässiga kunskaperna, exempelvis skapande dramatik, improvisationer, drama-
turgi, regi, scenografi och ljus/ljud, förmedlas främst genom praktiskt arbete. Lärare Bengt ”Pålle” 
Pålsson. Den teoretiska delen behandlar folkrörelsekunskap, historia och politiska ideologier. 
Folkrörelsekunskapen fokuserar organisationernas roll i samhällsutvecklingen/omvandlingen. 
Politiska ideologier fokuserar speciellt socialism/marxism och historieundervisningen förmedlas 
utifrån den materialistiska historieuppfattningen med Hubermans Människans rikedomar och 
Wallentins Svenska folkets historia som kurslitteratur. Ansvarig lärare Pentti Supponen. Även ett 
par veckors inslag av ekologi finns på kursplanen. Leds av Henrik Larsson och behandlar både 
människans samspel med naturen och lokala perspektiv på skogsbruk, våtmarker och jakt och 
vilt. Man vill ge en grund för politisk handling med ekologin som mått och ram. Momentet inne-
håller utomhusstrapatser och övernattningar. ”Innehåll: Materialistisk historieuppfattning, arbe-
tets värde, historia utifrån produktionsförhållandenas utveckling, bas - överbyggnad, de politiska 
ideologierna (speciellt marxism – liberalism)”, Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs 
för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, ARAB 
622 ”Innehåll: Från utopism till folkrörelse, politisk sociologi, hotet mot arbetarrörelsen, den ko-
operativa idén, gillessocialism, demokrati, organisationerna i dag och i framtiden.”, Ansöknings- 
och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare, Bredsjö 1981-82, ARAB  
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syn.623 Vidare betonas att utbildningen syftar till att uppmuntra grävarbete i den 
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623 ”Innehåll: Ekologin som mått och ram, forskning (hembygdskunskap, att söka kunskap meto-
diskt) politisk handling, kommunikation (språk, bild, musik)”, Ansöknings- och antagningshand-
lingar, BFA Kurs för amatörteaterledare Bredsjö 1981-82, ARAB  
624 Ansöknings- och antagningshandlingar, BFA Kurs för amatörteaterledare Bredsjö 1981-82, 
ARAB  
625 De är Bredsjögårdens föreståndare Lennart Ljungberg (intervjuad 991101) teaterläraren Bengt 
”Pålle” Pålsson (intervjuad 990825) och teoriläraren Pentti Supponen (intervjuad 991117) samt 
eleven Eva Moberg (intervjuad 990630). Malmberg, Anja (1999) Pedagogiken på Bredsjögårdens 
amatörteaterledarutbildning HT 80 - VT 81, Examensarbete Folkhögskollärarprogrammet 
Linköpings Universitet 
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kallade enaktarprojeket som var ett antal mindre produktioner där elevernas ar-

betsuppgifter växlades. Först kanske man spelade med i en pjäs, sedan regisserade 

man nästa, gjorde scenografin i den tredje och skötte ljud/ljus i den fjärde. Ele-

verna jobbade i små grupper i några dagar som följdes av uppspel, sedan nya 

grupper och nya uppspel allt för att skaffa breda kunskaper och tillägna sig för-

mågan att skapa föreställning ute i föreningarna.  

 På ett mer teoretiskt plan framhåller Pålsson att han ville förmedla insikten att 

teater är människor i handling och att denna handling sker på två plan, ett yttre 

plan som syns i det fysiska uttrycket, och ett inre plan det som sker inne i männi-

skan. Detta kräver mer av analysarbetet av både texten och uttrycket. Denna ana-

lys, som han definierar som en medveten politisk hållning och samhällsanalys, var 

ursprunget till ATF:s teaterledarutbildningar menar han. Han konstaterar att ana-

lysarbetet efterhand gavs mindre plats i utbildningen vilket resulterade i att de 

inre kvalitéerna blev lidande. Vid intervjutillfället upplevde han att denna dåliga 

analys var utmärkande för hela arbetarteaterrörelsen och medförde något som 

han kritiserar som det hämningslösa utspelet och det han kallar för det schama-

nistiska draget. Som ett resultat av bristen på en medveten politisk hållning och 

samhällsanalys spelas fram en känsla eller ett tillstånd utan att ordentligt analyse-

ra vad man vill med situationen. Detta ville bredsjömetoden ändra.  

 Man utgick från de handledarutbildningar som utvecklats inom Unga örnar 

och SSU. Det var viktigt att alla metoder som lärdes ut var enkla så att de kunde 

användas av alla ledare inom amatörteatern. Utbildningen på Bredsjö var otänk-

bar utan en ideologi i botten menar Pålsson och det var Pentti Supponen som var 

garanten för den ideologiska förankringen. 

 Pentti Supponen var linjens föreståndare och ansvarade för den teoretiska de-

len. Han var anställd av Brunnsvik sedan 1976 och hade där tidigare ansvarat för 

Brunnsviks kooperativa utbildningar och för fackliga kortkurser i Örebro län.626 

Han beskriver sin egen undervisningsstil med att lyssna och vänta in eleverna, ett 

förhållningssätt som skiljde sig från de andra lärarnas som mer gick ut på att dri-

va fram situationer utifrån sina teser. Han beskriver utbildningen som en folk-

bildningsverksamhet men att den skiljer sig från andra liknande utbildningar ge-

nom att verkligheten och praktiken i utbildningen var så närvarande att eleverna 

ej tappade fotfästet. Eleverna gjordes hela tiden medvetna om de problem som 

fanns i arbetet och samarbetet. Lärarna hade också ett ovanligt stark engagemang 

för linjen och skolan jämfört med andra folkhögskolor. Utbildningen på Bredsjö-
                                                        
626 Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, Hällefors: Pentti Supponen 
(061005) ACÖ 
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gården drevs av en idé som var mer konkret än den allmänna folkbildningsidén 

menar Supponen. Idén var kulturen/teatern som vapen och den drevs av alla lära-

re. Utbildningen bestod av flera delar, förutom hans egen teori del och Pålssons 

teaterdel tillkom delen som han kallar de mänskiga processerna. Ansvarig för det-

ta moment var Lennart Ljungberg. Dessa var med Supponens terminologi olika 

kompletterande kraftfält.  

 Lennart Ljungberg, som tidigare var AAA:s heltidsanställde ombudsman och 

nu var Bredsjögården föreståndare, är den som tar ut svängarna mest i beskriv-

ningen av grupprocesser och pedagogiska metoder i studiens intervjuunderlag. 

Han framhåller att personliga konflikter har stor betydelse för den personliga 

utvecklingen. Fastän det inte syns så finns under ytan konflikter som i teaterarbe-

tet inte kan undertryckas. När dessa kommer upp samtidigt som man ska skapa 

en föreställning tillsammans så tvingas man lösa dessa och däri ligger den person-

liga utvecklingen. Hans erfarenheter är att i dessa lägen blir de svagaste de starka 

och tvärtom. Eftersom de starka vill prata och de svaga vill arbeta är det de svaga 

som ställer sig på scenen och gör någonting. Sedan tvingar de upp de andra för 

att tillsammans genomföra föreställningen och stå på scenen. Ljungberg beskriver 

det som att under året på Bredsjö så skulle eleverna genomgå fyra stora processer 

som han kallar det. Den första, en social empatiprocess, handlar om att ta ansvar 

för städning diskning servering och andra uppgifter på gården. När någon miss-

sköter sig skapas irritationsmoment som driver fram konflikter mellan eleverna 

och gör att eleverna ser varandras fel och brister och även förtjänster. För att 

snabba på denna process genomfördes en två-tre dagars hajk i skogen med över-

levnadsinslag som sedan direkt övergick i en intensiv en-veckas teaterproduktion. 

Sedan inträder försoningsprocessen då tidigare konflikter löstes och gruppen ska-

pas. Den tredje processen kallar Ljungberg ledarprocessen och handlar om att 

starta en studiecirkel i bygden för att pröva sina ledarkunskaper och sedan utvär-

dera detta på Bredsjögården tillsammans med kurskamraterna. Den sista proces-

sen handlar om att genomföra en stor teateruppsättning där kunskaper kring 

konflikthantering, teaterkunskaper och ledarhantverket sammanförde i en stor 

produktion. En viktig lärdom var också att eleverna inte skulle känna att de kun-

de allt utan insikten att vi kan en del men inte allt skulle befästas. Detta skulle 

resultera i att den självkänsla som byggdes upp tidigare i de andra processerna 

skulle dämpas.  

 Eleven som intervjuas hade blivit uppmanad av Lennart Ljungberg att söka. 

Meningen med utbildningen var att man skulle bli en god amatörteaterledare, att 
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man skulle spela politisk socialistisk teater och därmed berätta de sanna histori-

erna och därigenom förhoppningsvis förändra världen. Hon beskriver klassen 

som delad i två grupper, de som hon tillhörde som var handplockade från SSU 

och de som kommit till utbildningen på vanligt sätt, genom att söka. Det blev en 

del krockar mellan de två grupperna, de som bara ville spela teater och de som 

hon tillhörde, de goda ledarna. Det upplevdes ibland som lite fult och förbjudet 

att säga att man bara ville spela teater. 

Samma person intervjuades också i den tidigare refererade e-postintervjun. 

Hon redovisar där liknande erfarenheter och berättar att själva undervisningsme-

toden ansågs ovanlig och var föremål för diskussion även av eleverna:  

Kombinationen mellan det politiska och kulturella var väldigt tydlig hela ti-

den. Det var nästan så att det politiska var det viktiga och att gilla teater var 

inte helt ok. Ingen teater för dess egen skull - det var ett medel, ett verktyg att 

tala om vad vi ville. Så småningom, när klubbgängsverksamheten blev mer 

etablerad och några Arbetarteatrar hade bildats blev jag också varse mer av de 

diskussionerna som gällde teaterarbetet som verktyg att förändra människor. 

Det var inte bara pjäserna som var viktiga att de var "rätt" vi ville också med 

själva arbetsprocessen skapa en insikt hos de som deltog om att de var viktiga 

och nödvändiga (man skickar inte en suppleant till en repetition -DU måste 

var där) Också metoden vi arbetade med för att improvisera fram föreställ-

ningarna var något vi diskuterade. En period fanns bara METODEN och den 

var oantastlig eftersom den var den politiskt rätta. Allt låter väldigt svart och 

vitt och stundtals var det också så. Vi såg oss som pionjärer. Vi gjorde det 

omöjliga möjligt och gick det att göra det i en teaterprocess så gick det att 

göra i samhället. Det drev oss framåt.627 

En annan av medlemmarna i Kram/Folkteatern i Karlstad beskriver metoden i 

mer kritiska ordalag: 

Metoden, ja... En idé om att människor skulle skolas till socialister genom tea-

ter låg till grund för "Metoden", som blev någon form av pedagogisk grund-

plan för teaterledarutbildningen. Som jag minns det så fanns kontakter med 

Hasselapedagogiken tidigt med i tänket och bakåt i tiden kopplingen till Ma-

karenkos uppfostringsmetoder i Sovjet. Tanken var att vi människor är omed-

vetna och fångade i det borgerliga samhällets illusioner och behöver medve-

tandegöras om detta för att kunna utveckla en teater som bearbetar både de 

individuella och kollektiva begränsningar som den dolda disciplineringen i 

samhället fjättrar oss i. Under en kursvecka på Bredsjö skulle man, enligt "me-

toden" först utsättas för frustration och ångest, för att sedan uppleva en 

"vändpunkt" då upplysningen skulle inträffa och man skulle se klart hur 
                                                        
627 Eva Moberg, e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 2010 
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ofullgångna och inskränkta vi som individer är och hur den kollektiva kampen 

kan befria oss. Föreläsningar om materialistisk historieuppfattning och dialek-

tik lades in vid väl utvald tidpunkt under veckan och okunskapens slöja skulle 

då ryckas undan och vi skulle se klart. Jag hade svårt att förlika mig med det-

ta, som jag tyckte var manipulativt och oetiskt, men var samtidigt inte tillräck-

ligt kunnig och smart för att mobilisera någon form av alternativ utveckling av 

verksamheten. Så jag drog mig ur det hela och kände att det var nya friska vil-

jor som tog över Arbetarteatern på riksplanet.628 

Den som själv genomgick utbildningen ser dock fler positiva saker i den omtalade 

metoden. Den utgjorde uppenbarligen också ett viktigt inslag i gruppidentiteten: 

