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Inledning 

 

 

 

Historien om den svenska socialdemokratin är framför allt historien om den segrande 

reformismen.1 I den här uppsatsen intresserar jag mig dock inte för reformismen, 

utan för den kritik mot den socialdemokratiska partiledningen som framfördes i 

tidningen Stormklockan under perioden 1908 till 1914. Det var en tid av diskussioner 

och motsättningar. Motsättningarna skulle så småningom leda till en splittring av det 

socialdemokratiska partiet 1917. Men under perioden 1908 till 1914 var ännu 

ingenting avgjort. Stormklockan blev en samlingsplats för de viktigaste kritiska 

skribenterna inom arbetarrörelsen. Flera forskare menar att kring 1914 hade 

reformismen definitivt slagit igenom inom socialdemokratin och att vänstern vid 

kongressen samma år lidit sitt slutgiltiga nederlag.2 Därför sträcker sig min 

undersökning fram till just 1914.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Att det pågick en polarisering inom socialdemokratin under perioden 1908 till 1914 

är ingen svår slutsats att dra. Att tidningen Stormklockan spelade en viktig roll i 

polariseringen har påpekats inom forskningen. Men artiklarna i Stormklockan har av 

den hittillsvarande forskningen framför allt använts som enstaka exempel på 

vänsterlinjen i partiet. Hänvisningarna till Stormklockan har varit fragmentariska. 

Min undersökning är däremot heltäckande. Jag ska gå igenom vartenda nummer av 

tidningen under perioden 1908 till 1914. Min utgångspunkt är också en annan. Syftet 

är att undersöka kritiken och polemiken mot partiledningen under denna period. Min 

frågeställning är: 

 

Vilken kritik och polemik mot partiledningen och partiets högervridning framfördes i 

Stormklockan perioden 1908 till 1914? 

                                                 
1 Jag tänker till exempel på Tingsten, Hirdman och Lindbom i min forskningsgenomgång, många 

Branting-biografier, Isakssons Per Albin-biografi, många översiktsverk mm.  
2 Hentilä 1979, Östberg 1990, Från Palm till Palme 1972, sid 75 och 79-80. 
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Forskningsläget  

 

Den hittillsvarande forskningen om den svenska arbetarrörelsen är omfattande och 

heterogen. Forskningen om just Stormklockan är däremot överblickbar. 

Stormklockan var från 1909 ungdomsförbundets tidning. En forskare som intresserat 

sig för ungdomsförbundet är Tage Lindbom. I hans bok Den socialdemokratiska 

ungdomsrörelsen i Sverige finns ett gediget kapitel kallat Stormklockeperioden. 

Kapitlet sträcker sig tidsmässigt från 1908 till 1917. Lindbom menar att 

Stormklockan ”skulle bli symbolen för en politisk riktning inom svensk 

socialdemokrati”.3 Han anser att Stormklockan och den politiska majoriteten inom 

det socialdemokratiska ungdomsförbundet var en del, och till och med den viktigaste 

delen, av vänsterriktningen inom socialdemokratin under de här åren. Slutpunkten i 

denna utveckling var bildandet av Socialdemokratiska vänsterpartiet 1917. Lindbom 

ser vänsterlinjen som ett misstag. Han skriver i samband med Stormklockans 

utveckling efter 1917: ”Den kommande utvecklingen skulle emellertid visa, att 

Stormklockeriktningen grundligt misstagit sig på den svenska arbetarungdomen. Det 

blev vänstersocialismens bittra öde att ganska snart förvisas till de historiska 

kuriositeternas kammare…”4 Det väsentliga i vänsterlinjen sammanfattar Lindbom i 

tre punkter; klasskamp, försvarsnihilism och revolution.5 

 

Lindbom göra ingen djupare genomgång av vad som skrevs i Stormklockan. Han 

lyfter framför allt fram ett antal artiklar av Zeth Höglund som får representera 

vänsterlinjen och uppehåller sig en hel del kring militärfrågan och frågan om 

samarbete med liberalerna. Lindbom skriver att det fanns en ”höger” och ”vänster” 

även inom ungdomsförbundet, där bland andra Per Albin Hansson och Gustav 

Möller stod för högerlinjen och Höglund och Fredrik Ström stod för vänsterlinjen.6 

Efter ett avsnitt om ungdomsförbundets kongress 1912 skriver han att ”förbundet 

tillsammans med vänsterföreningen var härden för partioppositionen”7 och att denna 

opposition inte var främmande för en sprängning av det socialdemokratiska partiet. 

                                                 
3 Lindbom 1945, sid 138.  
4 Lindbom 1945, sid 232.  
5 Lindbom 1945, sid 237.  
6 Lindbom 1945, sid 149. 
7 Lindbom 1945, sid 174. 
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Tage Lindbom döljer ingalunda att han är partisk i sin inställning till det han kallar 

för ”stormklockeriktningen”. Han anser att den riktningen förde en felaktig politik.  

 

I trebetygsuppsatsen Borgfred eller borgkrig? Stormklockan 1914-1917 har Björn 

Thunström ett kort tillbakablickande avsnitt om utvecklingen före 1914. Han 

beskriver motsättningarna som ”splittringen inom socialdemokratin” och menar att 

de började kring 1909. Motsättningarna gällde inte bara försvarsfrågan, de gällde 

också socialdemokratins samarbete med liberalerna. Stormklockan vände sig emot 

samarbetet och menade att partiledning och riksdagsgruppen var inne på fel väg. 

Tanken på en socialdemokratisk medverkan i en borgerlig regering avvisades 

bestämt av Stormklockan, enligt Thunström. Tidningen ifrågasatte över huvud taget 

värdet av partiets arbete i riksdagen.8  

 

Björn Thunström skriver att radikaliseringen inom det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet ledde till stridigheter mellan två falanger; på den ena sidan stod 

Per Albin Hansson och på den andra sidan Zeth Höglund. Hansson ville att förbundet 

skulle stå partiet nära, medan Höglund ansåg att förbundet skulle föra en mer aktiv 

och mot partistyrelse och riksdagsgrupp oppositionell politik. Striden stod hård på 

ungdomsförbundet kongress 1909 och den slutade med fullständig seger för 

Höglunds linje, enligt Thunström. Startandet av Stormklockan var det yttre tecknet 

på ungdomsförbundets nya radikala linje, skriver Björn Thunström.9  

 

Knut Bäckström beskriver i sin bok Arbetarrörelsen i Sverige 2 perioden 1908-1914 

som en tid full av diskussioner och motsättningar. Han följer både partiets och 

ungdomsförbundets utveckling och refererar de ledande politikernas hållning i olika 

frågor. Militär- och försvarsfrågan och det eventuella samarbetet med liberalerna i 

riksdagen, var de viktigaste frågorna, enligt Bäckström. I sin skildring av 

motsättningarna inom arbetarrörelsen refererar Bäckström till artiklar i 

Stormklockan. Men hänvisningarna till tidningen är fragmentarisk och någon 

helhetsbild av Stormklockan ges inte. 

 

                                                 
8 Thunström 1967, sid 28-29.  
9 Thunström 1967, sid 27.  
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Utgången av partistriderna var långt ifrån given på förhand, enligt Bäckström. Så 

sent som 1914 anser Bäckström att vänstern i partiet hade ett politiskt inflytande över 

majoriteten av medlemmarna.10 Hjalmar Brantings ställning var dock ohotad och 

ledande vänstermän drog sig för att angripa honom i debatter. Partiledningen hade, 

enligt Bäckström, ända sedan 1905 börjat driva in partiet på en rent parlamentarisk 

linje.11 Vid valet 1911 fick socialdemokraterna 64 mandat, vilket var en stor 

framgång. Ledande partipolitiker gick med i de viktiga fyra försvarskommittéerna. 

Bäckström anser att partiledningen målmedvetet drev en verksamhet för att sprida 

opportunism och en anda av klassamarbete bland den ledande kadern.12  

 

Knut Bäckström skriver att det nybildade Socialdemokratiska ungdomsförbundet 

höll fast vid det år 1897 antagna socialdemokratiska partiprogrammet. 

Ungdomsförbundet kom därmed i ökad motsättning till partiledningen.13 Han menar 

alltså att partiledningen frångick partiprogrammet. Vid ungdomsförbundets andra 

kongress 1907 var kampen mot militarismen den viktigaste frågan. Kongressen 

uttalade sig om att det skulle bedrivas en antimilitaristisk agitation med 

militärväsendets fullständiga avskaffande som mål.14 Bäckström anser dock att 

ungdomsförbundet bröt med ungsocialisternas nihilistiska antimilitarism.15 Vid den 

här tiden hade förhållandet till liberalerna också blivet en viktig fråga och mycket av 

diskussionen i bland annat Stormklockan kom att röra sig om denna.16 När tidningen 

Socialdemokraten 1909 tog upp möjligheterna att stödja en borgerlig 

vänsterregering, protesterade man i Stormklockan och avvisade tanken helt.17 

 

Bäckström menar att partihögern ville undvika att frågan om deltagande i en 

borgerlig regering blev en huvudfråga i diskussionen inom partiet. Han skriver att 

vänstern tolererades inom partiet trots dess skarpa kritik, ända fram tills den i 

praktiken bröt borgfredspolitiken genom det stora arbetarfredsmötet 1916. Då beslöt 

högern att spränga partiet. Vänstern var emot en sprängning av partiet. Partihögern 

                                                 
10 Bäckström 1971, sid 187.  
11 Bäckström 1971, sid 151.  
12 Bäckström 1971, sid 155. 
13 Bäckström 1971, sid 74. 
14 Bäckström 1971, sid 77. 
15 Den nihilistiska antimilitarismen innebar att man var emot ett försvar över huvud taget. Bäckström 

1971, sid 80. 
16 Bäckström 1971, sid 129. 
17 Bäckström 1971, sid 130.  



7 

 

ville spränga partiet för att mera ostört få fortsätta borgfredspolitiken och stärka 

samverkan med den borgerliga liberalismen. Vänstern ansåg däremot att förekomsten 

av olika uppfattningar i den gemensamma rörelsen befruktade diskussionerna och 

sporrade till aktivitet bland medlemmarna, enligt Bäckström.18  

 

I Herbert Tingstens omfattande verk Den svenska socialdemokratins idéutveckling är 

uppläggningen tematisk. Varje viktigt politiskt tema har sitt eget kapitel. Ett kapitel 

har rubriken Staten och demokratin. I det följer han utvecklingen inom 

arbetarrörelsen kronologiskt. Tingsten menar att tiden från partikongressen 1891 och 

fram till rösträttsreformerna 1907-1909 präglades av att socialdemokraternas 

verksamhet allt mer inriktades på att inom den bestående statens ram öka 

arbetarklassens politiska möjligheter.19 Redan 1894 uttalade partiet att det var 

tänkbart att genom rösträtt nå fram till socialismen, enligt Tingsten.20 Partiet blev allt 

mer ett rösträttsparti. Revolutionstanken trädde i bakgrunden. Hjalmar Branting intog 

1902 en tydlig reformistisk hållning. Reformismen genomsyrade snart hela partiet.21  

 

Herbert Tingsten skriver att socialdemokratiska ungdomsförbundet höll fast vid de 

parlamentariska metoderna och drev inte propaganda för våldsamma metoder. Dock 

menar han att ledande personer som Zeth Höglund och Fredrik Ström ansåg att 

partiets riksdagsgrupp skulle framföra radikala reformkrav och var tveksamma till 

samarbete med liberalerna. Vid ungdomsförbundets kongress 1912 avvisades ett 

förslag, om att revolutionärt våld skulle kunna bli nödvändigt. I den moderata 

partipressen förekom artiklar som anklagade ungdomsförbundet för revolutionära 

tendenser, men det var utan tvivel ett överdrivet påstående, enligt Tingsten. Det var 

först 1916 som revolutionära idéer blev dominerande inom ungdomsförbundet, 

skriver Tingsten.22 

 

I kapitlet Nationen och försvaret nämner Herbert Tingsten tidningen Stormklockan 

vid några få tillfällen. Han skriver: ”Med Frams nedläggning år 1912 blev 

Stormklockan i än högre grad än tidigare det socialdemokratiska ungdomsförbundets 

                                                 
18 Bäckström 1971, sid 236-238. 
19 Tingsten 2 1967, sid 39-40. 
20 Tingsten 2 1967, sid 42.  
21 Tingsten 2 1967, sid 39-40 och 83.  
22 Tingsten 2 1967, sid 62-63. 
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ledande organ. I tidningen intar, särskilt under åren kring 1914, den antimilitaristiska 

propagandan en utomordentligt bred plats.”23   

 

I boken Vi bygger landet har Yvonne Hirdman ett särskilt kapitel med rubriken 

Arbetarrörelsens splittring. I det skriver hon om ungdomsförbundets utveckling. För 

Hirdman är det helt klart att vänstern inom ungdomsförbundet, efter att 

Stormklockan startats, stod för en splittringslinje som fullbordades 1917 med 

bildandet av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Hon skriver att 

ungdomsförbundet var en maktfaktor inom arbetarrörelsen, vilket bland annat 

visades av att de drev igenom krav på avrustning. Till skillnad från moderpartiet 

hade ungdomsförbundet individuell medlemsanslutning, vilket gjorde det mer likt ett 

politiskt parti.24 

 

Även Ragnar Edenman menar i boken Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-

1920 att vänstern i partiet tidigt var inne på en splittringslinje. Han skriver att partiet 

i och med startandet av Stormklockan 1908 fick en opposition som tog upp striden 

med partiledningen och som inte var främmande för en sprängning av partiet. 

Splittringslinjen gällde dock inte försvarsfrågan. Han skriver: ”Någon klar ideologisk 

skiljelinje mellan vad som här kallas höger och vänster inom socialdemokratin är 

därför ytterst svår att finna, när det gäller försvarsfrågan. Alla nyanser mellan aktiv 

försvarsvänlighet och ren försvarsnihilism äro företrädda.”25 Däremot hade vänstern 

en radikalt annorlunda uppfattning om samverkan med det liberala partiet och frågan 

om socialisters inträde i en borgerlig regering. Partiets parlamentariska politik var en 

ständig tvistefråga.26   

 

Seppo Hentilä skriver i sin avhandling Den svenska arbetarklassen och reformismens 

genombrott inom SAP före 1914 att reformismen grundande sig på 

arbetararistokratins framväxt inom arbetarrörelsen. Med arbetararistokrati menar han 

framför allt hantverkare och de bäst avlönade yrkeskunnig arbetarna. Dessa gruppers 

ställning gynnades av den långvariga högkonjunkturen från 1890-talets mitt till 

                                                 
23 Tingsten 2 1967, sid 181. 
24 Hirdman 1979, sid 142.  
25 Edenman 1946, sid 167. 
26 Edenman 1946, sid 166, 169 och 172.  
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1907.27 Så här sammanfattar Hentilä reformismens genombrott inom 

socialdemokratin: 

 

”Borgfredsproklamationen och det principiella beslutet för ministersocialism 

utgjorde slutpunkten i den reformistiska strategins genombrott inom SAP. De första 

symptomen hade börjat synas omedelbart efter storstrejken 1902, och åren 1905-

1906 förebådade redan en mer definitiv kursändring. Efter valsegrarna 1908 och 

1911 var slutresultatet givet. Godkännandet av den reformistiska strategin betydde att 

det existerande politiska systemet erkändes, att verksamheten skedde enligt dess 

spelregler, att den parlamentariska taktiken skulle följas, att principiella 

kompromisser ingicks med de borgerliga, att partiet avstod från revolutionära 

reformkrav eller åtminstone lämnade dem i bakgrunden och att programmet delades 

upp i delreformer, som inte längre syftade till en radikal förändring av det bestående 

samhällssystemet. Förändringarna i partiprogrammet var ännu små, men alla 

ändringar pekade åt samma håll.”28  

 

I sin avhandling Byråkrati och reformism beskriver Kjell Östberg reformismen som 

en riktning som i första hand prioriterar arbetet inom de parlamentariska 

institutionerna som medel för att flytta fram arbetarklassens positioner i arbetet för 

ett socialistiskt samhälle. Den byggde på statsvänlighet, etatism, och förutsatte 

samarbete och kompromisser med andra grupper, främst liberalerna.29  

 

Orsaken till reformismens genombrott var enligt Östberg att ledningen av partiet låg i 

händerna på ett allt mer professionellt funktionärsskikt, i stor utsträckning 

tidningsmän som ofta var riksdagsmän. Denna grupp var ett litet men homogent och 

väl sammanhållet socialt skikt, nära lierat, och i viss utsträckning identiskt, med den 

fackliga funktionärskår som utgjorde arbetarbyråkratins andra viktiga 

rekryteringsbas. Detta skikts sociala ursprung var påtagligt proletärt, inte bara inom 

fackföreningsrörelsen, där det var hundraprocentigt, utan också inom parti, press och, 

om än inte i lika hög grad, riksdagsgrupp. Redan 1914 var det på god väg att lämna 

arbetarklassen; ekonomiskt och socialt hade det klättrat upp ett pinnhål. Till 

                                                 
27 Hentilä 1979, sid 222-223 (i den digitaliserade upplagan på www.marxistarkiv.se).  
28 Hentilä 1979, sid 173 (i den digitaliserade upplagan på www.marxistarkiv.se). 
29 Östberg 1990, sid 7 (i den digitaliserade upplagan på www.marxistarkiv.se). 
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funktionärernas ställning var knutna sociala och materiella privilegier som på detta 

sätt kom att skilja funktionärerna från dem de var satta att företräda, skriver 

Östberg.30 

 

Kjell Östberg ser ett klart samband mellan framväxten av det byråkratiska skiktet 

inom partiet och framväxten av en reformistisk politik. Det byråkratiska skiktet var 

ledande och pådrivande i partiets utveckling.31 Både Seppo Hentilä och Kjell Östberg 

anser att senast år 1914 var socialdemokraterna definitivt ett reformistiskt parti. 

Däremot skiljer de sig i synen på reformismens orsaker. Hentilä skriver att 

reformismen hade sin sociala grund i ett skikt av arbetararistokrati. Medan Östberg 

menar att den sociala grunden fanns i ett framväxande funktionärsskikt. Både Hentilä 

och Östberg använder Stormklockan som källa. De lyfter fram enstaka artiklar i 

tidningen framför allt i samband med att de skriver om vänsterkritiken mot 

partiledningen. Men även hos Hentilä och Östberg är hänvisningarna till 

Stormklockan fragmentariska.   

 

Metod och källor  

 

Tidningen Stormklockan kom ut med sitt första nummer i december 1908. 

Redaktörer var Zeth Höglund och Hjalmar Gustafson. I det kortfattade programmet 

stod det att tidningen skulle vara en agitator och väckare. Den skulle avspegla det 

dagliga politiska livet och den sociala kampen. Tidningen skulle vara ”ärligt 

socialdemokratisk, men inte dogmatisk”32. Stormklockan kom ut en gång i veckan 

och hade tidvis en upplaga på över 20 000 exemplar.   