METODEN - var den improvisationsmetod som lärdes ut och som användes 

när vi gjorde våra egna pjäser. Eftersom det var vår egen historia vi skulle/ville 

berätta dög det inte att plocka upp redan skrivna pjäser. Det gjorde dom i 

ATR - dom var opolitiska. Metoden arbetades med på de ABF-kurser vi gick 

och handledarna lärde sig och delade med sig. När jag började på folkhögsko-

lan var det en av debatterna - huruvida man kunde arbeta med teater på något 

annat sätt än med METODEN. Det var ett sätt att arbeta dels med dramaöv-

ningar (för att träna sig för att stå på scenen) och så småningom improvisatio-

ner där man improviserade fram sina egna repliker och scener i ett led att göra 

sina egna berättelser. På folkhögskolan mötte vi flera pedagoger och olika sätt 

att arbeta och det hjälpte till att nyansera den något inskränkta diskussionen 

om METODEN som den enda sanna.629 

Metodens användbarhet för de olika gruppernas möjligheter att skapa egna pjäser 

betonas av den tredje medlemmen: 

Vi var med att skapa ett studiematerial som vi använde på teaterkurserna som 

byggde på improvisation och att skapa teater och föreställningar utifrån grup-

pens egna berättelser och erfarenheter. Man kan i stort säga att Kramtea-

tern/Folkteaterns föreställningar växte fram med denna metod. Även musika-

liskt så använde den pentatoniska skalan för att använda och skapa musik 

med improvisation inom givna ramar. Man utgick ifrån "vi har något att be-

rätta" eller att alla har något att berätta. Samtidigt fanns det framgångsrika 

projektet "Gräv där du står" som ABF drev under denna tid. Även SSU:s 

kampanj "Tillsammans för en idé" fångades på sätt och vis upp i Metoden 

med stort M. Det var ett uttryck för tiden som skapade en känsla av att man 

var viktig och att det går att förändra världen. "Man kan flytta berg" och 
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man skulle spela politisk socialistisk teater och därmed berätta de sanna histori-

erna och därigenom förhoppningsvis förändra världen. Hon beskriver klassen 
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"Berg är till för att flyttas". Genom allt vi gjorde och den uppmärksamhet vi 

fick så skapades ett starkt självförtroende genom det egna skapandet.630  

De erfarenheter och den metod som utvecklades och användes på Bredsjögården 

ansågs vara en resurs för de lokala arbetarteatrarna och fungerade som en slags 

fortbildning för de aktiva som fanns i de olika orterna: 

Det pedagogiska arbete vi i Kramteatern/Folkteatern bedrev hade ju dels syftet 

att få fler med i klubbgäng och storspel, men också att få människor att orga-

nisera sig i Arbetarteaterförbundet, åka till Bredsjö på skolning och, som ring-

ar på vattnet, sprida evangelium.631 

Här återfinns resonemangen från den tidigare refererade SSU utbildningarna på 

Bommersvik där man fokuserade på kontaktövningar, konfrontationer och för-

sök till en helhetssyn på människan som ledde till att vissa deltagare upplevde en 

slags väckelse.  

I ett TV program som sändes 1986 får vi ytterligare en inblick i det pedagogis-

ka arbetet. Repetitionsscenerna präglas av intensitet och uttrycksfullhet och ut-

värderande gruppdiskussioner spelar en viktig roll. Både i programmets intervju-

situationer och filmiska gestaltning påpekas att många moment forceras därför 

att man eftersträvar intensitet och handling. Som vi jobbar, påpekar föreståndare 

Ljungberg, så handlar vi först och intellektualiserar sedan. Även partiets slapphet 

i den ideologiska diskussionen kritiseras. Scener ur pjäser visas där eleverna ge-

staltar kritik mot det som benämns kommersialism, byråkrati, kapitalet, offent-

ligheten och myndigheterna. Tydligt är att teatern används i ett aktivistiskt syfte. 

Det handlar om att uppmuntra till människors frigörelse menar en annan av le-

darna. Vi ville skapa det starka folket, bygga det starka samhället men vi byggde 

den starka offentligheten istället, lyder en nyckelreplik i den avslutande teaterpjä-

sen.632  

Uppenbart är att Bredsjögårdens och Brunnsviks teaterledarutbildning i huvud-

sak fokuserar på personliga processer och relationer till de andra i teatergruppen. 

Man betonar handlingen som en politisk kraft där förändring är målet. Den folk-

rörelsesocialistiska ådran är framträdande och utgör ett starkt ”vi” där ”de 

andra” blir en blandning av statsocialismens offentlighet och byråkrati blandat 

med kapitalism och kommersialism. Ur SSU:s och ABF:s cirkelledarutbildningar 

hade en specifik metod här utvecklats som upplevdes som framgångsrik och 
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nyskapande. Men metoden var också omstridd och uteslöt de som inte hade över-

ensstämmande politiska värderingar eller överensstämmande syn på hur pedago-

giken skulle fungera.633 

Arbetarteaterförbundet 
Samtidigt med arbetet att bygga upp Bredsjögården fortsatte ABF centralt att ver-

ka för ett bildande av det nya amatörteaterförbundet. På styrelsemötet med ABF 

förbundet i juni 1980 hade man också beslutat att skyndsamt ta initiativ till en 

organisationskommitté som arbetar för ett bildande av ett amatörteaterförbund. 

Det praktiska arbetet med stadgar och formalia utfördes på förbundsexpeditionen 

och en kommitté tillsattes med representanter från LO, SAP och ABF samt arbe-

tarteatrarna och två arbetarspel, Stenhuggare i Hunnebostrand och Hungersmar-

schen i Sollefteå, deltog.634 Framförallt kan man se att ABF förbundet här tar ett 

fast grepp på utvecklingen.  

När förbundet bildades i Göteborg i juni 1982 hade också ett grundligt förbe-

redelsearbete genomförts.635 LO-ombudsmannen Bertil Jansson höll ett inled-

ningsanförande där han konstaterade att kongressen var en historisk händelse i 

svensk arbetarrörelse eftersom en ny folkrörelse skulle konstitueras. Han återkom 

till ABF:s amatörteatersatsningar på trettiotalet och beskrev hur AAA:s arbete lett 

fram till att amatörteatern nu betraktades som en naturlig del av den socialdemo-

kratiska rörelsefamiljen. Det var längesedan som man så klart kunde beskriva 

amatörteatern som arbetarerörelsens egen menade Bertil Jansson varefter han 

tydliggjorde att arbetarrörelsen inte ska förankra sin amatörteaterverksamhet i 

några tvärpolitiska organisationer, med tydlig adress till ATR.  

Förbundets nyvalde ordförande Anders Ludvigsen, som också under många år 

varit SSU:s representant i AAA konstaterade, liksom LO-ombudsmannen, att man 

nu startat den första folkrörelsen inom arbetarrörelsen sedan trettiotalet. Vidare 

menade han att arbetarrörelsens amatörteater pånyttfödelse vuxit sig stark av tre 

anledningar, dels samhällets ekonomiska strukturomvandling som skapat ett ökat 
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behov av uttrycksformer vilket gjort amatörteaterverksamheten till en viktig del i 

det politiska arbetet, dels genom rörelsens ekonomiska satsningar framförallt till 

ledarutbildning. Slutligen anfördes att amatörteaterverksamhetens framväxt byg-

ger på en kritik mot arbetarrörelsens sätt att fungera där många medlemmars re-

surser tas inte tillvara och många saknar en meningsfull uppgift.636 

Slutligen fick AAA:s tidigare ombudsman beträda kongresscenen. Kongress-

protokollet berättar:  

Lennart Ljungberg, organisationskommitténs föredragande riktade några per-

sonliga reflektioner till kongressen och föreslog på organisationskommitténs 

uppdrag kongressen besluta att bilda Sveriges Arbetarteaterförbund. Kongres-

sen beslutade enhälligt att bilda Sveriges Arbetarteaterförbund, varpå kongres-

sen stående uttryckte sin glädje i en applåd. Efter detta beslut sjöng kongressen 

unisont; Internationalen.637  

Över sex år hade nu gått från framförandet av SSU:s pjäs Vår röda fana på 

ABF:s Forum 1976 som refererades inledningsvis i kapitel 5. Inom den socialde-

mokratiska rörelsefamiljen där ABF och framförallt AAA utgjort navet hade man 

nu äntligen nått fram till målet; det formella bildandet av Sveriges arbetarteater-

förbund.  

Rörelsesocialistiska utmaningar 

Finansieringen och relationen mellan Bredsjögården och amatörteaterförbundet å 

ena sidan och ABF å den andra skulle fortsatt vara föremål för diskussion och 

frustration under många år framöver. Men trots gnisslet var gökungen Bredsjö-

gården och dess släktingar nu etablerade i boet. ABF skulle komma att vara den 

absolut största bidragsgivaren till teaterförbundet under hela åttiotalet, främst 

genom organisationsbidrag och pedagogbidrag. Ett samarbetsavtal upprättades 

där amatörteaterverksamheten skulle registreras som cirklar i ABF och där ABF 

skulle verka för att befintliga teatergrupper och föreningar anslöt sig till ATF. 

Man jobbade även tillsammans gällande utbildningar och vid olika typer av ar-

rangemang i landet.638  
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Det nybildade förbundet börjar ge ut en tidning med namnet Arbetarteatern, 

samma namn som den tidning hade som gavs ut i anslutning till ABF:s satsningar 

på trettiotalet. Amatörteaterförbundets förste ordförande inleder första numret 

med en ledare fylld av tillförsikt:  

Amatörteatern kan fungera på flera sätt som politiskt vapen och är därmed en 

tillgång och styrka för arbetarrörelsen. Men för att den ska bli det måste vi 

medvetet diskutera vad vi vill med teater. […] Att vi bildade Sveriges Arbetar-

teaterförbund är ju till stora delar ett resultat av diskussionen om vad vi vill 

med teatern. Att jag tar upp den här diskussionen nu beror på att vi av förkla-

riga orsaker koncentrerat oss på det konstnärliga utvecklingsarbetet och på 

organiseringen och därför har diskussionen om teatern som vapen legat i trä-

da. Det är dags att vi tar upp den igen.639 

Här kan man också ta del av hur man på ledarplats hamnar i en skarp ordväxling 

med Einar Bergvin i ATR:s tidning Teaterforum som andas irritation och konku-

rens om bidrag där Statens kulturråd och Riksteatern är de stora bidragsgivarna. 

Vidare utmanat arbetarteaterförbundet ATR om vem som skall företräda Sverige 

i internationella amatörteatersammanhang.640 Att två liknande nationella amatör-

teaterförbund existerar parallellt förklarar delvis dessa gränsdragningsrelaterade 

och animerade diskussioner.  

I Arbetarteaterns första nummer finns också en mer ideologisk diskussion om 

hur man skall använda de institutionella resurser man slutligen tillskapat sig. 

Lennart Ljungberg ger sig också i kast med uppgiften att försöka förutse hur den 

rörelse han upplever sig befinna sig mitt i kommer att utvecklas i framtiden. Han 

dyker ner djupt i mänsklighetens historia och skriver om kulthandlingar som väd-

jade till de högre makterna och som i sin kollektiva form handlade om livets 

drömmar och önskningar. Detta leder i hans resonemang till teater utan publik, 

de som agerar var också de som upplevde skådespelet. Vill man befästa teaterns 

folkliga förankring måste dessa urmotiv få en större roll kring pjäsarbetet hävdar 

Ljungberg. Varför spelar vi denna pjäs, för vilka spelar vi, vad har människor 

idag för drömmar och önskningar och vad skall uppmärksamheten fästas på frå-

gar han. Här har Sveriges arbetarteaterförbund en viktig funktion i teaterhistorien 
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och för de människor som lever i dag och i morgon utbrister AAA:s före detta 

ombudsman förväntansfullt.641  

I numret efteråt får han svar av Björn Elmbrant som menar att amatörteatern 

kan bli betydelsefull för återerövringen av demokratin under det kommande åt-

tiotalet, en demokrati som är hotad från flera håll. Dels från en allt mer anonymi-

serad övernationell kapitalism, dels från en allt mer aggressiv byråkrati, dels från 

en alltmer förstelnad arbetarrörelse. Men det stora framtidshotet kommer från 

människornas attityder menar Elmbrant. De ungas kapitulationsanda, uppgiven-

het inför fackligt och politiskt engagemang, privatisering, drogkultur, självbedrä-

geri, unga utan mål i mun och äldre som förnekar sina känslor. Amatörteatern 

kan inte lösa världens problem menar Elmbrant, men den kan bli en politisk kraft 

som tillsammans med andra aktiviteter kan stärka människorna i tron på demo-

kratin som styrelseskick och kulturell bas. Han avslutar med förväntningar på 

hur det skall gå till: 

Att det finns en livaktig amatörteater i arbetarrörelsefamiljen är också oerhört 

betydelsefullt kulturpolitiskt. Med all rätt klagar vi på den kulturpolitiska sta-

linism som med jämna mellanrum sticker upp sin trista nuna också i arbetar-

rörelsen. Men vad gör vi åt det? I min lilla stad består nu halva s-gruppen i 

kulturnämnden av sådana som spelat amatörteater. De vet att teater kostar 

pengar. De vet att teater bygger på motsättningar. De har större inblick i de 

allmänna villkoren för konstnärlig verksamhet än de andra ledamöterna, där-

för att de själva varit med på ett hörn. En sådan utveckling kan inte under-

skattas. Men när halva LO sektionen om några år spelat teater? När 1/3av 

kommunstyrelsens s-ledamöter gjort det? Visst kommer en och annan broms-

kloss att finnas kvar i vår rörelse om 10 år. Men den kulturpolitiska toleran-

sen och intresset kommer att öka. De professionella kulturskaparna kan inte 

undgå att också dra nytta av en sådan utveckling.642 

Den rörelsesocialistiska självförvaltartanken hade god grogrund i Bredsjö, inte 

bara i utbildningen av amatörteaterledare. Runt Bredsjögården uppstår olika ty-

per av projekt som beskrivs som byutveckling och kooperativa organisationsfor-

mer. I en skrift som gavs ut av glesbygdsdelegationen 1985 beskrivs både Bredsjö 

och den tidigare nämnda Huså som byar som på ett lyckosamt sätt sökt nya for-

mer för samarbete där det frivilliga arbetet, den lokala kulturen och den sociala 

gemenskapen är viktiga. Utvecklingen i Bredsjö, från att man införskaffade Bred-

sjögården, beskrivs här som en framgångssaga: 

                                                        
641 Ljungberg, Lennart (1983) Debatt Varför amatörteater? Arbetarteatern 82-83/1 
642 Elmbrant, Björn (1983) Debatt Amatörteatern behövs för demokratin Arbetarteatern 83/2 
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Under de fem år som gått sedan dess har mycket hänt. Idag fungerar villan 

som centrum för ettåriga folkhögskolekurser för arbetarteaterledare och kor-

tare kompletteringskurser för cirkelledare. I villan finns också administration 

och gemensam matsal för de 60 personer som dagligen finns på herrgården. I 

en del av de övriga byggnaderna som ingår i herrgården ryms det sk ungdoms-

arbetslöshetsprojektet (organiserad som folkhögskolekurs) som tar emot ca 12 

arbetslösa ungdomar varje år med ambitionen att hjälpa dem att hitta en väg 

in på arbetsmarknaden. I byn har den gamla tvättstugan byggts om till koope-

rativ affär. I en fabriksbyggnad finns arbetskooperativet Bredsjö och i en stor 

lagård finns utrymme för de får som ska bli en del av kooperativets verksam-

het.643 

I kursen för arbetslösa ungdomar rekryterades inledningsvis ungdomar från 

Hällefors som beskrevs som struliga. Våren 1985 avslutade ungdomarna sin kurs 

med att turnera med en teaterföreställning som handlade om folkrörelser kontra 

den offentliga byråkratin.644  

* 

Sammanfattningsvis kan konstateras att initiativtagarna till Bredsjögården efter 

en segdragen strid lyckades finna finansiering för den egna kursgården. Även om 

inte allt tillföll genom regelrätta bidrag så blev ändå den socialdemokratiska rö-

relsen en viktig ekonomisk källa liksom de kurser för arbetslösa ungdomar som 

betalades av kommunen och AMS. Påfallande är att kulturvänstern inte längre 

syns i empirin, däremot finns ATR som en konkurerande nationell amatörteater-

organisation. Strävanden efter att bidra till att byn lever upp är framträdande. 

Inom folkhögskoleutbildningen utvecklas metoden och de flesta eleverna verkar 

inledningsvis rekryteras från rörelsen. Man vill utbilda amatörteaterledare som 

kan gå ut i sina hemorter och i rörelsens organisationer för att starta upp politiskt 

medveten och samhällsförändrande teater. För detta krävs att man utvecklar ele-

vernas förmåga till handling.  

Bakom Bredsjögårdens framgångssaga i mitten av åttiotalet fanns kommunen 

och andra lokala krafter som såg rörelsesocialismen som en kraft i kampen mot 

strukturomvandling och uppgivenhet. Det var till de unga kulturradikala 

SSU:arna man ställde förväntningarna när lokal utveckling, småskalighet och kul-

turverksamhet sågs som realistiska framtidsalternativ.  

1994 skulle Bredsjögården gå i konkurs och folkhögskolans teaterledarutbild-

ning skulle komma att flyttas in till Hällefors. I Herrgårdarnas byggnader skulle 

en konferensanläggning komma att drivas.  
                                                        
643 Mårtensson (1985) s 18 
644 Mårtensson (1985) s 37 
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7. Kulturens politisering och politi-
kens kulturalisering 
 

I detta avslutningskapitel görs ett försök att på ett mer samlat sätt knyta an de 

empiriska kapitlens resultat till avhandlingens övergripande perspektiv. Avhand-

lingen har argumenterat för att en fördjupad förståelse av sextiotalsradikalise-

ringen dels innebär att periodiseringen behöver förlängas såväl bakåt som framåt 

i tiden, dels att de estetiska uttrycksformernas politiska dimensioner bör fokuse-

ras. Avhandlingens tema, kulturens politisering och politikens kulturalisering, ses 

som en process där de estetiska uttrycksformerna och den politiska radikalise-

ringen möts och påverkar varandra. Det är i denna process som avhandlingens 

empiri förstås.  

Det långa sextiotalet är intimt förknippat med uppkomsten av de så kallade 

nya sociala rörelserna. Detta har lämnat spår både i historieskrivningen om peri-

oden och i några av de sociala rörelseforskningsansatserna. De amatörteatersats-

ningar som granskades i kapitel 3-6 förstås utifrån sextiotalsradikaliseringen och 

den forskning kring sociala rörelser som presenterades i kapitel 1-2. Utifrån dessa 

ingångar har begreppet kulturaktivism formulerats för att beskriva en hållning 

som tar hänsyn till de estetiska uttrycksformernas politiska dimensioner.  

Detta avslutande kapitel vill alltså bidra till diskussionen om hur sambanden 

mellan estetiska uttrycksformer och politisk aktivism kan förstås och förklaras 

med utgångspunkt i de undersökta amatörteatersatsningarna. Kapitlet består in-

ledningsvis av en sammanfattande diskussion där de övergripande frågor som 

formulerades i kapitel 2 relateras till de undersökningens resultat. Sedan diskute-

ras avhandlingen i ett geografiskt perspektiv. Tidigare forskning som har hanterat 

frågor om kulturpolitik, estetiska uttrycksformer och radikalisering har oftast 

utgått från centrala perspektiv där staten eller större städer tjänat som utsikts-

punkter. I den här avhandlingen börjar och slutar amatörteaterdramat på lands-

bygden. Periferin står i centrum. Till sist behandlas begreppet kulturaktivism i ett 

försök att klargöra de estetiska uttrycksformernas roll i den utveckling som bru-
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7. Kulturens politisering och politi-
kens kulturalisering 
 

I detta avslutningskapitel görs ett försök att på ett mer samlat sätt knyta an de 

empiriska kapitlens resultat till avhandlingens övergripande perspektiv. Avhand-
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utgått från centrala perspektiv där staten eller större städer tjänat som utsikts-

punkter. I den här avhandlingen börjar och slutar amatörteaterdramat på lands-

bygden. Periferin står i centrum. Till sist behandlas begreppet kulturaktivism i ett 

försök att klargöra de estetiska uttrycksformernas roll i den utveckling som bru-
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kar sammanfattas som sextiotalsradikaliseringen. Men låt oss inledningsvis för-

söka skissera den empiriska händelsekedjan som bildar olika scener i dramat om 

amatörteatern som politiskt verktyg. De undersökta kulturprojekten påverkar 

varandra och kan ses som en slags kulturaktivismens kausalitet. Den kan kort 

sammanfattas enligt följande:  

 

 I det långa sextiotalets politiserade kulturklimat genomfördes Spelet om 

Norbergsstrejken. Genom att iscensätta en strejk kunde även samtidens 

sociala och ekonomiska konflikter tydliggöras. Gestaltningen möjlig-

gjordes av en stor grupp amatörteaterskådespelare och en omfattande 

organisering runt praktiska bestyr. Det lyckade genomförandet och den 

starka berättelsen gjorde projektet till en föregångare som inspirerade 

en mängd liknande spel runt om i landet.  

 

 I kurser delades erfarenheter från arbetarspelsprojekten med många 

över hela landet. En arbetarspelsvåg uppstod där flera andra lokalt för-

ankrade historiska konflikter iscensattes. Handlingsmönster skapades 

som uppmuntrade amatörer på många orter att beträda scenen för att 

gestalta klassens och den egna ortens historia. Arbetarspelens kulturak-

tivism gick ut på att med kulturella uttrycksformer iscensätta och påvisa 

politiska och sociala missförhållanden och skapa engagemang för sam-

hällets förändring.  

 

 Inom ABF centralt följdes detta med intresse och man konstaterade att 

kritik också riktades mot den socialdemokratiska rörelsen. Betydande 

ansträngningar gjordes för att möta utvecklingen med en parallell ama-

törteaterrörelse och ekonomiska resurser satsades på att skapa en egen 

plattform för amatörteater och arbetarspel. Inledningsvis fokuserades 

på arbetarspelens utveckling och på centrala utbildningar för teaterpro-

jektens ledarfunktioner. Senare skapas arbetarteatrar som övergripande 

organisationsprincip och olika typer av möten och manifestationer 

genomförs för att etablera rörelsen internt och externt. Den socialde-

mokratiska kulturaktivismen gick ut på att öka legitimiteten för kultur-

verksamheterna inom den socialdemokratiska rörelsen och att bedriva 

intern kritik utifrån en folkrörelsesocialistisk föreställningsvärld.  
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 ABF:s amatörteatersatsning utvecklas mer och mer mot en organisation 

i organisationen och satsningen utmynnar sedan i en brytning med rö-

relsen, en egen kursgård och ett nytt amatörteaterförbund. På kursgår-

den etableras en folkhögskolelinje där amatörteaterledare utbildas för 

att kunna verka inom den socialdemokratiska rörelsen med förhopp-

ningar på amatörteatern som ett politiskt verktyg. Utbildningen karak-

täriserades av ett handlingsinriktat och konflikskapande arbetssätt. De 

konflikter som gestaltades utgår i huvudsak från rörelseinterna diskus-

sioner eller konflikter på personnivå. 

 

Avhandlingen har också betonat hur det långa sextiotalet på olika sätt varit fö-

remål för en kamp om historien. Politiker har försökt att i efterhand konstruera 

ett arv i partipolitiska syften och forskare har diskuterat hur arvets konsekvenser 

för vår samtid ser ut. Samtidigt har den empiriska undersökningen visat att en 

kamp om historien också i allra högsta grad försiggick under perioden. De under-

sökta arbetarspelen och ABF:s amatörteatersatsning var ett viktigt inslag i perio-

dens kulturaktivism, vars kamp som i stor utsträckning bedrevs utifrån tolkningar 

och iscensättningar av historiska händelser.  

Amatörteatersträvanden i radikaliseringens spår 
Avhandlingens huvudfrågor växte fram ur en forskningsgenomgång som ringade 

in forskningsläget rörande sextiotalsradikaliseringen och periodens estetiska och 

politiska uttrycksformer. Sociologiska perspektiv på de sociala rörelserna vägled-

de undersökningsfrågorna i de empiriska kapitlen där dels den kognitiva praxi-

sen, dels konfliktperspektivet mellan den institutionaliserade socialdemokratin 

och det som brukar benämnas kulturvänstern fixerades. Huvudfrågorna löd:  

 

 Vilka föreställningsvärldar och förväntanshorisonter dominerade 

inom de undersökta amatörteaterprojekten?  

 Vilka praktiker utvecklades inom amatörteaterverksamheten i 

syfte att påverka, beröra och förändra omgivningen?  