 

Min huvudkälla har varit tidningen Stormklockan. Jag har gått igenom varje nummer 

från och med 1908 till och med år 1914. Varje artikel som kunnat ge svar på min 

fråga har lästs och refererats. Min metod är dock inte kvantitativ utan kvalitativ. Min 

metod är också analytisk. Efter genomgången och granskningen av artiklarna har 

analyser gjorts för att kunna besvara min fråga. Förutom tidningen Stormklockan har 

jag som källor samtida småskrifter utgivna av medarbetare i Stormklockan under 

                                                 
30 Östberg 1990, sid 206 (i den digitaliserade upplagan på www.marxistarkiv.se). 
31 Östberg 1990, sid 206-207 (i den digitaliserade upplagan på www.marxistarkiv.se). 
32 ”När vi började”, Stormklockan Profnummer 1, december 1908. 
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perioden 1908-1914 samt artiklar av Hjalmar Branting samlade i verket Tal och 

skrifter.  

 

I arbetet med mitt material har jag använt metoder som utarbetats av den brittiska 

historikern Quentin Skinner. Han har i en rad artiklar och böcker bidragit till 

metodutvecklingen. Han har bidragit både som praktiskt verkande historiker och som 

polemisk teoretiker.33 Många av Skinners synpunkter på den historiska praktikens 

metoder är formulerade inom en polemik han för mot andra historikers metoder. 

Detta är säkert ingen tillfällighet. Han återkommer själv ofta till det viktiga i att se 

texter av äldre politiska tänkare i deras polemiska sammanhang. Skinner kritiserar 

andra idéhistoriker för att de framför allt varit inriktade på att hitta de evigt giltiga 

sanningarna i de äldre politiska tänkarnas verk.34 Han menar att detta sätt att se på 

verken leder till felaktiga slutsatser. Istället bör historikerna undersöka vilka syften 

de politiska tänkarna hade med sina skrifter och vilka polemiker de var inblandade i.  

 

Quentin Skinner menar att historikerna så långt det är möjligt ska försöka se dåtidens 

politiska idéskrifter i de sammanhang de befann sig. Det innebär att det inte räcker 

med att studera texterna i sig själva, även om man läser dem om och om igen. Man 

måste också studera samhället i vilket texterna skapades. Han skriver i en artikel om 

tolkning och sanning, att även om en dåtida politisk tänkares påståenden om vad som 

är sant helt uppenbart för oss, nutida människor, är falskt, så kan det finnas goda 

grunder för dåtidens människor att anta att det verkligen var sant. Det betyder 

naturligtvis inte att vi som historiker själva ska betrakta påståenden som sanna. Men 

det betyder att man bör lyfta fram förhållanden i det dåtida samhället som talade för 

att det fanns anledning att betrakta påståenden som sanna.35    

 

Skinner trycker mycket på vikten av att studera kontexten kring föreställningar och 

skeenden i historien. När det gäller frågan om text/kontext vänder sig Skinner emot 

två idéhistoriska traditioner. Den ena, den vulgär-marxistiska, går ut på att helt 

underordna texten under kontexten, enligt Skinner. Den andra, den text-fokuserande, 

går ut på att söka alla svaren inom texten, att inte gå utanför texten. Den vulgär-

                                                 
33 Skinner 2009, sid 7-9. 
34 Framför allt i artikeln ”Meaning and understanding in the history of ideas”. 
35 Skinner 2002, sid 31. 
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marxistiska förhindrar möjligheterna att förstå vad författaren ville med sin text. Den 

text-fokuserande metoden innebär att texten får en mening som den omöjligen 

kunnat haft under sin samtid, enligt Skinner. Istället går vägen till förståelse genom 

att, med texten som bakgrund, rekonstruera och försöka förstå den kontext som 

författaren rörde sig i och verkade inom. Alla utsagor och idéer är framförda i en 

konkret situation, i konkreta syften. Det är till exempel lätt att hitta ytliga likheter 

mellan antikens och vår egen användning av begreppet frihet, men i själva verket är 

skillnaderna väldigt stora, skriver Skinner.36 Som historiker befinner man sig alltid i 

riskzonen för att pådyvla historiska aktörer syften och motiv som var främmande för 

dem och deras tid.37  

 

För en historiker är det viktigt att, vid studier av äldre politiska tänkare, försöka 

förstå vad de gör när skriver något. Utöver att försöka förstå vad de skriver måste 

man också försöka förstå vad de menade med att skriva det de skrev. Den idéhistoria 

som bör skrivas är den som fokuserar på hur idéerna blivit använda som argument i 

debatter och polemiker, enligt Skinner. Politiska idéer är alltså en form av 

kommunikationsakt där författaren av en text hade en viss publik i tankarna och 

skrev i ett visst syfte.38 

 

I en uppsats skriver Skinner att det är en historikers uppgift att så långt som möjligt 

försöka tänka som våra undersökningsobjekt tänkte och se på världen som de såg på 

världen. Detta betyder dock inte att Skinner anser att historikern helt och hållet ska 

underordna sig sitt studieobjekt och helt avstå från att göra egna kommentarer och 

dra egna slutsatser. Men det ska framgå vad som är historikerns egna uppfattningar.39 

 

Jag menar att Quentin Skinners metod handlar mycket om att ständigt ställa frågor 

om vad tiden har gjort med idéer, händelser och sammanhang. Med Skinners metod 

har jag i min uppsats lyft fram kontexten i vilken Stormklockan och dess skribenter 

befann sig. Med hänvisning till Skinners metod har jag också valt att ha en gedigen 

bakgrund för att sätta in tidningen Stormklockan i sin kontext. Men kontextens 

                                                 
36 Skinner 2009, sid 17-19.  
37 Skinner 2009, sid 26. 
38 Skinner 2009, sid 85 och 91.  
39 Skinner 2002, sid 49-50. 
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betydelse stannar inte där, även i de empiriska avsnitten för jag en diskussion kring 

artiklar/artikelförfattare och kontext.   

 

I sin metod betonar Quentin Skinner polemiken, debatten, kommunikationen. Även 

om jag inte sett att Skinner använder begreppen motsättningar och konflikter, menar 

jag att det handlar om just motsättningar och konflikter, det vill säga det är ett sätt att 

se den dialektiska utvecklingen i historien. Skinners metod att se polemiken och 

kommunikationen i politiska texter och handlingar har jag använt mig av när jag 

undersökt Stormklockans artiklar. Jag har lyft fram vilka syften artikelförfattarna 

hade och vilka polemiker de var inblandade i. Med Skinners metod har jag undersökt 

det polemiska sammanhanget när det gäller min fråga om hur kritiken mot 

partiledningen såg ut. Jag har tittat på Stormklockeskribenternas inlägg i de konkreta, 

viktiga frågorna, och hur argumenten utvecklades av skribenterna i tidningen 

Stormklockan.  

 

Källkritik och avgränsning 

 

Stormklockans artiklar var ofta agitatoriska och skrevs i polemiska sammanhang. Det 

finns all anledning att ha en källkritisk inställning till faktauppgifter i artiklarna och 

inte ta dessa för givna. I min undersökning har jag heller inte använt 

Stormklockeartiklarna som underlag för faktauppgifter. Min inriktning i 

undersökningen har varit att granska och lyfta fram den kritik och de åsikter som 

framförs i artiklarna. Samma sak gäller för de småskrifter som jag använt som källor. 

Jag har gått igenom samtliga för min frågeställning relevanta artiklar i Stormklockan 

under perioden 1908 till 1914.  

 

Eftersom mitt syfte är att undersöka Stormklockan och inte andra socialdemokratiska 

tidningar och tidskrifter har jag inte redovisat de olika diskussionerna i hela deras 

bredd. Detta är en medveten avgränsning i min uppsats. Jag inriktar mig helt och 

hållet hålla på Stormklockan. Eftersom jag bara redovisat en sida i diskussionen 

kommer den andra sidan att ibland stå svarslös. Å andra sidan finns det i den 

rikhaltiga forskningen gott om redovisningar av de åsikter som inte kommer fram i 

min uppsats.  
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Bakgrund  

 

 

 

Bildandet av det socialdemokratiska partiet 1889 var en viktig del av arbetarklassens 

organisering, men också ett tecken på de socialistiska idéernas allt starkare ställning 

bland arbetare. De socialistiska idéerna kommer till uttryck i två centrala dokument 

från den här tiden; Hjalmar Brantings tal i Gävle 1886 och partiprogrammet från 

1897. Egentligen var det bara partiprogrammet som kan ses som ett uttryck för en 

allmän uppfattning bland partimedlemmarna. Men Hjalmar Branting var en av de 

viktigaste ledarna inom partiet, därför är hans uppfattningar väsentliga.   

 

I Gävletalet 1886 var Brantings utgångspunkt, att det dåvarande samhället blev allt 

mer ojämlikt, med en allt rikare kapitalistklass, en allt fattigare arbetarklass och en 

försvinnande medelklass. Dessutom skedde en centralisering inom näringslivet, 

produktionen monopoliserades. När storproduktionen gjort att man nått en högre 

utveckling blev till slut privategendomen orimlig.40 ”Socialismen framgår sålunda 

som en nödvändig, logisk följd av själva utvecklingen”41, skrev han. 

 

Det var den moderna arbetarklassen historiska uppgift att fullborda denna utveckling, 

verkställa domen över kapitalistklassen och förbereda övergången till socialismen. 

Men arbetarklassen måste vara klassmedveten och det blev den bland annat genom 

att delta i den skärpta klasskampen. Men det räckte inte, enligt Branting, vilket han 

visade men exempel från England där man hade fackföreningskamp men inte det 

socialistiska perspektivet. Arbetarklassen måste också bilda ett politiskt parti, med de 

mest klassmedvetna arbetarna.42 Hur ska övergången till socialismen gå till? Jo, 

bland annat genom att expropriera miljonärernas kapital, avskaffa privategendomen 

och göra kapitalet till samhällets gemensamma egendom. Socialisterna måste visa att 

det bara är folket självt som på egen hand kan skapa socialismen.43 

 

                                                 
40 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 96-99. 
41 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 104. 
42 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 104-106. 
43 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 107.  
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När det gäller socialisternas maktövertagande skrev Branting, som svar på sin egen 

fråga om socialismen skulle införas via revolution eller reformer, att socialismen 

måste vara revolutionär. Han skrev att socialisterna inte kunde förbinda sig ”att gå 

den väg våra motståndare kunna behaga kalla laglig; väl att märka, det är de själva, 

som stiftat lagen.”44 Det kan till och med bli så att folket tvingas genomföra 

revolutionen med vapen i hand, menade Branting.45 Han ville tydligt avskilja sig från 

den liberala arbetarrörelsen. Det liberala arbetarprogrammet var otillräckligt. 

Liberalernas huvudfel var att det trodde att alla problem skulle lösas med politiska 

reformer, då det i själva verket behövdes sociala. Branting menade också att bara var 

den socialistiska världsåskådningen som kunde ge arbetarklassen kunskap om 

utvecklingen och vilka ekonomiska lagar som fanns.46  

 

Det första programmet efter det socialdemokratiska partiets bildande togs vid den 

fjärde kongressen 1897. Det var kort. I de inledande grundsatserna slog man fast att 

partiet ville omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och 

genomföra arbetarklassens sociala frigörelse. Det privatkapitalistiska monopolet 

skulle upphävas och den planlösa varuproduktionen ersättas med en socialistisk 

produktion. Socialdemokratin ville erövra den offentliga makten och efter hand 

förvandla produktionsmedlen till samhällelig egendom. Mer stod det inte i 

programmet om hur socialismen skulle förverkligas. En icke oviktig punkt i det 

politiska programmet var; ”Folkbeväpning i stället för stående här”.47   

 

Det väsentliga i programmet var att missförhållandena i samhället var en frukt av det 

privatkapitalistiska produktionssättet och att socialismen mål var att göra slut på det. 

Arbetarklassens kamp var en lönekamp och den skulle aldrig upphöra förrän 

arbetarklassen upphörde vara en klass av lönearbetare.48 Socialism var ingenting som 

kunde uppnås inom det privatkapitalistiska samhället, så mycket kunde utläsas i 

programmet, samtidigt gjorde programmet inte den klara distinktionen mellan reform 

och revolution som Branting gjorde i sitt Gävletal. Det behöver dock inte betyda att 

man inte ville ta ställning, snarare att det inte fanns något behov av att ta ställning. 

                                                 
44 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 114.  
45 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 115. 
46 Branting, Tal och skrifter, Del 1 1926, sid 116-117. 
47 Socialdemokratins program 1897 till 1990, 2001, sid 13-16. 
48 Socialdemokratins program 1897 till 1990, 2001, sid 14. 
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Socialdemokratin var 1897 tydligt avskild från liberalismen och en helt egen 

autonom rörelse. 

 

Den svenska industrialismen gick in i en ny fas på 1890-talet. Tillväxttakten ökade 

från 2,7 procent åren 1861-1890 till 6,1 procent 1890-1915. Mekaniseringen ökade.49 

Det skedde också en kapitalkoncentration i större skala. Allt fler fabriker startade i 

städerna.50 Den här tiden präglades av en stark uppgång för ekonomin i stort. Från 

1893 och ända fram till 1907 var det högkonjunktur, med undantag för en mindre 

nedgång 1901-1902.51 Arbetarklassen ökade kraftigt. Under 1890-talets senare del 

ökade antalet industriarbetare med i genomsnitt 16 000 per år. Under de första åren 

på 1900-talet fanns det ungefär 310 000 industriarbetare.52     

 

Under början av 1900-talet skedde en kraftig tillströmning av arbetare till 

fackföreningar och det socialdemokratiska partiet. Antalet medlemmar i 

fackföreningarna ökade från omkring 50 000 år 1903 till omkring 180 000 år 1907. 

Antalet medlemmar i SAP steg med ungefär samma siffror eftersom alla 

fackanslutna i allmänhet också var medlemmar i partiet.53 Efter 1907 inträffade ett 

kraftigt ras i medlemstal (vilket jag går mer in på längre fram). Någon nämnvärd 

nedgång i den socialdemokratiska pressens upplagesiffror skedde dock inte efter 

1907.54 Nya partitidningar fortsatte att startas, 1908 och 1909 startade två nya 

tidningar per år och 1911 startade tre nya tidningar.55 Dessutom ökade faktiskt 

Socialdemokraterna sitt väljarstöd avsevärt under 1908 och 1911 års val till andra 

kammaren.56  

 

 

 

 

                                                 
49 Hentilä, sid 24-25. 
50 Bäckström 2, sid 8-9. 
51 Hentilä, sid 30. 
52 Bäckström 2, sid 7. 
53 Efter partikongressen 1900 blev arbetarkommunerna SAPs lokala organisationer. I 

arbetarkommunerna ingick de lokala LO-anslutna fackliga organisationerna. Den här bestämmelsen 

tog man bort 1906. Hadenius 1968, sid 33. 
54 Hadenius, 1968, sid 56 och 60-61. 
55 Hadenius, 1968, sid 40.  
56 Hadenius, 1968, sid 30-32.  
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Det socialdemokratiska ungdomsförbundet 

 

Det första socialdemokratiska ungdomsförbundet kallades för Svenska socialistiska 

ungdomsförbundet och bildades 1897.57 Militärfrågan var viktig för den 

socialdemokratiska ungdomsrörelsen58 och diskuterades ofta i klubbarna under slutet 

av 1800-talet. Vid ungdomsförbundets kongress i Göteborg 1901 var kampen mot 

militarismen den dominerande frågan. Man pratade om att ”motverka det 

importerade preussiska barbariet”. Kongressen var överens om att det skulle bedrivas 

en planmässig agitation, med bland annat flygblad och möten, bland militärer och 

värnpliktiga ungdomar. Agitation skulle inte minst syfta till att förhindra att militären 

användes vid konflikter på arbetsmarknaden. Målet var att militärmakten skulle 

lamslås i det ögonblick de makthavande försökte använda den mot ”den inre 

fienden”, till exempel vid strejker.59  

 

Argumenten mot militären var många. Den långa värnpliktstiden var en tung börda. 

De ökande militärutgifterna ledde till högre skatter. Den militära kadaverdisciplinen 

var demoraliserande och ledde till andligt slaveri. Den syftade till att göra de 

värnpliktiga till lydiga redskap både i kampen mot den yttre och mot den inre 

fienden. Soldaterna kunde användas mot den klass de själva tillhörde. Krig var ett 

avskyvärt slaktande, mördande och förstörande som frammanade de lägsta 

instinkterna hos människan. Framåtskridande, upplysning och fri tankeverksamhet 

var oförenligt med den militära hierarkin och kadaverlydnaden.60   

 

1902 gick ungdomsförbundet ut med uppropet Du unge militär! Och möttes av starka 

negativa reaktioner från både högerpress och liberala tidningar. Myndigheterna 

beslagtog uppropet och åtalade författaren Wilhelm Jensen. Han dömdes till sex 

månaders fängelse för bland annat att ha spridit lögnaktiga uppgifter, uppmanat till 

ordervägran och uppmanat till uppror. Ungdomsrörelsen protesterade, men 

förgäves.61   

                                                 
57 Bäckström 1 1971, sid 274.  
58 Svenska socialistiska ungdomsförbundet bildades 1899, men ungdomsklubbar hade funnits på några 

platser under 1890-talet. Lindbom, 1945, sid 20. 
59 Lindbom, 1945, sid 31 och 34. 
60 Lindbom, 1945, sid 35-38.  
61 Lindbom, 1945, sid 38-39. 
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I uppropet Du unge militär! stod det bland annat om försvaret av fosterlandet: ”Man 

har tutat i dig i öronen vackra fraser om att du skall försvar ditt fosterland, att du 

skall värja vår urgamla frihet och skydda den för främmande förtryck. Idel fraser! 

Vad har du att försvara? Ditt fosterland är icke ditt, det är de stora godsägarnas, de 

stora industririddarnas, tjuvarnas och skälmarnas fosterland. Du är bara ett illa betalt 

styvbarn, en askunge i ditt fosterland.”62 Detta innebar dock inte att arbetarna skulle 

lämna landet öppet för yttre fiender. Ungdomsförbundet arbetade för bildandet av 

skytteklubbar som skulle utgöra en slags milis i försvaret av Sverige. Den här milisen 

ingick också i kampen för rösträtt. Genom frivilliga skytteklubbar skulle 

borgarklassens motstånd övervinnas och rösträttsfrågan skulle lösas på 

utomparlamentarisk väg.63  

 

Anarkistiska idéer hade under flera år spridits inom ungdomsrörelsen, bland annat 

genom publicering av anarkistiska författare i tidningen Brand. Vid förbundets 

kongress 1903 fick den anarkistiska politiken i försvarsfrågan majoritet. En rent 

försvarsnihilistisk resolution antogs med 13 röster mot 6. Försvarsnihilismen innebar 

ett nej till alla former av nationellt försvar. Även folkbeväpning i form av 

arbetarmilis var förkastligt. Av röstsiffror framgick att alla i förbundet inte var 

överens om den nya politiken. En av dem som opponerade sig var Fabian Månsson. 

Han menade att arbetarklassen hade intressen att slå vakt om, inte minst kulturella, 

därför behövdes ett försvar.64   

 

Den anarkistiska inställningen till försvaret var en viktig anledning till att en 

betydande minoritet lämnade Svenska socialistiska ungdomsförbundet och bildade 

ett nytt förbund, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Bland dem som var med om 

att bilda det nya förbundet fanns Fabian Månsson och Per-Albin Hansson. Det nya 

förbundets vände sig emot den anarkistiska försvarsnihilismen och menade att 

arbetarungdomen skulle försvara sitt land med vapen i hand. ”En man, en röst, ett 

gevär” var rubriken på en artikel i den nystartade tidningen Fram. Inte minst viktigt 

var det att skapa ett förtroende mellan de värnpliktiga och de socialdemokratiska 

                                                 
62 Citerat i Lindbom, 1945, sid 41. 
63 Lindbom, 1945, sid 40-41.  
64 Lindbom, 1945, sid 54-56.  
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ungdomarna. Den frivilliga skytterörelsen ansågs vara en framkomlig väg till 

folkbeväpning.65 Det nya förbundet knöt an till de idéer som funnits innan den 

försvarsnihilistiska inställningen slog igenom i det gamla förbundet.  

 

Vid kongressen 1905 hade Socialdemokratiska ungdomsförbundet 150 klubbar och 

över 7 000 medlemmar. Förbundet hade växt väldigt snabbt. Till sitt förfogande hade 

förbundet duktiga agitatorer som Fabian Månsson, Per Albin Hansson, Fredrik Ström 

och Zeth Höglund. Även Kata Dalström ägnade en stor del av sin verksamhet åt 

ungdomen, trots att hon var 46 år. Militärfrågan var en viktig diskussionspunkt på 

kongressen, likaså förhållandet till det anarkistiska ungdomsförbundet. En del 

kongressombud ville verka för en sammanslagning av de två förbunden. De flesta tog 

dock avstånd från anarkisterna och kongressens beslut blev att fortsätta som 

självständigt förbund. Kongressens beslut var också att man skulle verka för den 

socialdemokratiska politiken.66 

 

Under de kommande åren stärkte ungdomsförbundet sin ställning inom, det som 

skulle kunna kallas för, den socialdemokratiska rörelsen. På grund av sin 

organisatoriska uppbyggnad, med framför allt på fackföreningarna vilande 

arbetarkommuner, var det socialdemokratiska partiet mer en rörelse än ett parti. 

Medan däremot ungdomsförbundet, med sitt enskilda medlemskap, mer liknande ett 

parti. Ungdomsförbundet fortsatte växa. Ungdomarna var också diskussionsglada 

och initiativrika. Så här skriver Tage Lindbom om vad ungdomarna gjort inför 

partiets kongress 1908: ”…en rad fackföreningar, arbetarkommuner, kooperativa 

föreningar och Folkets husföreningar hade tillkommit på initiativ av 

ungdomsklubbar…”67 Av de 280 ombud som kom till kongressen 1908 var 125 att 

räkna som talesmän för ungdomsförbundet, enligt Lindbom. Det var i flera fall 

ungdomsrörelsens ombud som gick i spetsen och angav tonen och formulerade 

uttalanden som blev kongressens beslut. ”Från dem utgick den egentliga 

oppositionen”68, skrev Per Albin Hansson i en artikel efter kongressen. Men därmed 

hade motsättningar till partiet inte ökat, framhöll han.69  

                                                 
65 Lindbom, 1945, sid 74-76.  
66 Lindbom 1945, sid 93-97.  
67 Lindbom 1945, sid 124.  
68 Lindbom 1945, sid 127.  
69 Lindbom 1945, sid 124-127. 
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Det fanns dock åsiktsskillnader mellan parti och ungdomsförbund. Det gällde till 

exempel parlamentarism kontra utomparlamentarism. Den socialdemokratiska 

riksdagsgruppens kompromisspolitik i riksdagen kritiserades av ungdomarna. De 

ville ha en rakryggad idépolitik i riksdagen och de ville framför allt att stöd skulle 

sökas i utomparlamentariska aktioner som massmöten och opinionsstormar. Tage 

Lindbom menar dock att ungdomsförbundet i grunden var parlamentariskt och stod 

för en fredlig väg till socialism. I sin antimilitarism hade ungdomsförbundet i stort 

sett blivit försvarsfientligt. Det var däremot inte partiet. Men det fanns avvikande 

röster bland ungdomarna. Vid ungdomsförbundet kongress 1907 pläderade Gustav 

Möller för att arbetarklassen skulle gå med i frivilliga skytterörelsen och därmed bli 

beväpnade. Det fanns inga garantier för att inte våldsamma sammanstötningar skulle 

äga rum mellan kapital och arbete, sade han. Om till exempel kapitalisterna skulle 

gripa till vapen vid en storstrejk var det viktigt att arbetarna hade vapen och var 

”skjutskickliga”, sade Möller. Han röstades dock ner på kongressen och beslutet blev 

att förbundet skulle bekämpa skytterörelsen.70      

 

Parlamentarismen och kampen för allmän rösträtt 

 

Kring sekelskiftet 1900 växte det moderna partiväsendet fram i Sverige. Inför 

andrakammarvalet 1902 bildade liberalerna Frisinnade landsföreningen, som blev det 

första borgerliga rikspartiet i Sverige. Socialdemokratiska partiet hade bildats redan 

1889. Liberalerna och socialdemokraterna hade under 1890-talet samarbetet kring 

rösträttsreformer och bland annat inkallat två folkriksdagar. Även om samarbetet 

skulle fortsätta i framtiden hade det efter folkriksdagen 1896 utkristalliserats olika 

uppfattningar om vägen mot rösträtt. Liberalerna ansåg att storstrejk och andra 

utomparlamentariska metoder inte kunde användas, vilket däremot 

socialdemokraterna förespråkade.71  

 

Den splittrade högern lyckades samla sig och 1904 bilda Allmänna 

valmansförbundet. Programmet som antogs var nästan uteslutande riktat mot 

socialismen och arbetarrörelsen. Förbundet ville samla män som skulle motverka det 

                                                 
70 Lindbom 1945, sid 120.  
71 Hadenius 1972, sid 36-37. 
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”förstörelsearbete” som socialdemokraterna bedrev och motverka socialismens 

”samhällsvådliga följder”. Istället ville man främja ”fosterlandets lugna utveckling” 

och man var ” för bevarande av arbetsavtalets okränkbarhet och skyddandet av den 

enskildes rätt att fritt få arbeta, till såväl arbetares som arbetsgivares bästa”.72 

 

1905 var det val till riksdagens andra kammare. Vänstern, det vill säga, i det här 

fallet, liberalerna och socialdemokraterna, var oroliga för att högern skulle gynnas i 

valet på grund av de nationalistiska strömningar som unionskrisen framkallat. Det 

visade sig dock att vänstern gick framåt istället; socialdemokraterna ökade från fyra 

till 13 mandat, liberalerna ökade från 104 till 106 mandat. Högern minskade från 107 

till 99 mandat.73 

 

1905 kunde liberalerna med Karl Staaff i spetsen bilda regering tack vare stödet från 

den socialdemokratiska riksdagsgruppen. En av regeringens mest avskydda åtgärder 

var att tillsammans med högern driva igenom de så kallade Staafslagarna, som 

skärpte straffen för antimilitaristisk propaganda. Den antimilitaristiska propagandan 

var en av ungdomsförbundets huvuduppgifter. Därför var besvikelsen stor inom 

förbundet att den socialdemokratiska riksdagsgruppen samarbetade med Staaff. Både 

Fredrik Ström och Per Albin Hansson skrev arga artiklar i förbundets tidning Fram. 

Ström menade att om partiets riksdagsgrupp intagit en fastare hållning mot 

liberalerna skulle Staafslagarna aldrig ha kunnat införas. Han ville ha en total 

brytning med liberalerna. Hansson var något mildare i sin kritik. Han kunde tänka sig 

samarbete med liberalerna i vissa frågor, men inga bestående allianser. Hansson 

skrev också om ministersocialismen74. Den principiella utgångspunkten var, enligt 

Hansson, att de socialistiska idéerna förbjöd en socialist att inträda i en borgerlig 

regering och göras medansvarig i dess handlingar.75     

 

Några månader efter regeringsbildandet 1905 lade regeringen fram en 

rösträttsproposition. Den innebar allmän rösträtt för män som fyllt 24 år, men 

                                                 
72 SND Svensk Nationell Datatjänst, Svenska partiprogram och valmanifest, 

https://snd.gu.se/sv/vivill/party/m/program/1904 (2016-07-20). Hadenius 1972, sid 40. 
73 Hadenius 1972, sid 49. 
74 Ministersocialism innebar att socialdemokrater satt med i borgerliga regeringar eller att 

socialdemokraterna bildade en egen regering under kapitalismen.  
75 Lindbom 1945, sid 107-109.  

https://snd.gu.se/sv/vivill/party/m/program/1904
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innehöll dubbel utskyldsstreck, förmyndarskaps-, konkurs-, fattigvårds- och 

värnpliktstreck. Städerna skulle indelas i enmansvalkretsar och man skulle ha 

majoritetsval i två omgångar. Vid första valomgången krävdes absolut majoritet för 

att en kandidat skulle bil vald medan det i andra omgången räckte med relativ 

majoritet. Förslaget skilde sig inte så mycket från den konservativa regeringen 

Boströms förslag från 1904. Trots att Staaffs förslag inte tillgodosåg de 

socialdemokratiska kraven i rösträttsfrågan så röstade partiets ledamöter ändå för 

förslaget. Riksdagen som helhet ställde sig dock inte bakom Staaffs förslag, vilket 

innebar att det föll. På grund av nederlagen ville Karl Staaff utlysa nyval, men fick 

inte Oscar IIs tillstånd att upplösa andra kammaren. Då avgick Staaff.76   

 

Kungen utsåg högermannen och företagsledaren Arvid Lindman till Staaffs 

efterträdare. Nu började ett intimt samarbete mellan Oscar II och regeringen i 

kampen mot radikalismen. 1907 lade Lindman fram ett förslag till rösträttsreform 

som betraktades som ett dåligt lappverk av pressen, men som var ett utslag för hur 

långt högern kunde gå i kompromiss. Förslaget förkastades av socialdemokraterna 

och de flesta liberaler. Tack var att 22 liberaler röstade för förslaget kunde det ändå 

gå igenom. Det fordrades dock beslut i ytterligare en riksdag innan det kunde bli 

grundlagsfäst.77 

 

Med Arvid Lindmans tillträde som statsminister inleddes en offensiv från högerns 

och kungens sida att förhindra radikala reformer och att stärka försvaret. Statsvetaren 

Axel Brusewitz skriver i sin bok Kungamakt, herremakt, folkmakt att två av 

Lindmans viktigaste ministrar inte var demokrater; utrikesministern Eric Trolle och 

krigsministern Lars Tingsten. Dessutom var Arvid Lindman själv emot 

parlamentarismen och egentligen motståndare till de reformer han lade fram i 

rösträttsfrågan.78 Kungen och högern pressades framför allt av socialdemokraternas 

politiska aktiviteter och valframgångar och de agerade på olika sätt för att minimera 

vänsterns inflytande på regeringsmakten.79  

 

                                                 
76 Berling Åselius 2005, sid 55. Hadenius 1972, sid 51-52.  
77 Hadenius 1972, sid 57-58. 
78 Brusewitz, 1951, sid 22 och28.  
79 Brusewitz, 1951, sid 38-65. 
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Hösten 1908 var det val till andra kammaren. Antalet arbetare som var 

röstberättigade hade ökat sedan förra valet och valdeltagandet var relativt högt, 61 

procent. Socialdemokraterna gick framåt även vid detta val, de ökade sina mandat 

från 13 till 34. Liberalerna gick något bakåt, från 106 till 98, medan högern minskade 

ytterligare, från 99 till 83. Trots att liberalerna och socialdemokraterna var större än 

högern, satt Arvid Lindman kvar, med stöd från kungen80 och från första kammarens 

högermajoritet. Högerregeringen skulle sitta kvar fram till 1911.81  

 

Lågkonjunktur och kampen mot ungsocialisterna 

 

Den internationella lågkonjunkturen, som till och med kallats för depression,82 

började märkas i Sverige redan under 1907. Under 1908 skedde en kraftig nedgång i 

efterfrågan på varor och nedgången höll i sig under 1909. Det var en 

överproduktionskris. Både exporten och den inhemska efterfrågan sjönk. Efter en tid 

stod industrin med stora osålda lager. Industrin började avskeda folk och 

arbetslösheten bland arbetare steg. Som mest var arbetslösheten uppe i mellan 15-20 

procent.83 Arbetsgivarna, som var organiserade i Svenska arbetsgivareföreningen 

SAF, började nu diskutera hur de skulle kunna sänka de löner arbetarna kämpat sig 

till under högkonjunkturen. SAFs direktör, Hjalmar von Sydow talade om att ”kväva 

självsvåld och övermod å arbetarnas sida samt att återställa arbetsgivarnas naturliga 

herravälde över sina fabriker eller verkstäder.”84 Arbetsgivarna var medvetna om den 

fördel de hade i lågkonjunktur, då nedskärningar och avskedanden hotade arbetarna 

och lockouter till och med kunde förbättra läget.85    

 

Vid 1908 års socialdemokratiska partikongress diskuterades parlamentarismen. En av 

orsakerna till att debatten uppstod (den hade i och för sig förts under flera år) var den 

oklara texten i partiprogrammet från 1897 (som inte ändrades vid kongressen 1905). 

Å ena sidan stod det i programmet att det privatkapitalistiska ägandet av 

produktionsmedlen skulle upphöra och att den planlösa varuproduktionen skulle 

                                                 
80 Brusewitz, 1951, sid 41. 
81 Hadenius 1972, sid 60-62.  
82 Schiller 1967, sid 119. 
83 Schiller 1967, sid 132-133 
84 Schiller 1967, sid 135. 
85 Schiller 1967, sid 135.  
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ersättas av en socialistisk produktion. Mellan arbetare och arbetsköpare fördes en 

klasskamp som aldrig skulle upphöra förrän arbetarklassen upphört vara en klass av 

lönearbetare. Å andra sidan stod det att arbetarklassens politiska organisationer 

skulle ”sätta sig i besittning af den offentliga makten och efter hand förvandla till 

samhällig egendom alla produktionsmedel.”86  Den senare meningen skulle kunna 

tolkas, och tolkades uppenbarligen, som att den parlamentariska vägen var en 

möjlighet att uppnå det socialistiska samhället. 

 

I debatten om den eventuella uteslutningen av de två ungsocialisterna Bergegren och 

Schröder hävdade partistyrelsens representant C G Wickman att den parlamentariska 

vägen var ”huvudmedlet” i kampen för ett bättre samhälle. Branting försvarade 

riksdagsmännen arbete och sade: ”Partiets representanter ha gott anseende inom 

riksdagen. Det har betecknats som något föraktligt. Nej, tvärtom, det är en garanti för 

att åtminstone något kan vinnas, alltså icke till skada utan till avgjord fördel.” Det 

var dock få som verkade observera Wickmans tolkning av partiets linje, debattens 

huvudfråga var uteslutningarna. Men en av dem var Rickard Sandler som ansåg att 

debatten gällde för eller emot parlamentarismen. Han ville själv inte ha ett ensidigt 

ställningstagande för parlamentarismen som den enda politiska vägen utan ville att 

kongressen skulle ”reagera lika kraftigt mot parlamentarisk opportunism som jag 

hoppas den kommer att göra mot ovederhäftig antiparlamentarism.” Någon 

förändring av partiets program varken föreslogs eller beslutades dock.87  

 

Hjalmar Branting ville utesluta ungsocialisterna Hinke Bergegren och Carl Schröder 

redan vi 1905 års kongress men fick inte med sig majoriteten då. Men 1906 

suspenderade partistyrelsen de två anarkisterna och vid 1908 års kongress togs beslut 

om uteslutning. Åtgärderna mot Bergegren och Schröder ledde till medlemsflykt från 

partiet. Tusentals medlemmar utträdde ur partiet och de drog också med sig lokala 

fackföreningar. Under 1908 minskade det socialdemokratiska partiets medlemstal 

med omkring 20 000. Av dessa lämnade mellan en fjärdedel och en tredjedel partiet 

på grund av ungsocialisternas inflytande. Siffrorna är osäkra. Troligen lämnade 

många också på grund av arbetslöshet, de hade inte råd att betala medlemsavgift.88 

                                                 
86 Socialdemokratins program, sid 20. 
87 Från Palm till Palme, sid 63-65.  
88 Schiller 1967, sid 169. 
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Var det en kris i partiet? Uppfattningarna var delade. I partistyrelsens årsberättelse 

för 1908 bagatelliserades medlemstappet. Med tanke på arbetslösheten och 

ungsocialisternas ”systematiska söndersprängningsförsök” var tappet obetydligt och 

det var ”synnerligen vackert” att partiet inte förlorat fler medlemmar, skrev 

partistyrelsen.89 Det fanns dock andra, framför allt inom ungdomsförbundet, som 

ansåg att den socialdemokratiska rörelsen befann sig i en kris.  

 

  

                                                 
89 Schiller 1967, sid 169. 
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Krisen inom arbetarrörelsen 

 

 

 

Första numret av Stormklockan kom i december 1908. Redaktörer var Z Höglund 

och Hjalmar Gustafson. På förstasidan fanns ett kortfattat program. Man skrev att 

tidningen skulle ses som ett komplement till tidskriften Fram90. Stormklockan skulle 

vara en agitator och väckare och skulle avspegla det dagliga politiska livet och den 

sociala kampen. Tidningen skulle bli ärligt socialdemokratisk, men inte dogmatisk. 

Hålla sig på partiets vänstra sida, men inte vara frasrevolutionärer. ”För övrigt skall 

tidningen stå öppen för alla som vilja göra sakliga inlägg i dagens brännande frågor”, 

skrev man. Programmet avslutades med en uppräkning av kommande medarbetare, 

bland andra Fredrik Ström, Rickard Sandler, Fabian Månsson och Kata Dalström.91 

Det var en tung medarbetarskara; Kata Dalström var en känd agitator, Fabian 

Månsson var agitator och riksdagsman, Fredrik Ström var skribent på partiets 

huvudorgan Socialdemokraten och Rickard Sandler var folkhögskollärare och 

skribent. 