 Vilka konflikter uppstod mellan amatörteaterverksamheten och 

den socialdemokratiska rörelsefamiljen? 

 

Med begreppen föreställningsvärldar och förväntanshorisonter har avhandlingen 

försökt frilägga kollektiva tankeprocesser som kan knytas till begreppen kognitiv 

praxis och rörelseideologi. Här behandlas kollektiva verklighetsuppfattningar och 
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kar sammanfattas som sextiotalsradikaliseringen. Men låt oss inledningsvis för-

söka skissera den empiriska händelsekedjan som bildar olika scener i dramat om 
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plattform för amatörteater och arbetarspel. Inledningsvis fokuserades 

på arbetarspelens utveckling och på centrala utbildningar för teaterpro-

jektens ledarfunktioner. Senare skapas arbetarteatrar som övergripande 

organisationsprincip och olika typer av möten och manifestationer 

genomförs för att etablera rörelsen internt och externt. Den socialde-
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intern kritik utifrån en folkrörelsesocialistisk föreställningsvärld.  
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världsbilder, nära knutna till den kognitiva praxisens kosmologiska dimension 

där historiska perspektiv, identitetsskapande perspektiv, framtidsperspektiv och 

förändringsstrategier är framträdande. Den andra frågan fokuserar handlings-

mönstren vilka dels bestäms av föreställningsvärldarna och förväntanshorisonter-

na, dels av mer institutionella förhållanden som exempelvis organisatoriska och 

ekonomiska möjligheter eller begränsningar samt andra typer av spårberoenden. 

Den tredje frågan behandlar relationen mellan aktörernas olika identiteter och 

organisationstillhörigheter. Ur avhandlingens perspektiv är det i huvudsak i rela-

tion till den socialdemokratiska rörelsefamiljen som identitetsformeringar och 

motsättningar uppstår.  

Föreställningsvärldar och förväntanshorisonter 

En viktig aspekt av rörelsernas verklighetsuppfattningar, som påpekats, var att de 

var knutna till det historiska perspektivet. Berättelsen om Strejkspelet i Norberg 

var delad i två parallella skikt, en i historisk tid som handlade om strejkerna på 

1890-talet och en i samtiden där själva arbetet med genomförandet av strejkspelet 

i lokalsamhället stod i fokus. Det historiska skiktet handlade om gruvarbetarnas 

kamp för bättre löner och livsvillkor. Arbetarna höll ihop och fastän strejken för-

lorades vanns solidariteten blev sensmoralen. Samtidsskitet handlade om hur 

norbergarna som kollektiv ställde upp och arbetade med att förverkliga spelet och 

hur engagemang, entusiasm och solidaritet i handling var en bärande kollektiv 

egenskap bland deltagarna. Här mötte de historiska händelserna samtidens poli-

tiska frågor där solidariteten, kampen mot kapitalismen och motsättningen mel-

lan den reformistiska och den revolutionära strategin inom arbetarrörelsen proji-

cerades.  

Strejkens förlopp utgjorde inledningsvis ryggraden i skildringarna. Senare 

framträdde själva arbetet på lokal nivå som en bärande berättelse där strejkspels-

föreningens tillkomst, organisationen kring förberedelsearbetet och engagemanget 

bland deltagarna fokuserades. Ramen runt samtidsberättelsen utformades på ett 

tidigt stadium vilket medförde att föreställningen om engagemanget och fram-

gången i Norberg formulerades redan innan engagemanget och framgången var 

ett faktum. Journalister anammade den effektfulla dramaturgin i sina beskriv-

ningar av såväl strejkspelets tillkomst som i recensioner av föreställningen. De 

föreställningsvärldar och förväntanshorisonter som skapades initialt förblev bä-

rande för projektet. 

När sedan arbetarspelvågen uppstod formulerades liknande utgångsberättelser. 

I många av de arbetarspel som följde beskrevs projekten från de två teman som 
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introducerades av Norbergsspelets informatörer, kampen i den historiska kontex-

ten och kampen med projektet och det samtida samhället. Handlingsmönstren 

etablerades.  

Då ABF aktiverar sig på amatörteaterns område spelar historien en liknande 

roll. Strävandena inleddes internt inom ABF där en berättelse om organisationens 

tidiga amatörteatersträvanden formulerades. Den tog sin utgångspunkt i trettiota-

let där arbetarteatern motarbetades och nedrustades vilket beskrevs som ett miss-

tag. Historien användes här för att sätta in amatörteatern i den socialdemokratis-

ka rörelsens tidiga kultursträvanden och därmed legitimerades önskningar på en 

nysatsning. Arbetarspelens spridning och värde som historiska gestaltningar av 

arbetarrörelsens historia framhävs och oönskade iscensättningar diskuteras. 

”Gräv där du står” verksamheten och de mer socialdemokratiskt präglade arbe-

tarspelens framväxt kompletterar här varandra. Tonläget vänsterut är högt och 

den progressiva musikrörelsen och de fria teatergrupperna fungerar som referens-

punkter för diskussionen om vikten av en egen rörelseintern kulturrörelse.  

Även den allmänna kulturdebatten intensifieras i ABF-tidningen Fönstret under 

mitten av sjuttiotalet. I decenniets början hade den centrerat runt den statliga kul-

turpolitiken medan den nu i större utsträckning kom att fokusera rörelsens egen 

kulturverksamhet. Kulturdebattens övergripande frågeställning handlade om kul-

turens roll i en politisk rörelse och utgick från uppfattningen att arbetarna som 

klass hade en egen kultur och således borde bli föremål för specifika kulturverk-

samheter och organisationsformer. Historiska omständigheter runt proletär- och 

arbetarkultur diskuterades och låg här till grund för föreställningsvärldar i kul-

turaktivistisk riktning. Att det var socialdemokratin ensam som företrädde dessa 

arbetare ifrågasattes sällan utan de ingick i ”vi”et, ofta beskrivet kort och gott 

som arbetarrörelsen. ”Dom” omfattade i princip alltid borgerligheten men ofta 

även vänstern.  

Men i sextiotalets politiserade kulturklimat vacklade det ”vi” som ABF så om-

sorgsfullt vårdat. Inom ABF uppfattade förespråkarna för amatörteatern att de 

var på väg att skapa en folkrörelse i rörelsen. Arbetsgruppen för amatörteater 

inom arbetarrörelsen (AAA) agerade alltmer som fristående från moderorganisa-

tionen med en egen föreställning om samhället, egna förväntanshorisonter och 

med mandat att upprätta egna handlingsmönster. Inom de olika arbetarteatrarna 

delade man i stort sett denna föreställning. De estetiska uttrycksformernas kogni-

tiva praktik öppnade handlingsutrymmen som tänjde de organisatoriska gränser-

na. Detta friutrymme vidgades ytterligare då Bredsjögården etablerades. Där 
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som arbetarrörelsen. ”Dom” omfattade i princip alltid borgerligheten men ofta 
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sorgsfullt vårdat. Inom ABF uppfattade förespråkarna för amatörteatern att de 

var på väg att skapa en folkrörelse i rörelsen. Arbetsgruppen för amatörteater 

inom arbetarrörelsen (AAA) agerade alltmer som fristående från moderorganisa-
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kunde de teateraktiva mer eller mindre starta eget. Amatörteatern som estetisk 

uttrycksform spelade en viktig roll i skapandet av ett friutrymme där olika histo-

riska och samtida omständigheter samt önskade framtidsalternativ kunde gestal-

tas, upplevas och diskuteras.  

Praktiker 

Initiativtagarna till strejkspelsprojektet i Norberg hamnade snabbt i en maktposi-

tion där de kunde styra hur projektet förstods, formulerades och genomfördes. 

Projektets grundläggande idé var att skildra en strejk central i arbetarrörelsens 

historiska utveckling. En annan förutsättning var att det skulle bygga på en bred 

lokal förankring och ett aktivt deltagande bland ortsbefolkningen. Inledningsvis 

kommunicerades både den historiska berättelsen och det tänkta arbetssättet 

främst genom artiklar och informationsmöten. Det faktum att flera av initiativta-

garna var journalister gjorde att informationsspridningen blev välformulerad och 

koordinerad. Men det var inte förrän förankringen i lokalsamhällets föreningsliv 

genomfördes som skådespelare och ekonomiska resurser från kommunen gjordes 

tillgängliga. Utan detta stöd skulle inte projektet ha kunnat genomföras.  

Arbetet med strejkspelsprojektet bedrevs på två fronter, dels i den formella fö-

reningen, dels utanför, framförallt i anslutning till repetitionerna och manusarbe-

tet. I den formella föreningen hanterades praktiska frågor om finansiering och 

förberedelsearbetes organisation. Arbetsgrupper skapades, åtgärder genomfördes 

och insatser följdes upp. Ett stort antal medlemmar kunde här, framförallt i sam-

band med de välbesökta årsmötena, kommunicera både genom interagerande och 

genom konfrontation. Personfrågor som vilka som representerade vad och vem 

som besatte styrelseposter blev efter hand viktiga och orsakade inte sällan strider 

mellan olika identitetsstrukturer, framförallt mellan kommunister och socialde-

mokrater.  

Runt strejkspelet växte det också upp en egen lokal offentlighet innehållande 

olika aktivteter som skapade en kontinuitet i ortens kulturutbud och möjliggjorde 

engagemang kring nya projekt. Innanför denna sfär skedde arbetet med själva 

amatörteaterföreställningen. Nya praktiker etablerades där människor kunde en-

gageras i politiskt färgad kulturverksamhet. Pådrivande i denna utveckling var 

den sociala rörelse som strejkspelföreningen utgjorde. Det var också där nya 

handlingsmönster för mobilisering utformades och praktiserades.  

På många håll i landet bildades föreningar som med Norbergspelet som före-

bild skapade historiskt och lokalt förankrade arbetarspel. Lokalt bildades före-

ningar där teaterarbetets praktiska detaljer ombesörjdes. Ett nationellt amatörtea-
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terförbund tillskapades och vänsterpolitiskt präglade förväntanshorisonter och 

handlingsmönster spreds via kurser och konferenser. 

Inom ABF följde man inledningsvis detta med stort intresse och började snart 

att med större kraft engagera sig på amatörteaterns område. ABF:s amatörteater-

projekt tog fart 1977 då dels Norbergsspelet har premiär och det tydligt vänster-

politiska Tältprojektet turnerade runt i landet med en av socialdemokratin oöns-

kad interpretation av arbetarrörelsens historia, dels då det nya Amatörteaterns 

riksförbund (ATR) såg dagens ljus. SAP, LO och ABF avsätter då betydande re-

surser för ett projekt, Arbetsgruppen för Amatörteater inom Arbetarrörelsen 

(AAA) som man förväntar sig ska leda till en aktivare, enhetligare och mer koor-

dinerad amatörteaterverksamhet och även till bildandet av ett eget amatörteater-

förbund.  

Med ABF:s stora amatörteatersatsning förändras organisationens praktik. Från 

att ha varit en kulturdistribuerande organisation börjar man nu alltmer ägna sig 

åt kulturproduktion. Att teaterverksamheten ska bedrivas utifrån politiskt ideolo-

giska utgångspunkter och spegla den socialdemokratiska arbetarrörelsens värde-

ringar betonas starkt av de aktiva aktörerna i ABF. Detta präglade också utbild-

ningarna som utvecklades och som senare organiserades i folkhögskoleform på 

kursgården Bredsjö.  

Konflikter 

Teatern var under undersökningsperioden ett vapen i den politiska kampen, ett 

vapen som tidigare gömts undan menade man. Precis som arbetarklassen för-

minskats och fördolts i historieskrivningens borgerliga logik hade också Nor-

bergsstrejkens betydelse inte tillräckligt erkänts i arbetarrörelsens egen historie-

skrivning. Det iscensatta strejkförloppet ville visa att det existerar en maktkamp 

inom socialdemokratin där utgången inte på förhand är given. I arbetet med 

Norbergsspelet var detta tema inledningsvis dominerande, men efterhand nyanse-

rades konflikten mellan reformister och revolutionärer. Viktiga händelser som 

initialt beskrev socialdemokratins svek gentemot de strejkande arbetarna för-

svann i den slutliga föreställningen. Det är förstås sannolikt att denna nedtoning 

av de partipolitiska motsättningarna var ett pris initiativtagarna var beredda att 

betala för sammanhållningen och stödet från de i huvudsak socialdemokratiskt 

dominerade lokala organisationerna och kommunen.  