 

Av det korta programmet att döma startades Stormklockan alltså inte för att bli en 

oppositionstidning där kritiken mot partiledningen stod i centrum. Däremot stod man 

på partiets vänstra sida. Att tidningen sade sig vara ärligt socialdemokratisk antyder 

att man ansåg att det inom arbetarrörelsen fanns de som inte levde upp till de 

socialdemokratiska idealen.   

 

Startandet av Stormklockan var inget noggrant förberett och väl genomtänkt projekt, 

av redaktionens egen beskrivning att döma. Några ledande personer inom 

ungdomsförbundet hade suttit och pratat om vad man kunde göra åt reaktionens 

offensiv och söndringen och hopplösheten inom arbetarrörelsen. Någon hade 

framkastat förslaget om att starta en veckotidning. Förslaget vann gehör hos de 

andra. Man beslöt att gå från ord till handling. Men att gå den formella vägen, via 

                                                 
90 Fram var ungdomsförbundets teoretiska tidskrift. Den kom ut en gång i månaden mellan åren 1903 

och 1912.  
91 ”Stormklockans program”, Stormklockan Profnummer 1, december 1908. 
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kongressbeslut och så vidare ville man inte. Det skulle gå snabbt. Nästa kongress 

skulle inte hållas förrän 190992 och det var för långt till dess. En andelsförening 

bildades och klubbarna ute i landet bjöds in för att teckna andelar. 70 andelar 

tecknades ganska snabbt och i december 1908 kom det första numret ut.93 

 

Varför hade man så bråttom att starta Stormklockan? Av den kommande polemiken 

att döma kan riksdagsvalet 1908 haft sin betydelse. Socialdemokraterna gick starkt 

framåt och fick många nya mandat. Kritiken mot riksdagsgruppen politik var 

omfattande inom ungdomsförbundet. Att nu snabbt få fram ett debattorgan där 

kritiken kunde framföras kan ha varit ett argument.  En annan sak som kan ha gjort 

att initiativtagarna inte ville vänta, var uteslutningen av ungsocialisterna Hinke 

Bergegren och Carl Schröder på den sjunde partikongressen 1908. Inom 

ungdomsförbundet fanns det i och för sig delade meningar om uteslutningarna. Men 

Zeth Höglund, som blev en av Stormklockans redaktörer, var emot uteslutningarna 

och han menade att de hade lett till en splittring som hotade att spränga partiet. 

Konflikten med ungsocialisterna orsakade en kraftig medlemsflykt från det 

socialdemokratiska partiet. Att vänta ett år på att starta tidningen skulle ha kunnat 

ytterligare förvärra läget inom rörelsen. En tredje orsak kan ha varit partiledningens 

planer på att starta den teoretiska tidskriften Tiden, som kom med sitt första nummer 

under slutet av 1908. Tiden skulle bli ett organ för Hjalmar Branting och högern 

inom partiet.  

 

Stormklockan var ingen nyhetstidning. Nyhetsmaterial saknades helt. Tidningen 

fylldes under de första åren med agitations- och propagandamaterial, debatter och 

rapporter från ungdomsklubbarna. Men också rapporter från arbetarrörelsen i stort 

och ibland också från den internationella rörelsen. Artiklarna om 

fackföreningsrörelsen var sällsynta, men de förekom. Stormklockan vände sig 

naturligtvis i första hand till ungdomsförbundets medlemmar, men det faktum att 

tidningen skulle vara en agitator och en väckare tydde på att man även ville nå ut 

utanför förbundet. Som debattorgan stod Stormklockan öppen för olika 

åsiktsriktningar, inte bara för dem som framfördes att bladets egna skribenter. I 

                                                 
92 Vid kongressen 1909 blev Stormklockan officiellt ungdomsförbundet tidning. 
93 ”När vi började”, Stormklockan Profnummer 1, december 1908. Artikeln skrevs av Hjalmar 

Gustafson.  
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början av 1909 låg upplagan på 22 000 ex.94 Den höga upplagan var naturligtvis ett 

bevis på att det som stod i tidningen hade ett intresse för väldigt många.  

 

”Rättning vänster”       

 

I första numret fanns en artikel om krisen inom arbetarrörelsen, med underrubriken 

”Rättning vänster!”. Artikeln var skriven av Z Höglund och den inleddes med orden: 

”Vi stå inför detta allvarliga faktum: den socialdemokratiska arbetarerörelsens 

pågående söndersplittring.” Splittringen hotade att spränga partiet. Det fanns tre 

anledningar till krisen. För det första uteslutningen av två ungsocialister ur det 

socialdemokratiska partiet. Ingenting hade partiet vunnit på detta, borgarpressen 

skulle ändå ge socialdemokraterna skulden för ungsocialisternas verksamhet. För det 

andra berodde krisen på bokbinderikonfliktens snöpliga nederlag, ett nederlag som 

skapade förbittring och modlöshet. Striden borde istället ha utvidgats, även om risken 

för misslyckande fanns. Den tredje stora orsaken till krisen var den trånga, 

kälkborgerliga anda som smugit sig in i rörelsen, enligt Höglund. Det var en anda av 

försiktighet, kompromisser och undfallenhet. Det låg ett korn av sanning i paradoxen 

att socialdemokratins framgång är socialismens tillbakagång. På kongressen 1908 

avslog partimajoriteten ett förslag om att ta in kravet på en republikansk 

statsförfattning – det var illa, tyckte Höglund. Socialdemokratin tog avstånd från allt 

som smakade radikalism, det tråkade ut folk. Partiet glömde sitt förflutna.95  

 

För att råda bot på krisen ville Zeth Höglund ha mer tolerans och högre i tak i partiet. 

Det reflexmässiga avståndstagande från allt som kom från ungsocialisterna skulle 

leda till att man stelnade i gamla dogmer och former. Han ville sprida den 

socialistiska upplysningen och sakkunskapen. Höglund menade att partiets 

medlemmar var på väg åt vänster, medan ledningen var på väg åt höger.96 

 

Kritiken i Höglunds artikel gällde inte bara partiledningen. Han kritiserade också ett 

beslut på den socialdemokratiska kongressen 1908, nämligen uteslutningen av de två 

ungsocialisterna. Kritiken när det gällde bokbinderikonflikten riktades mot den 

                                                 
94 Stormklockan nr 19 1909.  
95 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Rättning vänster!”, Stormklockan Profnummer 1, december 1908. 
96 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Rättning vänster!”, Stormklockan Profnummer 1, december 1908. 
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fackliga ledningen som borde ha tagit ett beslut att utvidga konflikten. Den 

kälkborgerliga andan som fanns i rörelsen gällde säkerligen heller inte bara 

partiledningen, utan var nog mer utbredd än så. Däremot pekade Höglund ut 

partiledningen som gående åt höger. Det var alltså en både konkret och svepande 

kritik. Han ville uppenbarligen provocera. Alldeles säkert var han medveten om att 

många skulle ta illa upp att han i efterhand kritiserade ett kongressbeslut  

 

I januari 1909 tog Höglund upp två exempel på högervridningen inom partiet. 

Socialdemokraterna hade länge krävt ett enkammarsystem i riksdagen. Men när 

partiets riksdagsgrupp skulle motionera i frågan visade det sig att de ansåg att 

enkammarsystemet inte var möjligt att genomföra och frågan föll. Även avskaffande 

av statskyrkan stod på partiets program. Men nu gick redaktören för Östergötlands 

folkblad ut i en artikel och hävdade att inte heller detta krav borde genomföras. 

Höglund hade inga förhoppningar om att statskyrkan skulle tjäna folkets och 

utvecklingens sak i framtiden, den skulle fortsätta gå de maktägandes och 

reaktionens ärenden, så kravet borde stå fast.97  

 

Vilken var Zeth Höglunds position i rörelsen? Han var inte bara en av ledarna inom 

ungdomsförbundet, han hade också en förhållandevis stark ställning inom det 

socialdemokratiska partiet. Tillsammans med två andra inom ungdomsförbundet, 

Fredrik Ström och Per Albin Hansson, blev han vid 1908 års kongress invald i den 

socialdemokratiska partistyrelsen. Från partikongressen1905 till 1908 hade han 

dessutom suttit som ordförande i något som kallades dechargeutskottet som var en 

slags högre kontrollinstans under den inflammerade striden med ungsocialisterna. 

Utskottets anmärkningar mot partistyrelsen fick stöd av kongressen 1908.98    

 

Kata Dalström var den första som kommenterade artikeln ”Rättning vänster!”. Hon 

var långt ifrån enig med Zeth Höglund. Kata höll med om att det var en kris i partiet 

och att det var ”Rättning vänster!” som gällde. Men hon menade att det var helt 

riktigt att utesluta ungsocialisterna. Partiet borde också hålla sig inom 

parlamentarismens ramar, vilket dock inte uteslöt att man tog till storstrejksvapnet 

för att understryka riksdagsgruppens krav. Enigheten i partiet och uppslutningen 

                                                 
97 ”I sakta mak”, Stormklockan nr 2 1909.  
98 Från Palm till Palme 1972, sid 62-63. 
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bakom ledarna var viktigt för Kata.99 Det märktes, av både Höglunds och Kata 

Dalströms artiklar, att striden med ungsocialisterna varit ganska uppslitande inom 

partiet. 

 

Kata Dalström var 50 år och alltså ingen ungdom. Men hon engagerades redan 1903 

som ungdomsförbundets agitator, vilket inte var förvånande eftersom hon 

åsiktsmässigt stod närmare den oppositionella ungdomen än den åldrande 

partiledningen. Hon var en veteran inom rörelsen och hade bland annat suttit i 

storstrejksutskottet inför storstrejken 1902. Under åren 1900 till 1905 var hon 

medlem i partistyrelsens verkställande utskott.100   

 

Debatten om krisen inom arbetarrörelsen fortsatte. I ett inlägg skrev A W Åberg att 

krisen hängde ihop med att man börjat skilja de fackliga och politiska rörelserna åt. 

En annan orsak till krisen, enligt Åberg, var lamheten hos den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen. Ledamöterna borde ta upp frågor som kvinnlig rösträtt, statens och 

kyrkan skiljande, slut på den borgerliga välgörenheten och slut på auktion av 

fattighjon. Det vore sorgligt om ungsocialisterna skulle få rätt när de sade att 

parlamentarismen bara var humbug och att sanningen bara kunde segra med våld, 

enligt Åberg. Det kanske inte vore så dumt, fortsatte han, om det bildades ett nytt 

parti, som stod till vänster om socialdemokraterna och till höger om 

ungsocialisterna.101  

 

Stormklockan publicerade ett öppet brev skrivet av A Eines till den 

socialdemokratiska riksdagsmannen F W Thorsson (som senare blev finansminister 

under flera socialdemokratiska regeringar). Eines var upprörd över att Thorsson, trots 

partiets tydliga antimilitaristiska politik, gick med på att vara med i högerregeringens 

civilkommission. Trots namnet hade denna kommission bland annat till uppgift att 

kraftigt stärka armé och flottan. Eine tog upp att det kanske fanns ett samband mellan 

denna händelse och det faktum att den franske socialisten Jean Jaures hade godkänt 

                                                 
99 ”Fru Kata har ordet.”, Stormklockan nr 2 1909.  
100 Svenskt biografiskt lexikon. Kata Dalström. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=17232 (2018-02-25). 
101 ”Krisen inom arbetarerörelsen”, Stormklockan nr 3 1909.  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=17232
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anskaffandet av mer artillerimaterial till den franska armén. Var det de 

internationella krigsryktena som fått Thorsson att gå med i kommissionen?  

 

Riksdagsman F W Thorsson svarade faktiskt i Stormklockan. Han skrev att tonen i 

brevet inte vittnade om att Eine var öppen för sakskäl, men han ville ändå replikera i 

tidningen. Thorsson menade att kommissionens uppgifter inte bara var de som Eine 

tog upp. De värnpliktigas behandling och omvårdnad, var till exempel en sak som 

kommissionen skulle undersöka. Så Thorsson ansåg att det var partiets skyldighet 

mot landets arbetarungdom att vara med i kommissionen.102  

 

En R Söderlund från Kiruna kom med ett inlägg i diskussionen om krisen inom 

rörelsen. Han ansåg att man inte skulle dalta med ungsocialisterna, till exempel 

Hinke Berggren, tvärtom partiet gjorde rätt som uteslöt honom och de andra. Han 

hade själv dåliga erfarenheter av deras hetsiga och osakliga debattstil. Söderlunds 

tyckte inte alls, till skillnad mot Z Höglund, att bokbinderikonflikten borde ha 

utvidgats. Söderlund skrev ”Ja, hr redaktör, jag får erkänna det är ej utan 

nedstämning man som arbetare får del av dylika tankar där man har skäl att vänta 

annat. Utan hopp om seger skulle vi ha satt vårt mångåriga och mödosamma arbete 

på spel för att bibehålla äran! Jag hade trott att den nutida arbetarklassen växt ifrån 

det ordet äran; det anstår – tyckes det mig – åtminstone inte socialdemokratin att gå i 

strid för något så värdelöst.” Söderlund tyckte också att kritiken av partiets 

riksdagsledamöter var överdriven, det var istället positivt att partiet gått så starkt 

framåt i 1908 års val och fått fler representanter i riksdagen. Avslutningsvis skrev 

han att det som framför allt behövdes bland arbetarklassen var kunskap, både om 

socialismen och allmän. Zeth Höglund svarade i samma nummer. Han kom inte med 

något nytt och stod fast vid att han hade rätt i sak. Höglund var dock angelägen om 

enigheten. Han skrev: ”Vad som behövs inom vårt parti är även en god vilja till 

samförstånd ty i söndringens tecken ske inga stora under.”103   

 

Flera andra inlägg i debatten publicerades. Sammanfattningsvis kan man säga att 

diskussionen visade att Zeth Höglund radikala linje inte hade odelat stöd bland de 

som deltog. Höglunds inställning till ungsocialisterna var mest kontroversiell. De 

                                                 
102 ”Civilkommissionens uppgifter”, Stormklockan nr 5 1909.  
103 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Inlägg i debatten.”, Stormklockan nr 6 1909.  
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flesta ansåg att socialdemokraterna inte skulle ha några ungsocialister inom sina led. 

Även när det gällde den parlamentariska kampen var meningarna delade. En debattör 

skrev: ”Låtom oss föra fram kommunismen och dess förutsättningar till diskussion 

på våra möten och vi skola snart vara redo att välja mellan klara stridslinjer: antingen 

kommunism genom generalstrejk eller socialdemokratisk framtidsstat genom 

parlamentarism.” Själv var han för parlamentarismen.104 Att det hade växt fram en 

radikal vänsterlinje inom partiet såg dock många som positivt.  Att partiets ledning 

gått åt höger och var för kompromissvillig var också en vanlig uppfattning. En 

debattör skrev: ”Den radikala strömning som uppstått inom partiet och som reagerar 

mot det osunda inom detsamma bör genom saklig kritik inom partiet motarbeta alla 

skadliga utväxter samt i detsamma ingjuta ny revolutionär kraft.”105 

 

Det rådde stor enighet om att det verkligen rådde en kris inom arbetarrörelsen. 

Krisens orsaker och hur den skulle lösas rådde det däremot delade meningar om. 

Partiets högervridning och riksdagsmännens ryggradslöshet och kompromissande, 

nämndes som krisens orsaker av flera skribenter. Andra tryckte mera på striden med 

ungsocialisterna som krisens orsak. Själva konflikten i sig hade skapat misstämning i 

rörelsen. Signaturen Karl Ward var starkt kritisk till ungsocialisterna. Upplysning 

och bildning var enligt hans uppfattning det effektiva motgiftet mot ungsocialisternas 

medryckande agitation. Arbetarrörelsen hade underlåtenhetssynder när det gällde 

upplysningarbetet. Det rådde stor okunnighet om socialismens mest elementära 

begrepp, enligt Karl Ward.106    

 

Kritik av riksdagsgruppen 

 

På våren 1909 arrangerade Stockholms arbetarekommun ett stort debattmöte om den 

socialdemokratiska taktiken. På mötet deltog bland andra Hjalmar Branting, 

riksdagsledamoten F W Thorsson samt Stormklockans två redaktörer Zeth Höglund 

och Hjalmar Gustafson. I Stormklockan fanns ett utförligt referat. Tonen var hård 

och bitvis raljerande. Det var uppenbart att det fanns två läger och att de stod långt 

ifrån varandra. Kritiken mot partiledningen handlade nästan uteslutande om 

                                                 
104 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Inlägg i debatten.”, Stormklockan nr 7 1909. 
105 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Inlägg i debatten.”, Stormklockan nr 9 1909.  
106 ”Krisen inom arbetarerörelsen. Inlägg i debatten.”, Stormklockan nr 7 1909. 
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riksdagspolitiken. Den mest intressanta polemiken utspann sig mellan Höglund och 

Branting. Höglund tyckte det var svårt att diskutera ”socialdemokratisk taktik” 

eftersom den knappt existerade, åtminstone var den ytterst oklar och svävande. 

Partikongresserna hade inte givit tydliga riktlinjer för riksdagsgruppens arbete. Ända 

till 1905 krävde partiprogrammet enkammarsystem, men då ändrades formuleringen 

till ”Författningsrevision som genomför ett fullt demokratiskt styrelsesätt.” 1907 

väcktes sedan en socialdemokratisk partimotion i riksdagen som krävde 

författningsrevision med bibehållande av kungadöme och tvåkammarsystem, alltså 

inte ett enkammarsystem som var det tidigare kravet. Många inom partiet ville ha 

bort första kammaren eftersom den valdes med ett system som gynnade höger. När 

det gällde militärfrågan, fortsatte Höglund i debatten, fastslog kongressen 1908 en 

formulering om ”försvarets demokratisering” men någon bestämd taktik fastslogs 

inte. Den socialdemokratiske riksdagsmannen F W Thorsson röstade för högre anslag 

till militären än liberalerna. Två av partiets riksdagsmän röstade för anslag till 

skytterörelsen, trots att kongressen beslutade att motsätta sig statsbidrag till den. Och 

det var inte så konstigt, enligt Höglund, eftersom själva Branting efter kongressen i 

Socialdemokraten skrev att beslutet inte kunde efterföljas. F W Thorssons inträde i 

civilkommissionen borde inte ha skett utan att partistyrelsen tillfrågades. Höglunds 

slutsats var att när riksdagsgruppen var så liten borde den föra en kraftig socialistisk 

demonstrationspolitik som samlade och entusiasmerade folket ute i landet.107 

 

Zeth Höglund kritik var återigen brett upplagd. Även här kritiserade han ett 

kongressbeslut. I 1897 års partiprogram fanns kravet ”Första kammarens 

avskaffande”, men det togs, vilket Höglund också nämner, bort vid 1905 års 

kongress. Han menade att många inom partiet var emot det beslutet. Höglund hade 

rätt i att första kammarens valsystem gynnade högern. Första kammaren var långt in 

på 1900-talet ett starkt fäste för högern. Det tog längre tid för socialdemokraterna att 

ta sig in i första kammaren än i andra kammaren.108 Det var dock inte bara Höglund 

själv som motsatte sig kongressbeslut, åtminstone inte om man ska tro hans inlägg i 

debatten i Stockholm. Han påstod att Branting och två riksdagsledamöter inte följde 

kongressbeslut.    

 

                                                 
107 ”Socialdemokratisk taktik. Diskussionsmöte i Stockholm.”, Stormklockan nr 22 1909. 
108 Hadenius 1972, sid 290-295. 
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Hjalmar Branting svarade att riksdagsarbetet var svårare än många föreställde sig. 

Han sade att Thorsson hade följt sin övertygelse när han inträdde i 

civilkommissionen och att han skulle göra nytta där. Riksdagsgruppens motion om 

författningsrevision var, om än inte till sin form, så dock till sitt innehåll ett maskerat 

förslag om enkammarsystem. ”Man angriper häftigt Staaffliberalismen, men man bör 

erkänna även det goda som kommer från det hållet”, avslutade Branting.109       

 

Hjalmar Gustafson lyfte i debatten fram det missnöje mot den nuvarande taktiken 

som han menade fanns ute i partiapparaten. ”Endast ett sådant faktum, som att 

partiets större tidningar gå tillbaka, när rörelsen går fram, innebar ett allvarligt 

symptom.” Gustafson ansåg att det i realiteten var riksdagsgruppen som var partiets 

högsta ledning. När gruppen negligerade kongressbeslut och vacklade i militärfrågan 

så var det inte konstigt att missnöjet grodde ute i landet. Varför kunde 

riksdagsgruppen inte göra som de danska socialdemokraterna? frågade sig 

Gustafson. De röstade konsekvent nej till militärbudgeten.110 

 

Rickard Sandler skrev några veckor senare en kommentar till debatten i Stockholm. 

Han var missnöjd med de deltagande riksdagsmännens inlägg. Han ställde en retorisk 

fråga om den socialdemokratiska riksdagsgruppen skulle vara partiets representanter. 

”Eller skall den kanske vara en helt självständig institution vid partiets sida, som 

behandlar kongressbesluten som petitioner, att efter behag sanktionera eller icke 

sanktionera? Det ser ut, som om den själv tänkte sig något i den senare vägen.” Själv 

ansåg han att riksdagsgruppen skulle utgöra partiets representanter och den kunde 

inte behandla kongressbeslut som luft. Riksdagsmännen självtillräcklighet ”måste i 

tid bestämt motas.”111  

 

Rickard Sandler var en folkskollärarson från Ångermanland som invaldes i 

ungdomsförbundets styrelse 1907. Han var också ombud vid socialdemokratiska 

partiets kongress 1908. Han var en stark förkämpe för folkbildning och uppmanade i 

ett tal vid ungdomsförbundets kongress 1907 alla ungdomar att söka sig till 

                                                 
109 ”Socialdemokratisk taktik. Diskussionsmöte i Stockholm.”, Stormklockan nr 22 1909.   
110 ”Socialdemokratisk taktik. Diskussionsmöte i Stockholm.”, Stormklockan nr 22 1909. 
111 ”Socialdemokratisk taktik.”, Stormklockan nr 25 1909.  
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folkhögskolorna. Själv var han länge lärare vid Hola folkhögskola i Ångermanland. 

Sandler var en av de drivande krafter bakom bildandet av ABF 1912.112 

 

Det socialdemokratiska partiet hade bytt taktik, trots att ledare som Hjalmar Branting 

påstod att så inte var fallet. Så skrev August Palm, som gav sig in i debatten i 

Stormklockan. Det som hade hänt var att ledarna såväl som hela partipressen 

framhöll parlamentarismen som det enda vapen proletariatet borde använda. Palm 

citerade en bit ur en resolution från Norrköpingskongressen 1891 med rubriken 

”Parlamentarisk taktik eller våldsmedel”. Där stod det: ”Då det socialdemokratiska 

arbetarepartiet är ett revolutionärt parti, som eftersträvar en grundlig omvälvning av 

det bestående borgerliga samhället, måste det taga i betraktande möjligheterna av att 

det organiserade våldet kan bli det lidande proletariatets slutliga förlossare.” Från 

detta uttalande hade ingen av de sedan hållna kongresserna tagit avstånd, skrev Palm. 

Trots det, var nu den ”lagliga vägen” det enda saliggörande. August Palm ansåg att 

samarbetet med liberalerna hade verkat splittrande inom partiet. Under 1908 års 

valrörelse var partiets motto ”samling av vänstern”, det vill säga socialdemokraterna 

och liberalerna. Kritik av Staaffliberalerna bannlystes ”och ändå har Karl Staaff givit 

oss den mes skändliga klasslag som finns i Sveriges rikes lag”, skrev Palm. 

Kongressen strax före valet hade tydligt tagit avstånd från klasslagarna och antagit en 

valparoll som propagerade för ”klarhet mot klasslagarne”. Men kongressens linje 

följdes inte. Palm gick till hårt angrepp på Branting; om partiordförande ensam fick 

bestämma partiets linje ”så skulle vår partitaktik vara ännu mera borgerligt 

urvattnad”. Om Hjalmar Branting fick hålla på som han gjorde så skulle det leda till 

ökad förvirring och decimering inom rörelsen, avslutade Palm.113     

 

Missnöjet inom hela ungdomsförbundet med det socialdemokratiska partiets 

högervridning speglades också i Stormklockan. I till exempel en rapport från 

Västeråskretsen (i början av 1909) berättades att ett diskussionsmöte om krisen inom 

rörelsen hållits. Per Bergman från Västerås inledde diskussionen med ett föredrag där 

han kritiserade trångsyntheten och undfallenheten inom partiet. Efter diskussionen 

togs ett uttalande där man bland annat ”manande till kamp mot trångsyntheten och 

                                                 
112 Svenskt biografisk lexikon. Rickard Sandler.  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6346 (2017-10-27). 
113 ”Socialdemokratisk taktik. Giv oss tillbaka våra bataljoner.”, Stormklockan nr 30 1909.  
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småsinnet, även då det visar sig inom egna led. Upp att rädda rörelsen från att sjunka 

ned i försumpningens dypölar!”114 

 

Sammanfattning 

 

Krisen inom arbetarrörelsen var det stora diskussionsämnet i Stormklockan under de 

första åren. Som jag nämnt var enigheten stor bland tidningens skribenter att det 

verkligen förelåg en kris. Tonläget i debatten var uppskruvat, vilket visade att 

polariseringen gått långt. Men även om hårda ord ibland utdelades var 

motsättningarna inte antagonistiska, åtminstone inte att döma av de artiklar som 

förekom i Stormklockan. I debatten om krisen inom arbetarrörelsen ansåg många att 

det var positivt att det vuxit fram en radikal vänsterlinje i partiet. Kritiken mot 

partiets riksdagsgrupp var hård. Flera skribenter tog upp att den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen brutit mot partiets program. Som jag också nämnt ansåg flera 

skribenter att det var partiets högervridning och riksdagsmännens kompromissande 

som orsakade krisen inom partiet. Längst i kritiken av partiledningen gick August 

Palm. Han var också den enda som i Stormklockan förde ett resonemang av mer 

principiell natur. Palm menade att det socialdemokratiska partiet hade bytt taktik. 

Trots att ledningen inte ville medge det hade partiets taktik gått från att vara 

revolutionär till att bli ensidigt parlamentarisk. Störst ansvar för detta hade Branting. 

 

 

  

                                                 
114 ”Från ungdomsrörelsen.”, Stormklockan nr 3 1909. 



37 

 

Ministersocialism och samarbete med 

liberalerna  

 

 

Som jag tidigare tagit upp gillade Hjalmar Branting inte de häftiga angreppen på 

Staaffliberalismen. Vid det stora debattmötet i Stockholm 1909 sade han att ”man 

bör erkänna även det goda som kommer från” Staaffliberalismen.115 Branting var 

ingen principiell motståndare till samarbete med liberalerna. Redan 1903 sade han att 

ett samarbete mellan socialdemokraterna och liberalerna var en etapp på väg mot ett 

rent socialistiskt styre.116 Både Brantings inställning till Staaffliberalismen och den 

kritik som utvecklades i Stormklockan hade sina rötter i socialdemokratins långa och 

komplicerade förhållande till liberalismen.    

 

Relationen mellan socialdemokraterna och liberalerna präglades under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet av både samarbete och kamp. I rösträttsrörelsen 

utvecklades ett organisatoriskt samarbete mellan de båda politiska rörelserna, trots att 

de hade olika uppfattningar i taktiska frågor.117 Liberalerna hade länge själva 

ambitionen att organisera arbetarklassen. Dessa ambitioner gick tillbaka på en 

mångårig tradition. Liberala arbetarmöten och arbetarföreningen fanns långt innan 

socialdemokratin slog igenom. I början av 1900-talet bildades fackföreningen 

Svenska arbetareförbundet. Den stod nära det liberala partiet Frisinnade 

landsförbundet. Men Svenska arbetareförbundet anklagades av socialdemokraterna 

för att vara en strejkbrytarorganisation och 1905 ställde sig organisationen också 

öppet på arbetsgivarnas sida.118   

 

Inom den liberala riksdagsgruppen utvecklades i början av 1900-talet en 

vänsterflygel. En av de ledande inom vänsterflygeln var Carl Lindhagen som bland 

annat var emot de så kallade Staafflagarna. Han ville ha ett samarbete mellan 

radikala liberaler och socialdemokrater i riksdagen. Lindhagen gick dock så långt att 

                                                 
115 ”Socialdemokratisk taktik. Diskussionsmöte i Stockholm.”, Stormklockan nr 22 1909.   
116 Branting Tal och skrifter II 1927, sid 111.  
117 Socialdemokraterna var till exempel för att använda den politiska storstrejken i rösträttskampen, 

medan liberalerna var emot. Östberg 1990, sid 5. 
118 Östberg 1990, sid 6. 
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han till och med lämnade det liberala partiet 1907. Efter att några år verkat som 

politisk vilde i riksdagen gick han 1909 in i det socialdemokratiska partiet.119  

 

En annan inom de liberala vänsterflygel var Erik Palmstierna. Även han ville ha ett 

samarbete mellan radikala liberaler och socialdemokrater. 1907 bildade han en 

hemlig sammanslutning som kallades för Vi-klubben. Den bestod av liberala och 

socialdemokratiska riksdagsmän som träffades var fjortonde dag för att ”utbilda en 

gemensam och enhetlig åskådning och uppmuntra varandra till kamp mot högern”. 

Erik Palmstierna gick över till socialdemokraterna 1910, men klubben fortsatte sin 

verksamhet ända till 1918. Hjalmar Branting var inte med från allra första början, 

men kom med så småningom. 120  

 

Kritiken mot liberalismen och därmed också mot Brantings syn på Carl Staaff 

utvecklades innan Stormklockan startade. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet 

gav 1907 ut en skrift av Zeth Höglund med titeln Författningsrevisionens 

nödvändighet – Klart till storstrejk! I den kallade författaren Karl Staaff för en 

”förstucken reaktionär”121 på grund av dennes förslag till rösträttsreform. Höglund 

menade att förslaget var en halvmesyr som inte tillfredsställde arbetarklassens krav 

på allmän rösträtt. Förslaget hade tillkommit för att blidka högern i riksdagen. Men 

höger ville inte ha det. Rösträttförslaget röstades ner och regeringen Staaff avgick. 

Höglund skrev: ”Hans herrar slängde honom med vanlig kapitalistisk hänsynslöshet 

åt sidan som en utkramad citron.”122 På grund av dess sammansättning och det sätt på 

vilket det valdes pekade Höglund ut första kammaren som reaktionens bastion. I sin 

verksamhet hade första kammaren inte bara främjat de högre klassernas intressen 

utan också emotsatt reformer som skulle kunna gynna arbetarklassen. Höglund ville 

avskaffa första kammaren och istället ha ett enkammarsystem baserat på allmän 

rösträtt för män och kvinnor. För att nå dit skulle storstrejken användas.123 

 

En historisk, teoretisk och därmed också principiell, uppgörelse med liberalerna 

gjorde Zeth Höglund i broschyren Ut med Staaffliberalerna ur riksdagen! från 1908. 

                                                 
119 Östberg 1990, sid 8.  
120 Östberg 1990, sid 13-14. 
121 Höglund 1907, sid 5.  
122 Höglund 1907, sid 7. Hadenius 1972, sid 54-55.  
123 Höglund 1907, sid 18-19. 
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Efter åratal av samarbete mellan liberaler och socialdemokrater utgjorde 1907 års 

dåliga författningsrevision, som godkändes av liberalerna, den definitiva brytningen 

mellan de två partierna, skrev Höglund. Socialisterna hade som mål att upphäva 

privatkapitalismen. Liberalerna mål var oklart och deras politik bestod mest i att 

lappa och laga. Liberalernas program sade en sak, medan partiets riksdagspolitiker 

gjorde något helt annat. Som exempel tog Höglund militärfrågan där det liberala 

programmet sade att höjningar av anslagen inte borde förekomma samtidigt som 

riksdagsmännen röstade för just detta. Zeth Höglund slutsats var att 

socialdemokraterna borde bekämpa liberalerna och försöka få bort dem från 

riksdagen.124 Broschyren var från början ett föredrag som hade framförts vid en 

debatt i Göteborg under temat ”socialdemokrati och liberalism”. Vid debatten hade 

Höglund fått medhåll från den liberale riksdagsmannen Dan Broström som hävdade 

att de liberala ledarna begått ”stora och svåra fel” och att partiets program borde 

skrivas om.125   

 

I broschyren förde Zeth Höglund ett teoretiskt resonemang om staten. Han skrev: Det 

liberala partiet hävdade den fria konkurrensens principer och ansåg ”att staten så litet 

som möjligt skulle blanda sig i de enskildas göranden och låtande, så ordnade sig 

samhället av sig själv på bästa tänkbara sätt. Gentemot denna uppfattning – som, 

praktiserad i det ekonomiska livet, har lett till våra dagars massfattigdom, till det 

arbetande folkets utplundring av kapitalägarna – hävdade socialdemokratin, att det 

tvärtom var statens plikt att ingripa till förmån för de svagare och inrätta samhället 

så, att alla kunde få njuta frukterna av ett samfällt arbete.” Enligt min tolkning 

menade Höglund med begreppet staten, den dåvarande staten och inte staten i ett 

kommande socialistiskt samhälle och det gällde även socialdemokraternas mål. Det 

skulle i så fall betyda att han ansåg att socialdemokrater och liberaler hade 

principiellt olika uppfattningar om staten.126    

 

I en artikel i tidskriften Tiden 1909 skrev Hjalmar Branting att han förkastade 

parollen ”ned med Staaff-liberalismen” och ansåg att den var extremistisk. Han 

menade att den socialdemokratiska kongressen 1908 hade gjort detsamma. Branting 

                                                 
124 Höglund 1908, sid 3-4, 10 och 15-16. 
125 Höglund 1908, sid 16.  
126 Höglund 1908, sid 3.  
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hävdade att socialdemokraterna i riksdagen skulle försök vinna så mycket som 

möjligt på egen hand, men att samarbete med vänstersinnade liberaler inte kunde 

uteslutas. Detta innebar inte att någon ”allians” upprättades. Det viktiga var att 

samlas emot högern. Liberalernas tidigare försyndelser fick inte hindra ett eventuellt 

samarbete, enligt Branting.127   

 

Alltså - samarbete med liberalerna eller inte? Frågan blev allt viktigare ju fler 

ledamöter socialdemokraterna fick i riksdagen. Det var framför allt där samarbete 

kunde ge utdelning. Som jag tidigare nämnt ansåg Hjalmar Branting att det var 

extremistiskt att helt stänga dörren till ett samarbete och han ansåg att han hade den 

senaste partikongressen bakom sig. Socialdemokraterna kunde tillsammans med 

liberalerna göra front mot högern i riksdagen.  

 

Vid 1908 års val till andra kammaren ökade socialdemokraterna kraftigt och gick 

från 13 mandat valet innan till 34 mandat. Det liberala partiet minskade något.128 I 

sin bok om den socialdemokratiska riksdagsgruppen åren 1903-1920 skriver Ragnar 

Edenman att 1908 års val innebar det stora genombrottet för socialdemokraternas 

riksdagsarbete. Partiet gick från att spela en ganska marginell roll till att bli en 

maktfaktor i riksdagen.129 Det liberala partiets ledare Karl Staaff bjöd in Hjalmar 

Branting till samtal och föreslog en koalition mellan de båda partierna och på så sätt 

ta makten och bilda regering. Men Branting var skeptisk till ett regeringsskifte över 

huvud taget (regeringsmakten innehades av högern med Arvid Lindman i spetsen). 

Däremot kunde Branting tänka sig ett samarbete mellan socialdemokrater och 

liberaler inom riksdagen.130   

 

Ett samarbete med liberalerna var däremot ingenting Stormklockans redaktör Zeth 

Höglund ville ha. Han skrev i en kritisk artikel, med anledning av det blev känt att 

samtal fördes mellan Staaff och Branting, att Karl Staaff var allt för antisocialistisk 

för att han skulle mottas med något annat än misstro och förbittring bland massorna. 