Spelet om Norbergsstrejken fick stor uppmärksamhet och erfarenheterna 

spreds på ett organiserat sätt. Ett viktigt forum för detta var de kurser som strejk-

spelsföreningen ordnade i amatörteaterns riksförbunds (ATR) regi med deltagare 



 Arbetare på scen  ✍  stefan backius   I   233
 232 

kunde de teateraktiva mer eller mindre starta eget. Amatörteatern som estetisk 

uttrycksform spelade en viktig roll i skapandet av ett friutrymme där olika histo-

riska och samtida omständigheter samt önskade framtidsalternativ kunde gestal-

tas, upplevas och diskuteras.  

Praktiker 

Initiativtagarna till strejkspelsprojektet i Norberg hamnade snabbt i en maktposi-

tion där de kunde styra hur projektet förstods, formulerades och genomfördes. 

Projektets grundläggande idé var att skildra en strejk central i arbetarrörelsens 

historiska utveckling. En annan förutsättning var att det skulle bygga på en bred 

lokal förankring och ett aktivt deltagande bland ortsbefolkningen. Inledningsvis 

kommunicerades både den historiska berättelsen och det tänkta arbetssättet 

främst genom artiklar och informationsmöten. Det faktum att flera av initiativta-

garna var journalister gjorde att informationsspridningen blev välformulerad och 

koordinerad. Men det var inte förrän förankringen i lokalsamhällets föreningsliv 

genomfördes som skådespelare och ekonomiska resurser från kommunen gjordes 

tillgängliga. Utan detta stöd skulle inte projektet ha kunnat genomföras.  

Arbetet med strejkspelsprojektet bedrevs på två fronter, dels i den formella fö-

reningen, dels utanför, framförallt i anslutning till repetitionerna och manusarbe-

tet. I den formella föreningen hanterades praktiska frågor om finansiering och 

förberedelsearbetes organisation. Arbetsgrupper skapades, åtgärder genomfördes 

och insatser följdes upp. Ett stort antal medlemmar kunde här, framförallt i sam-

band med de välbesökta årsmötena, kommunicera både genom interagerande och 

genom konfrontation. Personfrågor som vilka som representerade vad och vem 

som besatte styrelseposter blev efter hand viktiga och orsakade inte sällan strider 

mellan olika identitetsstrukturer, framförallt mellan kommunister och socialde-

mokrater.  

Runt strejkspelet växte det också upp en egen lokal offentlighet innehållande 

olika aktivteter som skapade en kontinuitet i ortens kulturutbud och möjliggjorde 

engagemang kring nya projekt. Innanför denna sfär skedde arbetet med själva 

amatörteaterföreställningen. Nya praktiker etablerades där människor kunde en-

gageras i politiskt färgad kulturverksamhet. Pådrivande i denna utveckling var 

den sociala rörelse som strejkspelföreningen utgjorde. Det var också där nya 

handlingsmönster för mobilisering utformades och praktiserades.  

På många håll i landet bildades föreningar som med Norbergspelet som före-

bild skapade historiskt och lokalt förankrade arbetarspel. Lokalt bildades före-

ningar där teaterarbetets praktiska detaljer ombesörjdes. Ett nationellt amatörtea-

 233 

terförbund tillskapades och vänsterpolitiskt präglade förväntanshorisonter och 

handlingsmönster spreds via kurser och konferenser. 

Inom ABF följde man inledningsvis detta med stort intresse och började snart 

att med större kraft engagera sig på amatörteaterns område. ABF:s amatörteater-

projekt tog fart 1977 då dels Norbergsspelet har premiär och det tydligt vänster-

politiska Tältprojektet turnerade runt i landet med en av socialdemokratin oöns-

kad interpretation av arbetarrörelsens historia, dels då det nya Amatörteaterns 

riksförbund (ATR) såg dagens ljus. SAP, LO och ABF avsätter då betydande re-

surser för ett projekt, Arbetsgruppen för Amatörteater inom Arbetarrörelsen 

(AAA) som man förväntar sig ska leda till en aktivare, enhetligare och mer koor-

dinerad amatörteaterverksamhet och även till bildandet av ett eget amatörteater-

förbund.  

Med ABF:s stora amatörteatersatsning förändras organisationens praktik. Från 

att ha varit en kulturdistribuerande organisation börjar man nu alltmer ägna sig 

åt kulturproduktion. Att teaterverksamheten ska bedrivas utifrån politiskt ideolo-

giska utgångspunkter och spegla den socialdemokratiska arbetarrörelsens värde-

ringar betonas starkt av de aktiva aktörerna i ABF. Detta präglade också utbild-

ningarna som utvecklades och som senare organiserades i folkhögskoleform på 

kursgården Bredsjö.  

Konflikter 

Teatern var under undersökningsperioden ett vapen i den politiska kampen, ett 

vapen som tidigare gömts undan menade man. Precis som arbetarklassen för-

minskats och fördolts i historieskrivningens borgerliga logik hade också Nor-

bergsstrejkens betydelse inte tillräckligt erkänts i arbetarrörelsens egen historie-

skrivning. Det iscensatta strejkförloppet ville visa att det existerar en maktkamp 

inom socialdemokratin där utgången inte på förhand är given. I arbetet med 

Norbergsspelet var detta tema inledningsvis dominerande, men efterhand nyanse-

rades konflikten mellan reformister och revolutionärer. Viktiga händelser som 

initialt beskrev socialdemokratins svek gentemot de strejkande arbetarna för-

svann i den slutliga föreställningen. Det är förstås sannolikt att denna nedtoning 

av de partipolitiska motsättningarna var ett pris initiativtagarna var beredda att 

betala för sammanhållningen och stödet från de i huvudsak socialdemokratiskt 

dominerade lokala organisationerna och kommunen.  

Spelet om Norbergsstrejken fick stor uppmärksamhet och erfarenheterna 

spreds på ett organiserat sätt. Ett viktigt forum för detta var de kurser som strejk-

spelsföreningen ordnade i amatörteaterns riksförbunds (ATR) regi med deltagare 



234   I   Arbetare på scen  ✍  stefan backius
 234 

från hela landet. På kurserna etablerades föreställningen om ”den andre” som 

fick utgöra motpoler till de teateraktivas ”vi”. Dessa motpoler formulerades ut-

ifrån dikotomier som arbetarteater kontra borgerlig teater, amatörer kontra 

proffs samt folkrörelsebaserad föreningsverksamhet kontra staten och kommu-

nerna.  

Studieförbundet ABF, som borde ha varit den naturliga samarbetsorganisatio-

nen för dessa kulturprojekt och deras folkbildningsinriktade utbildningsinsatser, 

befann sig oftast utanför händelsernas centrum. Situationen i Norberg där före-

ningen formellt beslutade att stå fri gentemot ABF som organisation, men där 

ändå studiecirklar bedrevs i förbundets regi och där den lokale ordföranden del-

tog mycket aktivt i det praktiska arbetet hade sina motsvarigheter på de andra 

orterna. Den frostiga relationen mellan kulturprojekten och ABF kom med andra 

ord inte till uttryck i den traditionella lokalt förankrade cirkelverksamheten utan 

hade sin grund i ett avståndstagande till organisationsmönstret i den socialdemo-

kratiska rörelsefamiljen och dess bindningar och beroenden som byggde på repre-

sentanter och organisatoriska kopplingar. Markeringen gentemot ABF:s centrala 

nivå formulerades principiellt som att man ville vara partipolitiskt obunden men 

utgjorde i praktiken ett avståndstagande från den socialdemokratiska rörelsen.  

I samband med inköpet av Bredsjögården uppstod en tydlig konflikt mellan 

AAA å ena sidan och ABF/LO/SAP å den andra. Den utgick från att AAA tog sig 

allt större friheter inom ABF:s organisatoriska ram genom att fatta egna beslut 

som sedan ABF förväntades sanktionera och finansiera. Detta bidrog till att de 

inledningsvis partitrogna teateraktiva också inom Arbetarteatrarna hamnade i ett 

slags utanförskap gentemot den socialdemokratiska rörelsen. Priset för det självs-

våldiga handlandet var en ekonomisk osäkerhet där rörelsen visade sig ovillig att 

skjuta till resurser. Undantaget var här, liksom i Norberg, de lokala organisatio-

nerna och kommunerna där sysselsättningsfrågor och byutveckling stod högre på 

dagordningen än ideologisk skolning. Framförallt Hällefors kommun kom till 

undsättning när man på Bredsjögården insåg faktum att man hamnat i ekonomisk 

knipa. 

Bredsjögården blev en materiell manifestation på att AAA öppnat eget inom 

ABF:s organisatoriska ram. En stiftelse startades vars ekonomi dock fortfarande 

var starkt beroende av den institutionaliserade socialdemokratiska rörelsen. När 

sedan en folkhögskolekurs genomfördes i LO-skolan Brunnsviks regi tillfördes 

legitimitet inom rörelsen vilket innebar att ABF tillförde mera resurser, dock fort-

farande något tvekande. Den identitetsskapande kärnan i teaterledarutbildningen 
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utgick från konflikten med socialdemokratin och uppfattningen att man arbetade 

med att utveckla människor till politiskt medvetna teaterledare som skulle sprida 

kulturen inom rörelsen. ”Dom” konstruktionen riktade sig i alltså första hand 

mot de man upplevde som kulturfientliga inom den egna rörelsen men även till 

viss del mot den konkurrerande amatörteaterorganisationen ATR 

Utbildningarna av teaterhandledare var en prioriterad fråga inom ABF under 

undersökningsperioden. Utbildningen byggde på erfarenheter från SSU:s och 

ABF:s ledarutbildningar och utgick från en konfliktskapande metod som syftade 

till att medvetet skapa motsättningar vars lösning eleverna skulle lära sig av. Stort 

fokus lades på personliga relationer och personlig utveckling men i en kollektiv 

kontext. Vid arbetet med Norbergsspelet och dess efterföljare, liksom i de utbild-

ningssatsningar som gjordes i dessa sammanhang, var inriktningen en annan. Den 

utbildning som genomfördes av ATR i Norberg var mer i seminarieform där man 

diskuterade och utbytte erfarenheter muntligen. Detta uteslöt inte vissa aktivistis-

ka inslag. Den mer konsekvent genomförda aktivistiska och handlingsinriktade 

pedagogiken som användes i anslutning till ABF:s verksamhet verkar i huvudsak 

komma ur det socialdemokratiska ungdomsförbundets omstridda pedagogiska 

traditioner.  

I arbetet med arbetarspelen synliggörs konflikterna i huvudsak i den estetiska 

gestaltningen där motsättningarna mellan arbete och kapital eller reformism och 

revolution är närvarande. I den socialdemokratiska rörelsen däremot mejslas kon-

flikterna ut mer på personliga plan där individerna i gruppen på något sätt utgör 

de krafter mot vilket konflikterna gestaltas. I den mån mer strukturella perspektiv 

berörs så handlar det om en rörelseintern fråga där folkrörelsesocialism och stats-

socialism kan sägas utgöra motpolerna. Just denna fokusering som i grunden är 

en ideologisk diskussion inom arbetarrörelsen gör att verksamheten i Bredsjö, 

trots allt, ändå i huvudsak måste betraktas som socialdemokratiskt inriktad. Men 

påverkan från ”dom” på amatörteaterns vänsterkant är ändå tydlig också i detta 

sammanhang. Det är sålunda uppenbart att såväl arbetarspelens ideologiska kri-

tik mot socialdemokratins statssocialistiska sidor som den mobiliserande prakti-

ken och den lokala förankringen kan ses som ett uttryck för rörelsesocialismen. 

När förväntningarna riktades mot den socialistiska framtiden var de estetiska 

uttrycksformerna viktiga som samhällsförändrande krafter. Men ur ett konflikt-

perspektiv är det också värt att betona hur kulturverksamheten i sig utgör en vik-

tig identifikationskraft som skapar sammanhållning och gemenskap över organi-
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satoriska och partipolitiska skiljelinjer. Kulturaktivismens identifikationsmeka-

nismer har sina rötter i de estetiska uttrycksformernas friutrymme.  

Periferin i centrum 
Arbetarspelen kan ses som lokala reaktioner på de akuta kriser strukturomvand-

lingen förorsakade, framförallt synliggjorda i Bergslagens bruksorter. Såväl pro-

blemet som lösningen söktes i centrum, hos staten eller företagen. Motreaktio-

nerna mot arbetarspelen kom vanligtvis från centralt placerade aktörer. Händel-

seutvecklingen bör därför förstås också i ett geografiskt perspektiv. 

Det är å ena sidan tydligt att många av de kulturarbetare som initierade spelen 

ofta kom från Stockholm eller andra större städer. Å andra sidan hade de att för-

ankra sina idéer lokalt. Det innebar bland annat att den lokala ABF-

organisationen ofta hamnade i motsättning till företrädare för de regionala och 

centrala nivåerna i förbundet. På motsvarande sätt utvecklades relationerna inom 

andra grenar av rörelsefamiljen: medan kommunerna lämnade stöd till amatörte-

atersatsningen och drog lärdomar av sättet att engagera lokalbefolkningen be-

traktade centrala partiinstanser verksamheten med misstro. Även när det gällde 

projektens finansiering riktades inledningsvis förhoppningar centralt, framförallt 

till kulturrådet och de centrala socialdemokratiska rörelseorganisationerna men 

både i Norberg och i Bredsjö blev det slutligen bergslagskommunerna där ama-

törteaterverksamheten bedrevs som blev de ivrigaste tillskyndarna av ekonomiska 

resurser. I Norberg kom stödet efter en bredare lokal mobilisering medan stödet 

från Hällefors kommun kom ur en i huvudsak intern mobilisering inom social-

demokratin lokalt. Detta skedde i skenet av strukturomvandling och utflyttning.  

Det långa sextiotalet inneslöt en process där kulturen och politiken närmade 

sig varandra. Ur detta formulerades föreställningsvärldar och förväntanshorison-

ter som motiverade folkliga inslag i olika kulturprojekt. De inledande initiativen 

till strejkspelen togs av vänsterorienterade kulturarbetare från storstaden, ”na-

rodniker” som utvandrade till glesbygderna eller förorterna för att söka allierade 

i den politiska kampen. Med sig hade de erfarenheter från sextiotalets storstads-

centrerade och avantgardepräglade kulturklimat där radikaliseringen ofta fått 

estetiska uttryck. Ambitionen att ta kulturen till folket var framträdande och in-

fluenserna från den maoistiska vänsterns retorik är tydliga. ”Folket” bor i perife-

rin, inte i centrum där den politiska makten huserar tycks man ha menat. Trots 

att Norberg och Huså var små orter medan Sundsvall och Norrköping måste 
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räknas till medelstora städer beskrevs platserna där spelen formades som enhetli-

ga, ofta geografiskt avgränsade områden. 

Genom att i teaterns form, där de verksamma argumenten snarare är poetiskt 

formulerade än sakligt underbyggda, framställa historiska konflikter i skenet av 

motsättningen mellan lokal folklighet och central maktutövning gav de en tolk-

ningsram också till de dagsaktuella problemen. Den lokala identiteten stärktes, 

förväntanshorisonterna påverkades och nya handlingsmönster befästes. I Norberg 

ställde de lokala folkrörelseorganisationerna, liksom kommunen, efterhand entu-

siastiskt upp bakom budskapet. Kulturarbetarna hade nödvändiga kunskaper om 

hur man producerar och genomför en föreställning, men utan den estetiska berät-

telsens identitetsskapande kraft hade förmodligen framgången uteblivit. 

Geografin utgjorde också en viktig aspekt av den statliga kulturpolitik som 

började implementeras vid sjuttiotalets mitt. Den nya statliga kulturpolitiken var 

en del av denna strömning. Den legitimerade amatörverksamhet och bidrog re-

sursmässigt till kulturens spridning både geografiskt och socialt. Amatörteatern 

blev då ett sätt att engagera stora mängder människor från tidigare utanförståen-

de grupper i den egna lokala historien långt utanför centralt placerade institu-

tionsteatrar.  

Framgången och intresset för spelet om Norbergsstrejken formulerades fram-

förallt genom media som utgick från storstäderna. Från denna nationellt oriente-

rade mediebasen skildrades idealiserade förhållanden på landsorten. Den social-

demokratiska kulturdiskussionen, arbetarspelen, arbetarteatrarna och Arbetartea-

terförbundet beskrevs framförallt i ABF-tidningen Fönstret vars journalistiska 

perspektiv också utgick från centrum.  

Sist, men inte minst viktigt: den politiska och ekonomiska makten i samhället 

hade sin bas i storstäderna. Under det långa sextiotalet, då de nya sociala rörel-

serna levererade kritik mot byråkrati, kommersialism och kapitalism var det 

närmast självklart att placera upprorets centrum i periferin. 

Kulturaktivismen och det långa sextiotalet 
Sociala rörelser är företeelser som till sin natur är tillfälliga och föränderliga. Det-

ta understryks i denna avhandling. Ett annat mindre uppmärksammat förhållande 

som också betonas är att själva kulturverksamheten, både i dess estetiska och 

meningsskapande dimensioner, bör ses som den centrala aspekten av sociala rö-

relsers verksamhet. Sociala rörelser öppnar upp för nya rörelsekulturer i form av 

ritualer och traditioner vilket medför att nya konstnärliga uttryck kan växa fram. 
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Det är i dessa utrymmen som föreställningsvärldar, förväntanshorisonter och 

handlingsmönster formas. Dessa bildade grund för periodens förändringssträvan-

den. 

Kulturaktivismen bars alltså upp av aktörer i anslutning till de sociala rörelser-

nas kognitiva utrymmen. Det kognitiva och rörelseideologiska synsättet som be-

handlades i kapitel 2 betonar olika dimensioner där framförallt de kosmologiska 

och rörelseideologiska visat sig vara användbara ur denna studies perspektiv. Be-

greppen omfattar rörelsens världsbild, hur den uppfattar det omgivande samhället 

och sin historiska mening, hur den identitetsskapande mekanismen fungerar och 

även framtidsvisionerna och förändringsstrategierna som rörelsen bär på.  

Här inryms gemensamma antaganden som ger en social rörelse dess utopiska 

mission. De olika händelserna i anslutning till strejkspelet i Norberg, arbetar-

spelsvågen och ABF:s amatörteatersträvanden med Bredsjögårdens tillblivelse och 

skapandet av ett amatörteaterförbund kan ses som skeende i olika kognitiva rum. 

Men metaforen är förrädisk. I själva verket överskrids gränserna av idéer och 

handlingsmönster som inte låter sig fångas av varken rörelser eller institutioner. 

Kulturaktivismen formulerade inte ett politiskt program men bidrog till att de-

monstrera nya föreställningsvärldar, förväntanshorisonter och handlingsmönster. 

Dessa utgick från de estetiska uttrycksformerna, i det här exemplet amatörtea-

tern, och begränsades inte av grupptillhörigheter eller organisationsgränser. 

En gemensam identitet formades runt arbetarspelen och arbetarteatrarna både 

inom och utanför den socialdemokratiska rörelsefamiljen. Det motstånd de kul-

turaktiva mötte fungerade i grunden som en samhörighetsmekanism oavsett om 

motståndet upplevdes komma från ett samhällstrukturellt eller organisationsin-

ternt plan. På detta sätt otydliggjordes organisatoriska gränser i praktiken och 

motståndets försök att innesluta dem i viskapande mekanismer blev i stället till 

amatörteaterrörelsens gemensamma utrymme. I denna identifikationsprocess och 

samhörighetskänsla, vars grundfundament var opposition, iscensattes kulturakti-

vismen.  

De kulturaktiva aktörerna rör sig alltså tämligen fritt in och ut över organisa-

tionsgränser och för med sig ackumulerade resurser och gemensamma hand-

lingsmönster. Organisationernas gränser skapade naturligtvis också hinder, men 

dessa kunde tänjas och överskridas av de teateraktiva både inom och utanför den 

socialdemokratiska rörelsefamiljen. Det visar sig då att om de organisatoriska 

gränserna är otydliga så är de identitetsskapande avgränsningarna desto starkare.  
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Den socialdemokratiska arbetarrörelsens ökade aktivitet inom kulturverksam-

heten under perioden kan förstås utifrån tre olika typer av utmaningar. Den för-

sta gällde socialdemokratins självförståelse. Sextitalsradikaliseringen hade inte 

bara lett till kritik mot kapitalism, kommersialism och byråkrati utan också mot 

det parti som lett utvecklingen. Här kunde folkrörelsesocialistiska perspektiv ut-

göra plattformar för rörelseintern och vänsterextern kritik. För det andra utgjor-

de amatörteaterns exempel på hur verksamheten kunde engagera människor i en 

bygd en tydlig utmaning. Uppsökande insatser från centrum till periferi upplevdes 

allt viktigare. Slutligen uppstod också en institutionell utmaning då den samhälls-

kritiska musikrörelsen och amatörteatern skapade egna nationella organisationer 

med nya former för produktion och distribution. I egenskap av den socialdemo-

kratiska rörelsens tredje ben – det kulturpolitiska – blev det ABF:s uppgift att 

möta dessa utmaningar. Metoden blev att kopiera vänsterns framgångsrecept och 

fylla det med mer socialdemokratiskt anpassade budskap. 

Identitetsformeringen skapade ett ”vi” där de kulturaktiva uppfattades som 

egen grupp och där föreställningen om kulturen som användbart politiskt verktyg 

var kittet. I jämförelse med de tidigare prövade politiskt färgade begrepp som 

beskrevs inledningsvis – upproriskhet, kulturseparatism och kulturradikalism - 

fångas här utrymmet som karvats ut av de estetiska uttrycksformernas förmåga 

att beröra och engagera.  

Denna tolkning ligger i linje med den inledningsvis refererade tyska historikern 

Gilcher-Holtey som framhåller den nya vänsterns kulturella aspekter där intresset 

riktades mot den alienation som individer upplevde i det levande livet framför 

politiska och sociala förändringar. Denna orientering kräver ett nytt organisa-

tionskoncept som går ut på handling och aktion före organisation menar hon. 

Denna direktaktion med symboliska iscensättningar syftar till att medvetandegöra 

allmänheten samtidigt som handlingarna också syftade till att förändra de delta-

gande på individuell eller kollektiv nivå.  

Den nya mer kulturorienterade vänstern förstod samhällsomvandling som nå-

got som utgår från att man förändrar tolkningen av samhället. Genom detta per-

spektiv blir de konstnärliga iscensättningar som arbetarspel och arbetarteatrar en 

del av en samhällsomvandlingsstrategi som utgår från premissen att förändringar 

i den kulturella sfären föregår förändringar i den politiska och sociala. Med hjälp 

av estetiska uttrycksformer kunde människor medvetandegöras om den önskade 

samhällsomvandlingen. Den politiska radikaliseringen var i detta perspektiv 
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sprungen ur de estetiska uttrycksformerna då kulturen politiserades och politiken 

kulturaliserades. 

Det långa sextiotalets estetiserade disharmoni låg alltså till grund för kulturak-

tivismen, kulturaktivismen var en viktig del av sextiotalsradikaliseringen där 

mångas längtan efter ett mer demokratiskt, rättvist och ofta socialistiskt samhälle 

kom till uttryck genom estetiska uttrycksformer och konstnärliga gestaltningar.  
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8. Käll- och litteraturförteckning 
 

Källor 
 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)  
 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)  

Verksamhetsberättelser 1969-1982, 1989-1990 

A02 Förbundsstyrelsens protokoll 

F20H Kommittén för kulturfrågor 

F06C Estetisk verksamhet 

  Sveriges Arbetareteaterförbund (ATF) 

Vol4 Handlingar 1988  

Vol6 Handlingar 1989  

Vol8 Örjan Larsson handlingar 1980-talet  

Vol12 Örjan Larsson handlingar 1980-talet 

Vol15 Örjan Larsson handlingar 1970- och 80-talen 

Brunnsviks folkhögskolas arkiv (BFA)  

Kurs för amatörteaterledare Bredsjö 1981-82 

Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP)  

   A2:28 Förbundsstyrelseprotokoll 1981 
 

Norbergs folkminnesarkiv (NFA) 

 

Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 1891-92 (FSNS) 

   A Protokoll 

   E Korrespondens 

   F Ämnesordnade handlingar 

Norbergs alternativa kulturförening (NAKF)  

   A1 Protokoll 
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Kungliga biblioteket Audiovisuella medier (KBAM) 

 

Sveriges Television, mediafiler  

(770626) Minne 1892: Spelet om Norbergsstrejken  

(770919) Spegeln Tältprojektet och de fria teatergrup-
perna 

(781108) Amatörteatern sedd inifrån ATR 

(781222) Amatörteater: Bygdespel - saga och verklighet 

(861123) Tillsammans kan vi flyga 

(900127) Byn som vägrade dö 

 

Sveriges Radio P1, mediafiler 

(790508) Så minns vi Sundsvallsstrejken 1879  

(790620) Spelet om Sundssvallstrejken 

(790811) Spela roll - om sommarens friluftsspel på ama-
törteaterfronten 

(791117) Spela roll. Om ABF:s amatörteatersatsning. 
Redaktör Gunnar Ollen. Medverkande Lennart Ljung-
berg, Inge Johansson och Kent Hägglund.  