Staaff hade bildat regering 1905 och 1906 och, enligt Höglund, stiftat lagar som 

                                                 
127 Branting Tal och skrifter VIII 1929, sid 179.  
128 Hadenius 1972, sid 49 och 60.  
129 Edenman 1945, sid 41. 
130 Hadenius 1972, sid 60-61. 
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riktade sig mot socialisterna. Att socialdemokraterna skulle acceptera ministerposter 

i en regering under Staaff, var helt uteslutet, enligt Höglund. Partiet skulle bli 

ansvarigt för en samhällsordning som man i själva verket ville avskaffa. Han ansåg 

att det var lika illa med en liberal regering som med en högerregering. Samtidigt som 

kritiken mot samarbete med liberalerna var hård och bestämd, skrev Höglund att det 

gladde honom att Branting bestämt avvisade ett regeringssamarbete. Höglund 

förespråkade istället klasskampens nödvändighet. En socialdemokratisk minister, 

eller flera, i en liberal regering skulle bli en slags gisslan. Det skulle försvåra 

möjligheterna till kritik av liberalerna och även rehabilitera dem för deras tidigare 

politiska åtgärder, enligt Höglund.131  

 

Arvid Lindmans högerregering fortsatte regera efter 1908 års val. Högerregeringen 

hade mycket goda kontakter med kungamakten och tillsammans hade de ett intimt 

samarbete mot radikalism och socialism. Samtidigt kände sig regeringen pressad av 

opinionen för ökad rösträtt. Lindman lade fram ett rösträttsförslag som innebar 

proportionella val132 med allmän rösträtt för män, med den inskränkningen att det till 

andra kammaren krävdes bland annat erlagd skatt till både stat och kommun i minst 

tre år. Till de kommunala valen infördes en 40-gradig inkomstgraderad röstskala.133 

Rösträttsförslaget antogs av riksdagen den 10 februari 1909 med 119 jaröster och 22 

nejröster i första kammaren och 158 ja mot 53 nej i andra kammaren.134   

 

Rösträttsbeslutet gav Zeth Höglund att anledning att i Stormklockan fortsätta sin 

hårda polemik mot Branting när det gällde samarbete med liberalerna. Höglund 

betecknade den 10 februari 1909 som ”den stora vanärans dag”. Han gjorde det 

framför allt på grund av liberalernas stora svek. Staaffliberalerna hade svikit den 

kamp som i decennier förts för allmän rösträtt. De hade också svikit de arbetarväljara 

som röstat in dem i riksdagen. Höglund hade hoppats på att riksdagen skulle ta steget 

mot allmän rösträtt, efter vänsterframgången i valet, men istället beslutade riksdagen 

om en reform som innebar inskränkt rösträtt, enlig Höglund. Bland annat 

                                                 
131 ”Liberala spekulationer”, Stormklockan nr 3 1909.  
132 Ett proportionellt valsystem innebar att mandaten fördelades på partier i proportion till partiernas 

andel av rösterna. Högern ansåg att det var mer gynnsamt för dem än majoritetsval i enmansvalkretsar 

som förespråkades av socialdemokraterna och liberalerna.   
133 Hadenius 1972, sid 55-59. Wikipedia (20/5 2016).  
134 Kalmar 11/2 1909 (Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar). 
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åldersstreckets höjande och första kammarens ökade maktställning, tog han fram som 

exempel. Denna politik drevs igenom med hjälp av liberalerna. ”Aldrig har väl något 

politiskt parti på ett ömkligare sätt uppgivit sig själv, så fegt och nesligt har väl ingen 

kastat gevären ifrån sig och flytt över till fienden som det liberala samlingspartiet den 

historiska 10 februari”, skrev Höglund. Riksdagen och liberalerna ville inte ge folket 

allmän rösträtt, summerade han. Han manade till kamp, oförsonlig kamp, mot de 

reaktionära liberalerna. Den enda politik socialdemokraterna nu borde föra var en 

kraftig demonstrationspolitik som samlade folket utanför riksdagen till nya 

drabbningar och bättre segrar.135  

 

I numret efter citerade Stormklockan, med gillande, andra socialdemokratiska 

tidningars fördömande av Karl Staaff och liberalerna. Fredrik Ström skrev i 

Arbetarbladet om liberalerna historiska svek. Alfred Kämpe var i Folket mycket 

skarp i sitt fördömande av Staaff och liberalerna som han ansåg var frihetsfientliga 

överlöpare. Han drog fram liberalernas tidigare genomdrivna klasslagar, vilka inte 

var riktade mot anarkisterna utan mot arbetarklassen överhuvud. I Värmlands 

Folkblad skrev Ivar Vennerström, att i och med rösträttsreformen brast de 

förhoppningar man hade ställt till den så kallade vänsteroppositionen som skapades 

mellan socialdemokrater och liberaler efter 1908 års val. Att den anarkistiska 

våldspropagandan skulle ge liberalerna en sådan socialistskräck att drevs åt höger var 

vad man kunde vänta, enligt Vennerström. Samtidigt konstaterade Stormklockan att 

en del partipress, bland annat de större tidningarna, ”vilkas socialdemokratiska färg 

betänkligen bleknat” inte tog klart ställning mot liberalerna.136  

 

Zeth Höglund ansåg att det socialdemokratiska partiets huvudorgan, tidningen 

Socialdemokraten, försvarade det Staaffska agerandet. Tidningen Socialdemokraten 

påstod att Staaff ”lagt rodret på klar vänsterkurs” och att Staaffs hjärta klappade ”i 

takt med vänsterns bättre känslor”. Staafflagarna och rösträttsfusket var endast 

enskilda isolerade händelser, enligt Socialdemokraten. Frid och fröjd och förlåtelse – 

sammanfattar Höglund tidningen Socialdemokratens hållning. ”Hur är det möjligt, att 

en sådan artikel kan införas i en socialdemokratisk tidning?”, frågade sig Zeth 

Höglund. Han ville inte tro att de socialdemokratiska riksdagsmännen skulle ställa 

                                                 
135 ”Den stora vanärans dag.”, Stormklockan nr 8 1909.  
136 ”Fallet Karl Staaff.”, Stormklockan nr 9 1909.  



43 

 

sig bakom en ministär med Karl Staaff i spetsen. Men det såg inte bra ut. Den taktik 

som tidningen ville föra in partiet på ledde till dekadens, enligt Höglund. 

Socialdemokraten borde döpas om till ”Staaff-demokraten”. Redaktör för tidningen 

Socialdemokraten var Hjalmar Branting, vilket Höglund naturligtvis var väl 

medveten om.137 

 

Men Stormklockan öppnade faktiskt sina spalter även för dem som försvarade 

samarbetet mellan liberaler och socialdemokrater. Zeth Höglunds ensidiga 

fördömande av Karl Staaff och liberalerna godtogs inte av journalisten Valfrid 

Spångberg som i ett inlägg hävdade att fronten mot högern var den primära 

uppgiften. Den stora striden den borgerliga och proletära vänstern borde föra var 

kampen mot reaktionen, storkapitalismen och militarismen. Karl Staaff hade gått 

emot högern i riksdagen i flera frågor, bland annat sagt nej till ökade militärutgifter, 

skrev Spångberg. Han ansåg att Karl Staaff inte kunde ställas till ansvar för den 

dåliga kompromissen i rösträttsfrågan. Staaff hade istället drivit högern så långt det 

gick. Spångberg ansåg inte heller att allt hade blivit sämre med den nya reformen, 

fler människor hade fått rösträtt. Staaffliberalismen var en viktig kraft för en 

demokratisk utveckling.138  

 

Storlockout och storstrejk 

 

Efter flera framgångsrika år för arbetarrörelsen, inte minst inom arbetsmarknaden där 

man genom de många strejkerna lyckats få upp lönerna, följde under 1908 och 1909 

allt större svårigheter. Den storlockout som Svenska arbetsgivarföreningen, SAF, 

utlyste i mitten av juli 1909 hade en bakgrund i flera stora konflikter, bland annat 

inom pappersmassa- och konfektionsindustrierna. Bolagens försök att pressa ner 

lönerna och försämra arbetsvillkoren hade mötts av strejker, som i sin tur lett till 

mindre lockouter. Arbetsgivarna hade vid den här tiden med SAF skaffat sig en 

vältrimmad och militant organisation. Under våren och sommaren 1909 började man, 

som jag tidigare nämnt, inse den fördel som lågkonjunkturen innebar. Dessutom 

leddes Sverige av en högerregering som, skulle det visa sig, ställde sig helt och hållet 

på arbetsgivarnas sida. Arbetsgivarna hade åtskilliga miljoner kronor i 

                                                 
137 ”En hjälpare i nöden”, Stormklockan nr 10 1909.  
138 ”Staaffliberalismen än en gång”, Stormklockan nr 11 1909. 



44 

 

konfliktkassan. LO och fackförbunden däremot hade knappt några pengar alls. Ändå 

utlystes storstrejken. I boken Storstrejken 1909 menar Bernt Schiller att den främsta 

orsaken till att fackföreningsrörelsen tog till storstrejken var trycket från 

medlemmarna. Flera ledare inom LO och fackförbunden var tveksamma eller 

negativa, men arbetarna ville sätta hårt mot hårt.139   

 

Med stor hänförelse välkomnade Zeth Höglund LOs beslut om storstrejk 26 juli 

1909. Allt för länge har arbetarna måst tåla kapitalistklickens förolämpningar och 

försök att krossa fackföreningarna, skrev Höglund. Arbetsgivarnas jättelockout var 

ansvarslös och kastade ut hundratusen människor i en svältsituation. 

Storstrejksparollen har mottagits med entusiasm och skulle få en omfattning av 

jättelik art. Minst 400 000 man skulle gå ut i strid och samhället sätts i gungning. 

Arbetarklassen skulle visa vilka det var som egentligen skapade den materiella 

kulturen, skrev Zeth Höglund. Rickard Sandler skrev i samma nummer av 

Stormklockan en satirisk artikel om storlockouten. Bland annat drev han med det 

faktum att arbetsgivarna under senare år påstått sig stå vid ruinens brant på grund av 

kraven från arbetarna. Samtidigt hade de nu råd att utlysa en storlockout och låta 

produktionen stå stilla. Hur gick det ihop? Att arbetsgivarna verkligen hade råd, 

visade Sandler med några siffror. Han skrev att tillverkningsvärdet per arbetare låg 

inom den svenska industrin på 4 700 kronor. Genom att de visste vad de själva fick i 

lön, kunde arbetarna lätt räkna ut vad som blev över i vinst.140   

 

Den andre redaktören på Stormklockan, Hjalmar Gustafson, tog inte till orda lika 

ofta som sin kollega, Zeth Höglund. Men när han väl skrev märktes ett helt annat 

temperament än Höglunds. Gustafson verkade vara betydligt lugnare och mer 

eftertänksam. Strax innan storstrejken skrev han en artikel där han betonade vikten 

av att arbetarna förberedde sig på de repressalier som skulle komma efter konflikten. 

Då var det viktigt att arbetarna visade solidaritet och inte accepterade att ledande 

fackföreningsfolk brännmärktes av avskedades. På storstrejkens andra dag skrev han 

en kort stämningsladdad agitatorisk artikel. ”Arbetsnedläggelsens styrka ligger även i 

dess lugn och målmedvetenhet. Glänsande bevis på arbetarnas solidaritet ha redan 

visats: blodet är tjockare än vattnet och när allt kommer till är ändock samhörigheten 

                                                 
139 Schiller 1967, sid 198-206, 234-235.  
140 ”Svaret skall er forntid bli” och ”I lockouttider”, Stormklockan nr 32 1909.  
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med den egna klassen starkare än man förut velat medge” skrev han. Gustafson 

menade att ”regeringen” till stor del låg i LOs händer. Trävarudisponenten Lindman, 

det vill säga statsministern, kunde fortsätta den avbrutna semestern och kungen 

kunde återgå till sitt tennisspelande. ”Borgarna vänta med oro på utgången av 

striden. Arbetarna bereda sig på att i nödfall dra åt samhällsskruvarne ännu några 

gängor.” Zeth Höglund uppmanade de strejkande att inte reagera på motståndarnas 

provokationer, utan att behålla lugnet. De reaktionära behövde kravaller för att segra, 

men den moderna revolutionen görs inte med upprivna gator, barrikader och 

personligt övervåld. Arbetarnas nykterhet och laglighet är istället deras bästa vapen, 

skrev Höglund.141 

 

I flera artiklar prisade Zeth Höglund de strejkande arbetarnas disciplin och lugn. Han 

lyfte fram solidariteten inom arbetarklassen. Dessutom skrev han att storstrejken 

visade vilka som verkligen var arbetarnas vänner och vilka som inte var det. De 

liberala tidningarna hade lierat sig med högern och ropade på nya klasslagar. ”Den 

liberala pressen dog 4 augusti 1909. Den uppstod dagen därpå i reaktionär skepelse.” 

Ungsocialisternas krav på att lämna politiken utanför striden var rena vanvettet. De 

militära truppernas mobilisering visade att överklassen övervägde att möta 

arbetarklassens frigörelsesträvanden med våld, skrev Höglund. Kapitalisterna skulle 

dock inte känna sig för säkra på militären, menade Hjalmar Gustafson. Det förekom 

sympatiåtgärder bland de värnpliktiga. Soldater hade samlat in pengar bland sina 

kamrater och skänkt pengarna till strejkledningen för utdelning till behövande.142 

 

Vilka stod som vinnare och vilka stod som förlorare efter storlockouten/storstrejken? 

Den frågan diskuterades vid ett möte arrangerat av Sundsvalls ungdomsklubb. 

Stormklockan refererade det inledande föredraget som hölls av H Bäck. Han menade 

att de förluster som arbetarna led var skenbara och partiella. Förlusterna vägde lätt 

mot det sociala vetande storstrejken skänkte proletariatet. Arbetarklassen som helhet 

gick mångdubbelt starkare ur striden. Storstrejken gav stöd åt den marxistiska teorin 

om att proletariatets sociala läge försämras relativt, det vill säga att klyftan mellan 

                                                 
141 ”Då kvarnarna stå.”, Stormklockan nr 33 1909. 
142 ”Vi komma åter” och ”Soldaterna med oss!”, Stormklockan nr 34 1909.  
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klasserna ökar allt mer. Denna teori erkändes dock inte av revisionisterna inom 

arbetarrörelsen, sade Bäck.143  

 

Efter storlockouten och storstrejken 1909 följde en tid av trakasserier mot 

arbetarrörelsen och framför allt mot de som stått i ledningen för fackföreningar. 

Arbetsgivarna avskedade de fackligt mest aktiva och tvingade bort dem från sina 

hem. Många arbetare utträdde ur sina fackliga organisationer. Antalet fackligt 

anslutna sjönk från 162 000 år 1908 till bara 80 000 vid slutet av 1911.144  

 

Under storlockoutens/storstrejkens efterspel med vräkningar och avskedanden, skrev 

Hjalmar Gustafson en agitatorisk artikel som avslutades med orden: ”I dag vräker 

kapitalismen arbetarna. De kunna inte slås ned, bara växa sig stolta i tron på 

framtidens rättvisa. Växa sig starka till dagen kommer då de sista resterna av 

kapitalismen vräkes ut från ett samhälle, där människorna vaknat till insigt om 

samarbetets nödvändighet och det vanhedrande och föraktliga uti att leva i den 

kapitalistiska oordningens och brutalitetens samhälle.”145 

 

Liberalerna efter storstrejken 

 

Efter storlockouten/storstrejken sommaren 1909 hårdnade kritiken mot Staaff och 

liberalismen bland Stormklockans skribenter. En av orsakerna till detta var sannolikt 

att man ansåg att liberalerna hade ställt sig på arbetsgivarnas sida i konflikten. 

Kritiken var också hård mot liberala tidningar som Dagens Nyheter för att de hetsade 

mot de strejkande arbetarna. En av skribenterna, Johannes (senare Hannes) Sköld 

ansåg att det var för arbetarrörelsen likgiltigt om regeringschefen hette Arvid 

Lindman eller Karl Staaff. Sköld ansåg följaktligen att det var helt otänkbart att en 

socialdemokrat skulle kunna sitta i en liberalledd regering.146 

 

                                                 
143 ”Vem har segrat och vad lär oss storstrejken?”, Stormklockan nr 40 1909. Detta är första gången 

jag stöter på begreppet ”revisionisterna” i det material jag gått igenom i Stormklockan.  
144 Bäckström 1973 del 2, sid 117. 
145 ”Ett kapitalismens illdåd!”, Stormklockan nr 41 1909. Liksom de allra flesta inom arbetarrörelsen 

vid denna tid tillhörde Hjalmar Gustafson själv arbetarklassen, hans far var grovarbetare.  
146 ”En radikal ministär.”, Stormklockan nr 47 1909.  
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Johannes, Hannes, Sköld var son till ett missionärspar och vistades i Kina under sin 

barndom. Så småningom blev han journalist och levde som Europakorrespondent till 

olika tidningar. Inom ungdomsrörelsen var han verksam som talare och skribent. 

Hannes Sköld behärskade flera europeiska och asiatiska språk, bland annat ryska. 

Han översatte Karl Marx till svenska.147   

 

Johannes Sköld ansåg att liberalerna var någonting helt annat efter storstrejken 1909 

än vad de var före den. Liberalerna hade gått år höger. När det gällde Karl Staaff 

kunde man före storstrejken ibland se honom som den radikale liberalen S A Hedins 

efterträdare. Men efter storstrejken ”ser det ut, som om man finge lov att begagna 

mikroskop för att kunna upptäcka de svaga rester av frisinne, som säges finnas kvar 

hos honom och de honom politiskt närstående.” Liberalernas och högerns debatter 

var bara en sorts gnabb i god sämja, ett spegelfäkteri, menade Sköld. Det liberala 

namnet hade inte försvunnit, men innehållet hade det, enligt Johannes Sköld.148 Zeth 

Höglund höll i stort sett med Sköld. I en artikel skrev Höglund att Karl Staaff åkte 

runt i landet och skröt om liberalernas sparsamhet, samtidigt som han och hans 

partikamrater i riksdagen röstade för högerns militärbudget utan inskränkningar.149 

 

Det som föranledde kritiken var säkerligen inte bara liberalernas agerande efter 

storstrejken, utan också under den. Karl Staaff var tydlig i sitt ställningstagande emot 

arbetarklassen i den stora konflikten. I ett tal i Eskilstuna den 21 november 1909 sade 

han att arbetarna med storstrejken utövade påtryckningar på företagarna. En seger för 

storstrejken skulle ha inneburit en fara för framtiden. Nästa gång kanske strejkvapnet 

kunde komma att användas i politiska syften, sade Staaff. Han vände sig emot 

arbetarnas avtalsbrott under strejken, men sade ingenting om arbetsgivarnas 

avtalsbrott. Staaff manade socialdemokraterna att rensa ut anarkisterna ur partiet, och 

då menade han vänsterriktningen, och han rekommenderade partiet att ägna sig åt 

reformpolitik.150    

 

                                                 
147 Svenskt biografiskt lexikon. Hannes Sköld. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6046 (2018-02-25). 
148 ”Den rationellaste klyvningen.”, Stormklockan nr 9 1910. 
149 ”Nya Staaffliberala dåd.”, Stormklockan 14 1910.  
150 Bäckström 1973 del 2, sid 115-116. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6046
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Vid en omröstning om mildring av den så kallade Åkarpslagen röstade ett fyrtiotal 

liberaler i riksdagen, enligt en ledare i Stormklockan, emot förslaget. Detta upprörde 

Zeth Höglund som menade att liberalerna gick emot sitt eget program där det stod att 

”allas likhet inför lag måste strängt upprätthållas, klasslagstiftning förhindras och vad 

därav finnes i svensk lag snarast utplånas.” Den sista satsen syftade just på 

Åkarpslagen, enligt Höglund. Förslaget om mildring av lagen gick inte igenom tack 

vare de fyrtio liberalerna som alltså svek sina egna partikamrater, sitt program och 

röstade med högern, skrev Höglund.151 

 

Liberalerna klassmässiga bas var ämnet för ett föredrag av Zeth Höglund som 

refererades i Stormklockan. Tidigare hävdade liberalismen den politiska demokratins 

och folkfrihetens grundsatser. Men av det fanns ingenting kvar. Liberalismens förfall 

var inte något tillfälligt, utan det hängde ihop med upplösningen av de 

samhällsklassen som liberalismen vilade på, enligt Höglund. De samhällsklasser som 

liberalerna nu försökte samla omkring sig var småbönder, småborgare, efterblivna 

arbetare, tjänstemän, intelligensian, kapitalister och storborgerliga element. Det var 

en heterogen samling och det måste vara ytterst svårt att tjäna alla dess grupper, 

hävdade Höglund. Det var helt enkelt omöjligt, och dömde liberalismen till evig 

vanmakt. Som exempel på denna vanmakt nämnde han liberalernas ståndpunkt i 

rösträttsfrågan. Det som kringgärdade rösträtten, skatte- och åldersstrecken, ville 

man inte röra. Dessutom ville liberalerna bara reformera andra kammaren och lämna 

första kammaren och kungamakten orörd.152 

 