(791221) Solidariteten den är vacker del1, Spelet om 
Norbergsstrejken  

(800104) Solidariteten den är vacker del2, Närpes 

(800109) Solidariteten den är vacker del3, Norrbotten 

(800322) Samtal om svensk amatörteater förr och nu. 
Redaktör Bengt Gustavsson. Medverkande Gunnar Ol-
len, Jan Hemmel, Einar Persson och Bengt Pålsson 

(810731a) Aina Blom, Seskarö, berättar om sitt liv och 
om amatörteatern på ön. Redaktör: Gunilla Gustafsson 

(810731b) Sommarteater. Folkteater från lustspel till ar-
betarspel, barnteater och opera spelas i sommar-Sverige. 
Redaktör: Bim Clinell  

(830226) Amatörteater är att stärka självkänslan. Om 
de senaste årens uppsving. Redaktörer: Folke Rubin och 
Ingegärd Nyström. Luleå 

(980630) Studio Ett. Direktsänt aktuellt magasin från 
Samhällsredaktionen om sommarteater 
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Film, mediafiler 

Eld i berget: spelet om Norbergsstrejken. Görel Elf, 
Mats Godée, Stockholm Filmcentrum, 19771978  

 

LP skivor, mediafiler 

   Så här är det, SSU 1975  

Folk som har sånger kan inte dö, Monica Zetterlund, 
Thorstein Bergman, YTF A-disc 1976 

Glimtar ur kulturprogram vid ABF Forum Karlstad  
16-17 april, A-disc 1977 

Kvinnor sjung ut - två sidor av Katas Döttrar,  
A-disc 1979  

 

Arkivcentrum Örebro (ACÖ) 

 

Muntliga källor till lokalpolitiken i Örebro län 2006-2008, 

Hällefors: 

Pentti Supponen, lärare Bredsjögården 061005 

Lennart Ljungberg, föreståndare Bredsjögården 070928 

Låsta intervjuer 

 

I Författarens ägo (IFÄ) 

Intervjuer 

Arne Andersson, regissör Spelet om Norbergsstrejken, 
060405 

Maj Britt Gordon, sångerska Spelet om Norbergsstrej-
ken, skådespelare Norrby teater, 061130 

Bertil Jansson, LO:s kulturombudsman 1977-1997, ord-
förande ABF:s kulturkommitté och ordförande AAA, 
080313 

Thord Fjällström, verksamhetsansvarig på ABF för-
bundsexpedition för studiekommittéerna från 1979, 
100129 

e-post gruppintervju Kram/Folkteatern Karlstad januari 
2010. Eva Moberg, Hans Åke Höber, Hans Magnusson, 
Per Forsberg  
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Ljudinspelningar 

Teater i lokalsamhället Norberg 25-30 juni 1979, 
mediafil 01-14 

Arbetarspelsseminarium ABF huset Stockholm, 070922 

 

Handlingar tillhandahållna genom följande personer 

Bertil Jansson 

   Sture Karlsson  

Ulf Magnusson 

Eva Moberg 

  

Övriga handlingar 

Historik i turistinformation tillgänglig i byn Huså som-
maren 2008, Byutveckling (770718)  

 

DVD- CD- Lp- och singel skivor med tillhörande texthäften 

Tältet - vem tillhör världen (1978) Christina Olofson, 
Göran Du Rees, Haga film 1978 DVD 

Musiken och några scener ur spelet om Åreskutan och 
dess brukare: Huså Spelet. Huså001 Föreningen Husås-
pelet, distr: Samdistribution, LP skiva 1980 

Norbergs-strejken 1891-92. Föreningen för spelet om 
Norbergsstrejken, odaterad 

Folk har gjort uppror i alla tider. Sånger ur Horndals-
spelet, WISLP601 Wisa grammofon, odaterad  

   Noterat, SSU Frihets förlag 1976 

Till seger. Röster och sånger i arbetarrörelsen. Berättare: 
Gunnar E. Sträng, A-disc 1979 

Vårt vapen heter solidaritet 1974 SSU Frihets förlag 

Jubileum SSU 60 år, SSU Frihets förlag, odaterad 

Musiken från Tältprojektet ”Vi äro tusenden…”  
Nacksving 031-10, 1977 

Åke Hodell, Verbal brainwash and other works,  
Fylkingen records 2000  
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Dagstidningar 
731118  Göteborgsposten Lärare sparkas av ABF, osignerad 
740228  Dagens Nyheter Kritiken mot ABF går vidare – Dags för ett nytt  

Studieförbund, Tomas Forser och Per Lysander 
751013  Fagersta Posten ”Norbergsspelet” svårt få aktörer, osignerad 
751121  Fagersta Posten Striden i Norberg blir sommarspel! Men dålig start: 

Inget statsbidrag  
751215  Fagersta Posten Total enighet om strejkspel – Alla på möte ville vara 

med, osignerad 
760101  Aftonbladet Sveriges första gruvstrejk ska bli bygdespel i Bergslagen 

med tusentalet aktörer, Karlis Branke 
760322  Dagens Nyheter Vår röda fana’ visar på debatträdslan, Ove Säver-

man 
760417  Vestmanlands läns tidning Stort kliv framåt för spelet om Norbergs-

strejken Sture Karlsson tar tjänstledigt och skriver manus i sommar, 
Liisa  

760420  Vestmanlands läns tidning Redaktör S  
760421  Vestmanlands läns tidning Brev till redaktör S: ”Norbergsstrejken” 

inget politiskt paradspel, Einar Bergvin  
760422  Vestmanlands läns tidning Redaktör S 
760823  Fagerstaposten Spelprat på Norrby, osignerad  
770506  Folkbladet Spelet om Norbergsstrejken, Lennart Svensson 
770606  Vestmanlands läns tidning Det här är det märkligaste som hänt i 

Norberg på länge, Yvonne Gröning  
770622  Aftonbladet Hela bygden spelar med i strejkpjäsen, Tommy Sund-

berg 
770622  Dagens Nyheter Hela bygden på scenen - Norbergsstrejken i märk-

ligt amatörteaterprojekt, Suzanne Gottfarb  
770624  Fagersta Posten: Nerverna Under kontroll- Hollywood nästa! Britta 

Johansson & Karin Strand 
770627  Fagersta Posten Strejkpremiär i Klackberg: Lisa och Catrin suveräna 

– men varför så fjuttigt slut? Britta Johansson & Karin Strand 
770627  Aftonbladet Det här är bland det mest spännande ni kan se just nu!, 

Gunilla Boetius  
770627  Nerikes Allehanda Norbergsstrejken blev teaterföreställning Hel 

bygd tog fram historia, Bertil Isaksson  
770627  Vestmanlands läns tidning Spelet om Norbergsstrejken går till histo-

rien som mandomprovet för bred folklig teater spelad av icke profes-
sionella skådespelare Norbergsstrejken jättesuccé, Bertil Peterson  

770627  Arbetet Norbergsspelet ett mästerverk, Björn Littorin  
770629  Fagersta Posten Pressen om spelet: Bara bara rosor!, osignerad 
770630  Göteborgs Tidning Ett konststycke utan motsvarighet. Christer Ernst 
770701  Västmanlands folkblad (s) Spelet om Norbergsstrejken 1891-92, 

Lennart Svensson  
770701  Svenska Dagbladet Amatörerna i Norberg och gruvstrejken: En före-

ställning i Brechts anda, Elisabeth Sörensen  
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770701  Dagens Nyheter Nyanserat agitationsstycke, Lars Olof Franzén  
771103  Vestmanlands läns tidning Gustav for till Fagersta och satsade på 

rätt häst – Ingeting har gett mig så mycket som strejkspelet, Ola 
Wahlsten  

780120  Borlänge tidning Provokativ ungdomspjäs stämmer till eftertanke, 
osignerad  

780120  Dala Demokraten Tankeställare av Kramteaterns pjäs, osignerad  
780125  Norra Västerbotten 16 år och arbetslös – hur ska det gå?, Margareta 

Bratteröd 
780125  Folkbladet Den blomstertid nu kommer ställer frågorna vem har an-

svaret, osignerad 
780125  Borlänge tidning Längre kommer han inte  
780127  Västernorrlands Allehanda Kampanj i Kramfors: Alkoholdebatt som 

kom av sig innan den ens börjat, osignerad 
780127  Nya Norrland Det blev ingen debatt… Missade teaterpubliken pjä-

sens andemening?, Ture Lidbom. 
780616  Örebro Kuriren Ny premiär för strejkspels- succén Norberg avstamp 

för folkets teater, osignerad 
780617  Bergslagsposten ”Spelet om Norbergstrejken” Ny era inom amatör-

teatern, Billy Glatz  
780617  Vestmanlands läns tidning Olof Palme på ”strejkpremiären”: Man 

kan dra paralleller, Olle Ekman 
780623  Vestmanlands folkblad Palme fann paralleller ”Hög temp” i kylan på 

strejkspelspremiären, Stig Stipelius & Rune Ek 
790628  Dagens Nyheter En ny svensk folkteater, Hans Axel Holm 
790701  Dagens Nyheter Proletär och patron i Husåspel, Hans Axel Holm 
790723  Dagens Nyheter Inte har vi fått en folkteater, Lars Erik Eklund  
790723  Dagens Nyheter Något har hänt, Hans Axel Holm 
790815  Sydsvenska Dagbladet Folkets teater med teaterfolk, Jan Lewin 
800527  Värmlands Folkblad Första teaterfestivalen är en utmaning för arbe-

tarrörelsen!, Lasse Krook 
800527  Nya Wermlands Tidningen Späckat program på teaterfestivalen 

”Fantastisk upplevelse”, Solveig Norlén  
800528  Nya Kristinehamnsposten Arbetarteaterfestival steg mot ny folkrörel-

se, Stig Olander 
800528  Karlskoga Tidning 600 deltog i teaterfestival, osignerad 
800529  Filipstads tidning Arbetarteaterfestival hölls i Karlstad i dagarna tre – 

grund till en ny folkrörelse?, osignerad  
810214  Bergslagsposten Ska amatörteatern i Hällefors få en egen organisa-

tion?, osignerad  
810307  Bergslagsposten Kommunen: Lånet till Bredsjögården viktig kom-

munal fråga, osignerad 
810328  Bergslagsposten LO sektion höll årsmöte, osignerad 
810404  Bergslagsposten Hällefors får folkhögskola teaterlinje på Bredsjögår-

den, osignerad 
810902  Bergslagsposten Folkets Hus i Bredsjö får 45.000 till, osignerad 
811002  Bergslagsposten Elon Hjul ordförande i teaterförening, osignerad 
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811006  Bergslagsposten Annorlunda s-utflykt, osignerad 
811016  Bergslagsposten Teaterträff, osignerad 
811019  Bergslagsposten Lyckad träff på Bredsjögården, osignerad  
820113  Aftonbladet Att jobba på basplanet – metod ut ur krisen,  

Ronny Svensson 
061023  Svenska Dagbladet Björklund vill syna betygssättning, osignerad 
070220  Svenska Dagbladet Svenskan måste få en särställning, Lova Olsson  
070326  Kvällsposten Ny ideologi för skolan, Ulf Nilsson 
071118  Aftonbladet Borgerlighetens nya kulturkamp, Olle Svenning 
080525  Expressen 68-rörelsen lever med oss, Per Schlingmann 
080703  Norrländska socialdemokraten Spöket från 1968, Lars Ilshammar 
090702  Dagens Nyheter Hägglund skärper sin attack mot kulturvänstern, 

Henrik Brors 
100416  Dagens Nyheter Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten, 

Göran Hägglund 
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9. Summary 
 

Workers on the stage: amateur theatre as a political tool 
 

The research assignment 

The sixties and seventies are usually regarded as the decades of politicised culture. 

Often in Sweden during this time the political dimensions of cultural activities 

were expressed in terms of the aspiration of a people’s culture or culture as a 

counterbalance to the negative effects of commercialism. The yearning for a more 

democratic, just and often socialist society was expressed in substantial part 

through aesthetic expression and artistic creations. This thesis deals with the pe-

riod known as the Long Sixties. It concerns aesthetic expression as an important 

space for feelings and thoughts and as tools for conveying political messages and 

activist patterns of behaviour, a politically-characterised cultural activism. 