Inför valet 1911 bytte liberalerna taktik. Det konstaterade Zeth Höglund i en ledare i 

Stormklockan. Från att under storstrejken 1909 tagit skarpt avstånd från arbetarnas 

strid, började de nu återigen tala om samarbete med socialdemokraterna. Höglund 

refererade och kritiserade ett tal Karl Staaff höll Bollnäs i augusti 1911. Staaff sade 

bland annat att han ville ha en samverkan med socialdemokraterna inför bildandet av 

en liberal regering. Höglund själv var inte principiellt emot ett samarbete med en 

borgerlig vänster. Men frågan var hur långt samarbetet borde gå och vad som kunde 

vinnas genom det. Ett socialdemokratiskt inträde i en borgerlig regering var lika med 

politiskt självmord, konstaterade han. Men om nu socialdemokraterna skulle stödja, 

                                                 
151 ”Judas egen väg.”, Stormklockan 15 1910. 
152 ”Liberalismens valprogram.”, Stormklockan nr 23 1911.  
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utan att ingå i den, en liberal regering – vilka reformer skulle då kunna drivas 

gemensamt? Zeth Höglund kunde inte se någon, utom möjligheten införandet av det 

kommunala vetot. Varken i kampen för rösträtt eller i militärfrågan – tidens två stora 

frågor – hade socialdemokraterna och liberalerna något gemensamt. Höglund slutsats 

var att samarbete var omöjligt.153  

 

Sommaren 1911 hade socialdemokraterna partikongress. Diskussionerna var 

omfattande och det fanns delade meningar om bland annat försvaret och 

ministersocialismen. Kongressen tog ett principuttalande om att ingen partimedlem 

fick sätta sig i en borgerlig regering utan att det godkänts av två tredjedels majoritet 

både i partistyrelsen och riksdagsgruppen. Zeth Höglund hade föreslagit en betydligt 

hårdare skrivning. Den före detta liberalen och nyblivne partimedlemmen Erik 

Palmstierna valdes in i det högsta partiorganet, verkställande utskottet. Zeth Höglund 

valdes inte in i partistyrelsen för ytterligare en period. Däremot valdes Fredrik Ström 

till partisekreterare och vänstermännen Ivar Vennerström och Rickard Sandler valdes 

in i partistyrelsen. Hjalmar Branting valdes till partiordförande. Förutom ordförande 

var han huvudorganet Socialdemokratens chefredaktör, huvudredaktör för partiets 

teoretiska organ Tiden och ordförande i riksdagsgruppens förtroenderåd.154  

 

På hösten 1911 var det val till riksdagens andra kammare. En halv miljon nya väljare 

tillkom sedan valet 1908 på grund av en rösträttsreform. Det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet satsade stort på valet, det märktes inte minst i Stormklockan med 

åtskilliga rapporter från agitationsresor. En speciell satsning var de tre så kallade 

röda bilarna som turnerade runt med agitatorer. 528 möten hölls. Sammanlagt 

340 000 åhörare deltog på mötena.155 Valet resulterade i att högern fick 64 mandat, 

liberalerna 102 och socialdemokraterna 64. Högern gick kraftigt bakåt, medan 

liberalerna stod ungefär stilla sedan valet 1908. Socialdemokraterna fortsatte att gå 

framåt med stormsteg, partiet fick 34 mandat vid 1908 års val. Så 1911 skedde 

nästan en fördubbling av partiets mandat.156 

 

                                                 
153 ”En olycklig älskare.”, Stormklockan nr 33 1911. 
154 Socialdemokratins program 1897-1990, sid 26. Bäckström 1973 del 2, sid 148 och 151. Höglund 

1934 Första delen, sid 517.   
155 Bäckström 1973 del 2, sid 153. Hadenius 1972, sid 63.  
156 Hadenius 1972, sid 295.  
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Valet ledde till att högerregeringen med Arvid Lindman som statminister lämnade in 

sin avskedsansökan till kungen. Gustav V gjorde ett försök att undvika att lämna 

över regeringsmakten till liberalernas ledare Karl Staaff, men lyckades inte. Staaff 

satte som villkor för att ta över regeringsmakten att den högerdominerade första 

kammaren skulle upplösas och nyval hållas. Det tvingades kungen motvilligt gå med 

på. Karl Staaff tillfrågade Hjalmar Branting om han ville medverka i regeringen. 

Efter att ha konsulterat partistyrelsen och riksdagsgruppen sade Branting nej.157  

 

Brantings nej var dock inget principiellt avvisande av samarbete med liberalerna. I en 

artikel i tidningen Socialdemokraten i november 1911 skrev han: ”Det gäller alltså 

för oss socialdemokrater att hjälpa liberalerna att demokratisera landet, skänka dem 

vårt stöd mot högeranfall – och skjuta dem fram, när de ej komma iväg.” Under tiden 

skulle socialdemokraterna begagna tillfället att förbereda ett övertagande av makten. 

För att detta övertagande skulle bli möjligt var det viktigt att ”se in ordentligt i 

statsmaskineriets alla delar under en demokratisk statsförvaltning, att man kommer in 

över allt, och lär allt.”158   

 

En av de sista åtgärderna högerregeringen hade vidtagit var att bevilja fyra miljoner 

till byggandet av en pansarbåt av så kallad F-typ. Bland det första Karl Staaff i sin tur 

gjorde var att fatta beslut om att uppskjuta bygget av pansarbåten. Detta väckte stor 

indignation hos högern. Konung Gustav V stod helt på högerns sida. Kungen gjorde 

något så ovanligt som att reservera sig mot regeringens beslut om att uppskjuta 

pansarbåtsbygget. Gustav Vs reservation hade tillkommit i samarbete med 

högerledarna i riksdagen. Under åren från 1911 och ända fram till 1914, då en ny 

högerregering tillträdde, höll sig kungen med en skuggregering i form av ledande 

högermän. En av de viktigaste anledningarna till den åtgärd var just 

försvarsstriden.159  

 

Liberalerna med Karl Staaff i spetsen bildade regering efter 1911 års val. Men de 

hade inte egen majoritet utan var tvungna att samarbeta med antingen högern eller 

socialdemokraterna. Den här situationen diskuterade Zeth Höglund i en ledare i 

                                                 
157 Hadenius 1972, sid 64.  
158 Branting Tal och skrifter II 1927, sid 112. 
159 Hadenius 1972, sid 66-67. Nyman 1957, sid 33-34. 
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Stormklockan. Höglund menade att den senaste socialdemokratiska kongressen 

förkastade ministersocialismen, det vill säga att socialdemokraterna skulle var med i 

en liberal regering. Trots detta förespråkade två socialdemokratiska tidningar, 

Arbetet och Arbetare-Bladet, just detta. I Arbetet skrev tidningens redaktör till och 

med att man skulle strunta i kongressbeslutet. Lyckligtvis, skrev Höglund, var de två 

tidningarna ”tämligen ensamma om sin mening.” Flera andra tidningar tog avstånd 

från ministersocialismen och även Branting gjorde klart att någon medverkan i en 

liberal regering kunde det inte bli. Men att det över huvud taget förekom de som 

förespråkade ministersocialism tydde på arbetarrörelsens tendens till 

förborgerligande, vilket i sin hade att göra med tillströmningen av liberala element 

till partiet, enligt Zeth Höglund.160  

 

Det blev ingen regeringssamverkan mellan liberalerna och socialdemokraterna efter 

valet 1911. Däremot blev socialdemokratiska ledamöter invalda som ledamöter i fyra 

tillsatta försvarskommittéer. De fyra kommittéerna skulle, enligt Zeth Höglund, 

utreda härens respektive flottans betydelse för försvaret, möjliga besparingar, de 

värnpliktigas övningstid och förhållandet mellan landets ekonomiska möjligheter och 

försvarsbördorna. Avgörande för socialdemokraternas ställning i kommittéerna var 

om de där hade full frihet att hävda partiets program. Men enligt ett 

regeringsprotokoll var så inte fallet, skrev Höglund. Kommittéerna skulle inte arbeta 

med försvarsfrågan i hela dess vidd, utan var bundna till det nuvarande systemet, 

enligt Zeth Höglund. Det hela var en, av den nye statsministern Karl Staaff, ledd 

skenmanöver för att avleda den hotande antimilitaristiska stämningen bland folket. 

Det var därför beklagligt att några partivänner låtit locka sig till dessa kommittéer, 

skrev Höglund, det innebar endast att riksdagsgruppens handlingskraft i kampen mot 

militarismen kom att förlamas. Och det band partiet till liberalerna.161 I en artikel 

några dagar senare hävdade Zeth Höglund, i polemik med Branting, att de 

riksdagsledamöter som ingått i kommittéerna ställde sig före valet 1911 helt 

avvisande till de försvarskommittéer som liberalerna föreslog. Efter valet däremot, 

var de beredda att ingå i kommittéerna.162 

 

                                                 
160 ”Adjö Lindman, adjö Pettersson!”, Stormklockan nr 40 1911.  
161 ”Utredningsskojet i militärfrågan.”, Stormklockan nr 49 1911. 
162 ”Försvarskomitén än en gång.”, Stormklockan nr 50 1911.  
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Ett val mellan två vägar för socialdemokraterna 

 

Med 64 riksdagsmän i andra kammaren efter valet 1911 satt socialdemokraterna i en 

starkare position. Den nyblivne partisekreteraren Fredrik Ström skrev i en artikel att 

socialdemokraterna stod inför ett val mellan två vägar. Den ena vägen innebar 

samarbete med liberalerna och kanske så småningom en plats i regeringen. 

Motiveringen till att gå den vägen var att det skett ett demokratiskt genombrott för 

arbetarrörelsen. En annan motivering var att socialdemokratiska riksdagsmän 

kommit med i försvarskommittéerna. Att gå den vägen skulle innebära att partiet inte 

fick stöta sig med liberalerna och tvingas att gå med på förslag som var uppenbara 

kompromisser.163  

 

Den andra vägen och den enda rätta, enligt Fredrik Ström, var att förbli i opposition 

och inte samarbeta med liberalerna. Socialdemokraterna fick inte hamna i en 

beroendeställning utan måste, när som helst, kunna fälla ett liberalt förslag. Kom det 

bra förslag från liberalerna, så kunde socialdemokraterna rösta för. Men kom det 

dåliga förslag så måste partiet, utan betänkligheter och vacklan, kunna rösta emot. 

Socialdemokraterna var inte till för att reformera det bestående utan för att omskapa 

hela samhället. Folket måste kunna lita på partiet i vått och torrt. Det var bättre att 

liberalerna gick under än att socialdemokraterna skadades i själen, avslutade Fredrik 

Ström.164   

 

Fredrik Ström var författare och journalist. 1903 gav han ut berättelsesamlingen 

Folket i Simlångsdalen och skrev en hel del poesi som bland annat publicerades i 

socialdemokratiska tidningar. 1908 blev han redaktör för Arbetarbladet i Gävle. 

Samma år blev han invald i den socialdemokratiska partistyrelsen. I 

ungdomsförbundet var han en flitig medarbetare till tidskriften Fram.165   

 

Vad ministersocialismen i praktiken kunde betyda tog Zeth Höglund upp i en artikel 

om några händelser i Schweiz. I några av delstaternas regeringar satt enstaka 

                                                 
163 ”Socialdemokratin vid skiljovägen.”, Stormklockan nr 8 1912. 
164 ”Socialdemokratin vid skiljovägen.”, Stormklockan nr 8 1912.  
165 Svenskt biografiskt lexikon. Fredrik Ström. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=34560 (2018-02-25). 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=34560
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socialdemokratiska ministrar i borgerliga regeringar, bland annat i Zürich och Basel. 

I Basel hade den socialdemokratiska ministern Blocher dömt strejkande arbetare till 

höga böter för att de förnärmat strejkbrytare. Vid ett annat tillfälle uppbådade 

Blocher beridna poliser mot strejkande murare. Han såg till att poliserna utrustades 

med revolvrar. Men det förekom också mycket kraftiga protester från 

socialdemokratiska arbetare mot Blocher, skrev Höglund.166 

 

Liberalerna sade sig vara demokrater, men det var bara fraser, enligt partisekreterare 

Fredrik Ström. Liberalerna ville inte ge rösträtt åt ungdomar mellan 21 och 25 år och 

de ville behålla skattestrecket som uteslöt många arbetare från rösträtt. Ville 

liberalerna ge rösträtt åt kvinnorna? ”Måhända och åt en del”, svarade Ström på sin 

egen fråga. Den 40-gradiga skalan i den kommunala rösträtten, som gav de rika 

många röster men en hel del arbetare inga, ville liberalerna ha kvar. Liberalerna ville 

heller inte avskaffa det starka högerfästet, första kammaren, och inte kungamakten. 

Det var alltså inte bara högern utan även liberalerna som spärrade folkets väg mot 

makten, avslutade Fredrik Ström sin artikel.167 

 

Efter valet till andra kammaren våren 1914 blev samarbete med liberalerna återigen 

på tapeten. Socialdemokraterna och liberalerna var tillsammans starkare än högern. 

Det var Hjalmar Branting som i sin tidning Socialdemokraten och i en intervju i 

Göteborgs Handelstidning förespråkade att Karl Staaff åter fick bilda regering och att 

därefter liberaler och socialdemokrater samarbetade i försvarsfrågan. Syftet med 

detta var att stoppa högerregeringens politik i försvarsfrågan. Men, enligt en 

ledarartikel i Stormklockan, mötte detta förslag ingen respons i partiet. Partipressen 

tog nästan enhälligt avstånd från Brantings förslag, skrev Zeth Höglund. Själv tog 

han också helt avstånd ifrån det.168 C N Carleson höll med Höglund. Carleson 

påpekade att liberalerna var opålitliga. Karl Staaffs så kallade Karlskrona-tal var ett 

närmande till höger i försvarsfrågan. En liberal grupp som kallade sig för Försvaret 

främst hade dessutom, under 1914 års valkampanj, brutit sig ur det liberala partiet 

och gått över till högern, på grund av försvarsfrågan.169 

                                                 
166 ”Samverkan och klasskamp.”, Stormklockan nr 45 1912.  
167 ”Liberalerna och demokratin.”, Stormklockan nr 3 1913.  
168 ”Militarismen efter valen.”, Stormklockan nr 18 1914.  
169 ”Vid vägskälet.”, Stormklockan nr 19 1914.  
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Ministersocialismen och revisionismen  

 

Ministersocialism, det vill säga socialdemokratisk medverkan i en liberal regering, 

var knappast aktuellt i Sverige så länge partiet hade förhållandevis få representanter i 

riksdagen, vilket var fallet före 1911 års val. I andra europeiska länder hade frågan 

diskuterats under en längre tid. Zeth Höglund refererade 1910 i en artikel från det 

belgiska socialdemokratiska partiets senaste kongress. Där hade ministersocialismen 

ingående debatterats. I partiet fanns tre läger; till höger stod de som Höglund kallade 

Belgiens revisionister Louis Bertrand och Anseele, till vänster stod Brouckère och 

mellan dessa framträdde Vandervelde. Högern ville ha ministersocialism, men de var 

så svaga att de inte ens lade fram ett eget förslag. Vänstern lade fram ett förslag som 

inte antogs. Efter en livlig debatt antogs istället Vanderveldes förslag med 202 röster 

mot 77. Beslutet innebar att frågan om socialdemokratisk medverkan i en liberal 

regering lämnades öppen för framtiden och skulle avgöras av en partikongress. 

Höglund konstaterade att belgarna inte utan vidare var beredda att deltaga i en 

borgerlig ministär och han tyckte att beslutet i sin helhet ganska troget anslöt sig till 

Andra internationalens kongressbeslut i Amsterdam 1904.170  

 

Amsterdamkongressen hade utförligt referats i tidningen Socialdemokraten 1904 av 

en av dess delegater; Hjalmar Branting. Amsterdamkongressen tog ställning emot 

ministersocialism och den tog likaså ställning emot revisionismen och dess 

uppfattning att klassmotsättningarna i de kapitalistiska länderna var på väg avta och 

därmed kräva en annan politik än tidigare.171 Branting refererade framför allt de 

viktigaste debatterna och dolde inte att det fanns två tydliga politiska uppfattningar 

som stod emot varandra. I sitt slutomdöme om kongressen lyfte dock Branting inte 

fram de beslut som tagits, utan menade istället att den skulle kunna ha en medlande 

betydelse för den internationella arbetarrörelsen och dessutom kunna ge 

reformarbetena i parlamenten en skjuts framåt.172  

 

                                                 
170 ”Socialdemokratisk taktik.”, Stormklockan nr 7 1910.  
171 Report from SPGB, The International Socialist Congress (1904) 

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1904/international-socialist-

congress.htm (2017-11-07). 
172 Branting Tal och skrifter IX, sid 160-201. 