Culture became an important part of the time’s tangible aspiration for social 

change. A number of theatres focused on for example political and social rela-

tionships where the history of the working class movement and high-profile 

strikes and labour market conflicts were at the centre. Many other cultural activi-

ties were also loaded with political content. The period’s collective pattern of be-

haviour most often had social changes as the goal usually in the form of new so-

cial movements which were vitalised during the sixties and seventies. The amateur 

theatre ventures that will be studied here appeared in a social context which was 

characterised by new and old social movements. It is in the area of tension be-

tween the new social movements and the aesthetic vitalisation that the amateur 

theatre drama of this thesis takes place.  

This mix of culturalisation and radicalisation is reinforced by the emerging 

mass culture with its new distribution. The transnationally distributed cultural 

expressions, for example music, film and fashion became accessible to large 

groups of young people creating common frames of reference.  
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Within cultural activities this was fundamentally about an aspiration for emo-

tional contact and change, in contrast to the more logical and materially-

orientated politics which came out of social and economic patterns and power 

relationships. The aesthetic sphere is therefore characterised by a certain autono-

my which merits attention. In this way it was possible for boundaries to be chal-

lenged by individual and collective performance worlds and creativity processes 

without being hampered too much by actual physical, economic or social boun-

daries and power relationships. Aesthetic expression is also motivated in contem-

porary times by its ability to disseminate political values and patterns of beha-

viour thereby influencing the consciousness of the participant or spectator.  

The theme of the thesis deals with the politicalisation of culture and the cultu-

ralisation of politics during the Long Sixties, concretised in studies of a few se-

lected amateur theatre ventures associated with the working class movement. 

What is meant by the politicalisation of culture in this thesis is the various types 

of cultural activities motivated, implemented or perceived from a political pers-

pective. The meaning of the expression culturalisation of politics is focused on 

how political thinking and action is changed based upon experiences from cultur-

al expression. The thesis wishes to place the usual image of the sixties under the 

microscope and examine whether the western world’s own cultural revolution 

should to a greater extent be understood from a cultural perspective. As the pe-

riod becomes the subject of historical studies this discussion becomes increasingly 

more important and there are good grounds for shedding further light on cultura-

lisation in order to better understand the mechanisms of radicalisation. 

From a geographical perspective, both political radicalisation and artistic vita-

lisation are seen as movements emanating from urban and cultural centres 

spreading out to the periphery. This study takes as its starting point a small in-

dustrial village in the rural region of Bergslagen and then goes on to examine a 

few selected amateur theatre ventures that were subsequently implemented during 

the seventies, some closely connected to the working class movement. In this way 

the thesis complements earlier studies of Swedish sixties radicalisation that ema-

nated from a more urban-orientated context.  

The problem of the thesis is about how the politicisation of culture and the cul-

turalisation of politics were expressed in the examined amateur theatre activities. 

The purpose is to contribute to the historical discussion on how sixties radicalisa-

tion can be understood by highlighting how aesthetic expression and political 

radicalisation interacted. In the light of the review of the research position and 
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the discussion concerning how social movements can be studied the main ques-

tions of the thesis were formulated in the following way: 

 

 What performance worlds and expectation horizons dominated in the 

studied amateur theatre project? The focus here is on the cosmological 

dimension which is based on the four themes that can be said to consti-

tute a movement ideology: the scope of the movement’s role in history, 

identity, expectations about the future and views on the way to success. 

 

 What practices developed in the amateur theatre activities with a view 

to influencing, affecting and changing the surroundings? Attention was 

directed towards the organisational dimension and how collective the 

patterns of behaviour were. 

  

 What conflicts arose between amateur theatre activities and the social 

democratic movement family? The main emphasis here is on ABF's rela-

tion to the emerging critical workers’ plays. 

 

The empirical chapters of the thesis discuss the amateur theatre ventures that 

took place in 1975-1982. The first empirical chapter deals with the staging of a 

miners’ strike in a small village in the industrial region of Bergslagen. Then fol-

lows a chapter which can be seen as a continuation of the play about the strike in 

Norberg when a national wave of workers’ plays was identified and where the 

earlier play's experiences, expectation horizons and patterns of behaviour were 

disseminated. The following chapter is based on the social democratic dominated 

educational association, ABF’s (Workers’ Training Association) amateur theatre 

association which was launched after the Norberg play had its première. The 

educational association’s efforts resulted in a movement-orientated amateur thea-

tre venture that was focused on organisation and leadership training. The final 

empirical chapter studied how the ABF investment resulted in its own residential 

study centre and an amateur theatre association. All of these empirical chapters 

describe and examine the events which have a chronological link and perhaps 

they could be seen as different actors in a drama about how various amateur 

theatre ventures originated, developed and counteracted. The drama is set in the 

area of tension between old and new performance worlds, expectation horizons 

and patterns as behaviour and between the centre and periphery.  
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The Study 

The strike play in Norberg was initiated by a group of locally-based amateur 

theatre people who performed a large amateur theatre play about a strike that 

occurred in the region’s mines at the end of the 1800s. Initially support among 

the local population was weak, but after the project was publicised and increa-

singly found solid forms of organisation within the framework of the traditional 

popular movements, support started to broaden. The implementation and pre-

mière were a great success which had consequences for the development locally. 

The strike play also expanded its own publicity to include various local activities 

that created continuity in the region’s cultural offering and made it possible to get 

involved in new projects. Inside this sphere work on their own performance took 

place. Driving this development was the social movement that the strike play as-

sociation was a part of. This was also where new patterns of behaviour for mobi-

lising were designed and practised. They worked purposefully at spreading the 

project’s experiences to other similar projects through courses and training.  

Soon a host of similar plays showed up in different places in the country and 

something that could be likened to a wave of workers’ plays emerged. Similar 

associations were established locally where the practical aspects of the play such 

as financing and organising of the practical work were handled and they orga-

nised themselves nationally into a newly-started national amateur theatre associa-

tion. Through this association training courses were arranged and expectation 

horizons and patterns of behaviour were disseminated. The theatre plays that 

were staged focused on strikes and other social conflicts, often historical events of 

significance to the writing of the working class movement’s history. Local support 

was provided from municipalities as well as the labour movement’s local organi-

sations but the project was often faced with mistrust from district and national 

levels within the movement. Local involvement was remarkable and the partici-

pants were in the main amateurs even if there were professionals in key positions 

within the functions of scriptwriter, director, music and producer. The perfor-

mances were frequently staged in connection with closed down industries that the 

participants had some kind of relation to. The location was regarded as impor-

tant and served an identity-forming role. The class perspective was prominent and 

the criticism against capitalism was often clearly expressed. Even the reformist 

path that they regarded social democracy to have chosen was criticised.  

Within ABF they initially followed this with great interest and soon began, in 

connection with the workers’ plays strong impact, to robustly engage in the field 
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of amateur theatre. Within the social democratic working class movement they 

allocated substantial resources to one project, Arbetsgruppen för Amatörteater 

inom Arbetarrörelsen or AAA (The Working Party for Amateur Theatre in the 

Labour Movement). Many within social democracy were concerned about many 

of the project’s developments since they were partly afraid that its leading offi-

cials belonged to the Left and partly that they had established independent asso-

ciations over which ABF had limited influence. Consequently, substantial re-

sources were placed at the disposal of an internal amateur theatre venture which 

was also interested in forming a national amateur theatre association. A new or-

ganisation was created which inevitably and throughout the country mobilised 

groups loyal to the movement under the workers’ theatre flag. In this situation 

ABF’s group for amateur theatre within the social democratic labour movement 

had earnestly carved out its own ideological and organisational space which now 

could be filled with content. The workers’ play has influenced ABF’s amateur 

theatre efforts and the first reformist workers’ play in Norrsundet both paved the 

way and provided inspiration for future groups. 

With ABF’s large amateur theatre ventures the organisation’s practice was 

changed. From having been a culture distributed organisation they were now 

starting to become increasingly engaged in culture production. That the theatre 

activities should be run based on politically ideological perspectives and reflected 

the labour movement’s values was strongly emphasised by the active actors with-

in ABF. In addition to their own amateur theatre association and amateur theatre 

societies within the country under a common name, they invested in the training 

of instructors. They found an abandoned manor house in Bergslagen which was 

procured, in spite of opposition and a conflict with the other social democratic 

movements and where they started to run folk high schools for amateur theatre 

leaders. Arbetsgruppen för amatörteater inom arbetarrörelsen (AAA) increasingly 

saw itself as an independent organisation with its own conception of society, their 

own expectation horizons with a mandate to establish their own patterns of be-

haviour. The boundaries for this open space were expanded at Bredsjögården. A 

special form of education was developed here that involved developing students 

through forced processes and creating conflict situations where action was em-

phasised. A prominent feature was that in the plays students shaped their criti-

cism towards what were called commercialism, bureaucracy, capital, the general 

public and the authorities. The theatre was used for activist purposes and at the 

same time for criticising the movement internally. Within ABF advocates per-
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ceived amateur theatre as a way of creating a popular movement within the 

movement which was central to identity and formed the basis for an ”us and 

them” structure, in relation to groupings both within and without the social 

democratic movement family.  

Culturactivism 

Unlike earlier studies about sixties radicalisation which are usually derived from 

political organisations or ideological traditions the aim of this thesis is to place 

activism into the context of aesthetic expression. It emphasises that during the 

Long Sixties the cultural policy was regarded as a questioning and rebellious ac-

tivity. This took place in a space that could not be completely surrounded by po-

litical radicalisation as it is traditionally usually described. An approach was 

created here that is called culturactivism. The term culturactivism is used as the 

thesis wants more specific focus on performance worlds, patterns of behaviour 

and identity constructions in the borderland between political radicalisation and 

aesthetic culture – the processes that are known as the politicisation of culture 

and the culturisation of politics. 

Culturactivism formed an important feature of the Long Sixties in the spirit of 

the time and can be seen as a substantial part of the struggle of power over 

thought. But when the research shifts towards more cultural perspectives other 

analysis tools are needed which make the cognitive practice concept interesting. 

The concept has been formulated within social movement research to analyse 

how the impact of a social movement’s thinking and world view will take place. 

The movement opens up the knowledge space in which people’s creative interac-

tion can arise. This then developed from a cognitive perspective into another di-

mension where the various organisations worked together to create an actual new 

societal space. 

The consequences of this perspective for the thesis’ empirical study was shown 

in the study’s main questions which were referred to earlier. First and foremost, 

the cosmology concept and movement ideology are used and form a starting 

point for examining the performance worlds, expectation horizons and patterns 

of behaviour. Cosmology is based on how a movement understands and expe-

riences the surrounding world and itself therein while movement ideology in-

volves a more action-orientated perspective. The thesis attempts to identify the 

room for manoeuvre that arose when thinking and action met. Questions which 

are asked in this study are how the room for manoeuvre is affected since the ac-
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tion is not primarily within the political field but is more at home in the more 

elastic and autonomous aesthetic dimensions.  

The aesthetic expression’s cognitive practice opens up room for action which 

stretches organisational boundaries and creates culturactivist identity structures. 

The amateur theatre project’s identity-creating core was based on a shared history 

in which the account of an amateur theatre’s struggle against a hostile ABF orga-

nisation during the thirties was key. The sixties politicised the cultural climate 

and its activist practice provided influences and built an aesthetic and to a certain 

extent organisational community of identity.  

In comparison with previously tested politically-coloured concepts which are 

used in related research – rebellion, cultural separatism and cultural radicalism – 

this study has captured the space carved out by the ability of aesthetic expression 

to affect and engage. In the gap between the politicising of culture and the cultu-

risation of politics are freer interpretations where art forms contain considerable 

utopian elements that open up to life’s possibilities. It is in this space that perfor-

mances, expectations and actions are shaped where both political and cultural 

changes occur. The yearning for a more democratic, just and often socialist socie-

ty was expressed during the Long Sixties in substantial part through aesthetic ex-

pression and artistic creations. The aestheticised disharmony therefore requires 

more in-depth explanations where the cognitive dimensions in contact with cultu-

ractivism should be better understood.  

In conclusion, it can be asserted that the cultural sphere is elusive and evasive. 

Few have succeeded in pinpointing its significance and the outcomes through ana-

lyses of its empirical expression. This thesis is an attempt to get closer to this. 
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