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1904/international-socialist-congress.htm
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1904/international-socialist-congress.htm
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Hjalmar Branting var synnerligen aktiv i Andra internationalen och hade många 

kontakter med andra europeiska socialdemokratiska ledare. Han deltog i alla 

internationalens kongresser från slutat av 1890-talet och fram till 1914. Ibland satt 

han till och med i presidiet eller i utskott.173 Motsättningen mellan de två olika 

riktningarna inom den internationella rörelsen – som blev allt tydligare från och med 

slutet av 1890-talet – beskrev Branting år 1900 så här: ”Klarare än någonsin stodo 

där de två uppfattningarna mot varandra: den gamla, att socialdemokratin som 

revolutionär till sina syften med nödvändighet måste stå fientlig emot alla skiftningar 

av bourgeoisiens regeringssystem, och den nyare, av utvecklingen framtvungna, att 

tillfällig förbund må kunna ingås mellan socialister och andra grupper – vilket alla 

medgiva – men därjämte att socialister kunna ha skäl till en viss grad stödja en 

bestående sakernas ordning, när denna ger dem fördelar, vilka de genom att vägra sitt 

stöd skulle förlora.” Beskrivningen kom från en artikel i Socialdemokraten om 

internationalens kongress i Paris. Själv tog Branting inte ställning i artikeln men 

rubriken han satte kanske sade något om vart åt han lutade; ”Från doktrinarism till 

praktisk politik”.174 Hjalmar Branting skrev tidigt om Edward Bernstein och den så 

kallade revisionismen inom den europeiska socialdemokratin. Bernsteins stora 

genombrott som revisionist kom 1899 när hans bok Socialismens förutsättningar och 

socialdemokratins uppgifter kom ut. I boken kritiserade och reviderade Bernstein 

några av Karl Marx teorier. Detta ledde till häftiga diskussioner, inte minst inom det 

tyska partiet, där Bernstein var verksam. Branting tog upp Bernsteins uppfattningar 

till granskning i en artikel år 1900. Branting var kritisk till Bernsteins teoretiska 

resonemang, däremot sympatiserade han med Bernsteins förslag om hur den 

praktiska socialdemokratiska politiken skulle se ut. På det området menade Branting 

att socialdemokraterna borde lämna dogmatiken och inte med förakt se ”ned på den 

dagspolitiska kampen inom det nuvarande samhällets ram.” När det blev så att 

”arbetarklassen börjar få fingrarna med vid samhällsmaskineriet, komma en del 

närliggande mål till förbättring av dess ställning” att ta ett allt större utrymme medan 

de avlägsna målen skjuts åt sidan.175  

 

                                                 
173 Branting Tal och skrifter IX, sid 5-18.  
174 Branting Tal och skrifter IX, sid 79.  
175 Branting Tal och skrifter I, sid 259 och 261. 
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Under 1910 började det i Stormklockan då och då dyka upp artiklar om den 

internationella arbetarrörelsen. I en artikel refererades från den tyska 

socialdemokratins kongress. En av de stora diskussionsfrågorna på kongressen var 

huruvida det var rätt eller fel av partimedlemmar i Badens lantdag att rösta för 

delstatsregeringens budget, vilket de hade gjort. I budgeten ingick även utgifter för 

militären. Detta bröt mot partiets program och en överväldigande majoritet på 

kongressen var kritiska till Baden-medlemmarnas agerande. En fördömande 

resolution antogs där det bland annat stod att de olika staterna i Tyskland ”är 

klasstater, som vilar på klassherravälde och har till uppgift att med alla medel 

upprätthålla den bestående äganderätten till produktionsmedlen och arbetarnas 

utplundring av kapitalisterna.” Zeth Höglund, som skrev artikeln, avslutade med att 

referera vad det ledande svenska organet Socialdemokraten tyckte om striden inom 

det tyska partiet. Socialdemokraten beklagade att striden inom det tyska partiet fick 

den utgång det fick.176 Uppenbart var däremot att Höglund själv ansåg att det tyska 

partiet tagit en riktig resolution.  

 

Höglund beskrev striden inom det tyska partiet så här: ”Reellt gällde emellertid 

kampen den gamla frågan: marxistisk eller revisionistisk taktik (opportunistisk är 

egentligen ett bättre ord, ehuru i Tyskland revisionism vunnit burskap). Oförsonlig 

kamp mot klassamhället utan kompromisser och prutmån med andra partier, eller 

närmande till de borgerliga partierna och ett tacksamt anammande av de småsmulor, 

som kan falla från deras bord, med uppgivande av socialismens bärande idéer i 

klasskampen…”177 Så tydligt hade Höglund aldrig beskrivit motsättningarna inom 

det svenska partiet, åtminstone inte vad jag har kunnat hitta i Stormklockan. Att han 

själv sympatiserade med den marxistiska taktiken var det ingen tvekan om. Medan 

Hjalmar Branting alltså sympatiserade med i alla fall vissa delar av Bernstiens 

revisionism, ansåg Höglund att revisionismen gav upp socialismens bärande idéer.  

 

Stormklockan tog in en artikel av den tyske partimedlemmen Wilhelm Liebknecht 

som handlade om varför socialdemokratin var revolutionär. En av orsakerna var att 

socialdemokratin inte ville reformera kapitalismen utan rycka upp den med roten och 

                                                 
176 ”En kraftig rävst med förflackningens män.”, Stormklockan 39 1910 och ”Partiets organisation.”, 

Stormklockan nr 40 1910. 
177 ”En kraftig rävst med förflackningens män.”, Stormklockan 39 1910. 
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skapa ett helt annat samhälle. Liebknecht skrev att staten inte kunde bli ”målsman för 

de allmänna folkintressena”. Staten företrädde uteslutande de egendomsbesittande 

klassernas intressen och var dessas generalagentur. Den var en klass-stat. Som 

revolutionär organisation var det socialdemokratins uppgift att bekämpa klass-staten. 

Det betydde dock inte att socialdemokraterna skulle använda sig av våldsmetoder. 

Liebknecht tog avstånd från revolutionärt våld.178  

 

Zeth Höglund beskrev hur frågan om ministersocialismen hade splittrat det franska 

socialdemokratiska partiet. Frågan hade aktualiserats av att socialdemokraten 

Millerand 1899 inträdde i ministären Waldeck-Rousseau. Frågan hade då inte 

tidigare diskuterats över huvud taget i det franska partiet, men Millerands agerande 

skapade en livlig debatt, inte bara i Frankrike utan även inom hela Andra 

internationalen. De som stödde Millerands agerande utträdde efter ett tag ur det 

franska partiet.179  

 

Revisionismen och strävan mot ministersocialism hängde ihop, enligt Höglund, inte 

bara i Sverige utan i rad andra europeiska länder. Revisionismen, som uppkom kring 

sekelskiftet 1900, ville åstadkomma ett närmande mellan socialdemokratin och den 

borgerliga liberalismen, en ”fruktbärande samverkan”. På så sätt skulle man kunna 

genomföra de närmast liggande socialdemokratiska kraven. Revisionismen åsidosatte 

kampen för socialismen och hängav sig helt och hållet åt dagspolitikens mångbestyr. 

”De gångna åren har lärt oss vilket kolossalt misstag denna nya metod innebar”, 

skrev Höglund. Inom de flesta europeiska länders socialdemokrati höll man nu på att 

överge revisionismen för en radikalare politik. Höglund lyfte fram exempel från 

Tyskland, England, Österrike, Italien och Schweiz. I Sverige däremot var 

radikalismen i opposition och företräddes av ungdomsförbundet.180    

 

De som förespråkade ministersocialism hävdade att socialdemokraterna skulle få mer 

makt i en regering, men makt innebar också ansvar. Detta resonemang tog Rickard 

Sandler upp i en artikel. Han menade att socialdemokraterna i en regering med 

liberalerna alltså inte bara skulle ta ansvar för sina egna gärningar, utan också för de 

                                                 
178 ”Socialdemokratin är revolutionär.”, Stormklockan nr 49 1910. 
179 ”Ministersocialismen.”, Stormklockan nr 42 1911.  
180 ”Radikalismens segertåg.”, Stormklockan nr 46 1911.  



58 

 

liberala gärningarna. Detta var han helt emot. De som förespråkade 

ministersocialismen menade att den skulle påskynda utvecklingen i socialistisk 

riktning. Detta betvivlade Sandler. Påståendet förutsatte att liberalerna inte längre var 

liberaler eller att inga gränser fanns mellan socialism och liberalism. 

Ministersocialismens vänner menade också att liberalerna och socialdemokraterna 

hade många gemensamma liberala krav. Men, undrade Sandler, var det nödvändigt 

att ha socialdemokrater i regeringen för att se till att liberalernas politik var liberal? 

Väljarna röstade ju på socialdemokraterna för att de förde en annan politik än 

liberalerna. Men om socialdemokraterna satt i en regering så skulle det förutsätta att 

de avstod från krav som inte var liberalernas, annars skulle regeringen knappast 

överleva.181    

 

Sammanfattning 

 

En av de frågor där Stormklockan profilerade sig var socialdemokraternas 

förhållande till Karl Staaff och liberalerna. I denna fråga fanns det två tydliga, 

motsatta uppfattningar. Ända sedan 1907 hade Zeth Höglund hävdat att 

socialdemokraterna inte under några omständigheter skulle samarbeta med 

liberalerna eftersom dessa befann sig inom det reaktionära lägret. Valfrid Spångberg 

stod för uppfattningen att socialdemokraterna och liberalerna skulle samarbeta. 

Orsaken var att man skulle göra front mot högern. Denna samarbetslinje fanns också 

företrädd inom partiets ledning. Men Spångberg var helt ensam om sin uppfattning i 

Stormklockans spalter. De allra flesta Stormklockeskribenters inställning till 

liberalerna var starkt kritisk. I tidningens spalter kunde man läsa om liberalernas 

vacklande inställning till arbetarrörelsen; ibland starkt kritisk, ibland inbjudande. 

Dessutom kritiserades de socialdemokrater som samarbetade med liberalerna, till 

exempel de riksdagsledamöter som valde att sätta sig i de fyra försvarskommittéerna. 

Kritiken mot liberalerna och därmed också polemiken mot Branting var ett 

genomgående tema i Stormklockan under hela den undersökta perioden. Zeth 

Höglund var utan tvekan den som skrev mest, men även Hannes Sköld, Fredrik 

Ström och C N Carleson skrev om liberalerna. Ministersocialismen hade inga 

försvarare i Stormklockan. De skribenter som tog upp ämnet var helt avvisande till 

                                                 
181 ”Rickard Sandler om ministersocialismen.”, Stormklockan nr 47 1911.  
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ministersocialism. Eftersom Stormklockeskribenterna var kritiska till 

socialdemokratins samarbete med liberalerna angreps naturligtvis partiledningens 

samarbetspolitik.  
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Staten och parlamentarismen 

 

 

 

I början av 1910 hade Stormklockan några artiklar om den riksdag som var samlad. 

Zeth Höglund ondgjorde sig över de socialdemokratiska riksdagsmännens bristande 

engagemang och deras tystnad. Ett av de tal som Branting höll i riksdagens andra 

kammare var i sak mästerligt men till formen liknade det mest en ursäkt eller en bön 

om överseende, enligt Höglund. Högerregeringens civilminister H Hamilton gick till 

våldsamt angrepp på arbetarrörelsen och fick bara ett lamt svar från Hjalmar 

Branting. Höglund skrev: ”Över huvud taget fick man ett obehagligt intryck av att de 

socialdemokratiska representanterna icke vågade sjunga ut så som folket av dem 

väntade.” De flesta socialdemokratiska riksdagsmän sade ingenting. Höglund 

saknade viljan att företräda arbetarklassen, han saknade kraften och glöden. Det var 

vad folket väntade sig av sina representanter. På liberalerna hade han inga 

förhoppningar. Karl Staaf gjorde en löjlig figur, liksom hans partikamrater. ”Denna 

liberalism är verkligen ett träsk som håller på att försumpa hela vår parlamentarism”, 

menade Höglund.182   

 

I samma nummer av tidningen fanns en starkt satirisk artikel som drev med 

riksdagens bollande med miljoner, vilka hade arbetats ihop av svenska folket. 

Artikelförfattaren hette Henry Svarenius som i en presentation av sig själv skrev att 

han hyste misstro mot de socialdemokrater ”som låtit sig indragas i 

parlamentarismens trampkvarn, där de förlora sin ursprunglighet, sin ideella 

revolutionär entusiasm genom det eviga kompromissandet.” Speciellt kritisk var han 

till det stora militäranslaget som bland annat gick till en flottstation, en pansarbåt och 

det aldrig färdigbyggda Bodens fästning.183  

 

Kritiken av partiledningen intensifierades under årens lopp. Det socialdemokratiska 

partiet hade byråkratiserats och ledningen var passiv och förstockad. Denna 

förebråelse framfördes av Zeth Höglund i artikeln Sömn till döds sommaren 1910. 

                                                 
182 ”Ingen vill slåss!”, Stormklockan nr 5 1910.  
183 ”En titt på riksdagen.”, Stormklockan nr 5 1910.  
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Partiledningen sov och drömde om fler riksdagsmandat. Han jämförde med 

ungdomsförbundet, som hade en långt mer omfattande verksamhet trots att man bara 

hade en femtedel så många medlemmar. Problemet var desto allvarligare då både 

högern och liberalerna fortsatte sitt intensiva partiarbete och de syndikalistiska 

ungsocialisterna fortsatte sitt energiska mullvadsarbete. Den socialdemokratiska 

partiledningen saknade idéer och lämnade partiet vind för våg. Den viktigaste 

orsaken till partiets förfall, var enligt Höglund, sammankopplingen med 

fackföreningsrörelsen. Ett parti uppbyggt på det sättet hade lätt att stelna i slentrian 

och byråkrati. Det var via facken som medlemsavgifterna togs in. ”Man behöver inte 

röra en fena, allt går av sig själv.” Zeth Höglund ansåg att partiet och 

fackföreningarna borde vara två helt skilda organisationer. Höglund satt 1910 själv i 

partistyrelsen, men påstod sig sakna inflytande eftersom han inte satt i den högsta 

ledningen, verkställande utskottet, och dessutom befann sig i minoritet.184  

 

Hjalmar Branting gav Zeth Höglund svar i tidningen Socialdemokraten. Branting 

skrev bland annat: ”Herre gud, vem skulle sedan inte önska att här kunde göras mera! 

Partiet har sina fasta agitatorer ute ständigt, partidistrikten söka göra var på sitt håll 

vad de kunna – att partistyrelsen ej i år haft möjlighet att stödja dem som förut vet ju 

Z. H. lika väl som vi”.185 Branting skrev också, med anledning av att 

ungdomsförbundet av partiet förhindrades att ha egna representanter vid Andra 

internationalens möten, att det bara fanns ett socialdemokratiskt parti.186 På detta 

svarade Höglund att det inte fanns ett utan två socialdemokratiska partier i Sverige. 

Visserligen hade de i huvudsak samma program, men de var dock fullt självständiga. 

Han menade naturligtvis att ungdomsförbundet var det andra partiet. ”Den svenska 

socialdemokratin är en men konstituerad på två varandra kompletterande rörelser”.187  

 

Den flitiga agitatorn Kata Dalström instämde helt och hållet i Zeth Höglunds kritik 

av partiledningen. Hon klagade också på byråkratin inom partiet och på att 

fackföreningarna hade för stort inflytande. Dessutom passade hon på att berömma 

både Stormklockan och ungdomsförbundet. Själv hade hon åren innan Stormklockan 

                                                 
184 ”Sömn till döds!”, Stormklockan nr 30 1910. 
185 Branting Tal och skrifter VIII 1929, sid 211. 
186 Branting Tal och skrifter VIII 1929, sid 210. 
187 ”Sömn till döds! Systemets advokatyr.”, Stormklockan nr 31 1910.  
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startade fått allt svårare att få in sina artiklar i de socialdemokratiska tidningarna. 

Hon blev helt enkelt refuserad. Stormklockan hade förändrat debattklimatet och det 

var hon tacksam för. När hon satt i verkställande utskottet hade hon mötts av 

kompakt motstånd mot satsningar på politiskt upplysningsarbete. Istället gick det 

mesta av pengarna till den fackliga agitationen. Det var framför allt efter det stora 

krisåret 1909 partiet hade sjunkit ner i apati, menade Kata Dalström. I de interna 

motsättningarna fanns det en byråkratism som hellre ropade efter partidisciplin än 

uppmuntrade nya idéer. ”Vi vill sannerligen ej ha hela det socialdemokratiska partiet 

till en valapparat som sättes igång till valen men sedan får rosta!” skrev Dalström.188   

 

Diskussion om parlamentarismen 

 

Det var nog oundvikligt att Stormklockeskribenternas kritik av det 

socialdemokratiska riksdagsarbetet skulle leda till en principiell diskussion om 

parlamentarismen. Partiets byråkratisering och förslappning kopplades ihop med 

fokuseringen på riksdagsarbetet. En del av kritiken gick ut på att partiet hade lämnat 

den revolutionära vägen och helt och hållet slagit in på den parlamentariska vägen.   

 

Inför valet på hösten 1911 redogjorde Zeth Höglund i en ledare för sin syn på 

parlamentarismen. Han ansåg att socialdemokraterna naturligtvis skulle ställa upp 

och delta i valen till riksdagen. Men det låg en fara ”för övertro på röstsedeln som 

allena saliggörande och ringaktning av annat som är väl så viktigt för arbetarnas 

frigörelsekamp.” Bakom socialdemokraternas krav i riksdagsvalen måste det stå 

målmedvetna, socialistiskt skolade arbetare ”som inte bara vart tredje år lägger sin 

röst i urnan i den tron att därmed är saken klar.” Huvudsaken i riksdagsvalet var inte 

att få in en riksdagsman mer eller mindre, utan att vinna massorna för socialismen, 

menade Höglund. Valagitationen var ett ypperligt tillfälle att sprida 

socialdemokratiska idéer. Socialdemokratins viktigaste parlamentariska uppgift var 

att från riksdagens talarstol avslöja samhällets många orättvisor och förkunna 

socialismen som vägen ur eländet. Att försöka föra en ”praktisk politik” med 

kohandel och uppgivande av de socialistiska kraven i hopp om att få en smula från de 

                                                 
188 ”Partiledningens sömn till döds.”, Stormklockan 32 1910. 
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härskandes bord det var det sämsta socialdemokraterna kunde ta sig för. Taktiken 

hade prövats i många länder och gjort bankrutt.189  

 

En slutsats av Höglunds ledare är att det inte var ett självändamål att få in fler 

socialdemokrater i riksdagen, utan att vinna arbetarklassen för socialismen. Han 

skrev också att den viktigaste uppgiften i riksdagen var att från talastolen avslöja 

missförhållanden och propagera för socialismen. Det går knappast att påstå att Zeth 

Höglund menade att vägen mot socialismen gick via parlamentariskt vardagsarbete 

och kompromisser med andra partier.   

 

Hannes Sköld hade också en artikel om parlamentarismen och han var i stort sett 

överens med Zeth Höglund. Sköld betonade klasskampens betydelse och att 

proletariatet hade som uppgift att genomföra socialismen och en gång för alla 

upphäva alla klassmotsättningar. ”Proletariatets diktatur betyder hela mänsklighetens 

frigörelse”, skrev han. Proletariatets frigörelsearbete skulle bli ett ”barbararbete mot 

den privatmonopoliserade kulturen, såväl den materiella som den andliga”. 

Parlamentet kunde vara en klasskampsplattform, men parlamentet var en del av 

klasstaten. Till och med borgarsamhället hjärtpunkt, skrev Sköld. Det fanns en risk 

med det parlamentariska arbetet och det var att ”de socialistiska parlamentarikerna 

kan få en smula av den borgerliga andan över sig.” Det som kallades statssocialism, 

till exempel att staten lade under sig de privata järnvägarna, var ingen socialism, 

enlig Hannes Sköld. Staten blev inte en bättre arbetsgivare än en kapitalist.190  

 

Den nyblivne partisekreteraren Fredrik Ström kom med ett inlägg i debatten om 

parlamentarismen. Han varnade för antiparlamentarismen som underkände det 

parlamentariska arbetet över huvud taget. Det fanns möjligheter att använda 

parlamenten för att genomföra vissa förbättringar för arbetarklassen. Men framför 

allt varnade Ström för revisionismen eller opportunismen, vilken bland annat hade 

propagerats av professor Gustaf Steffen i den socialdemokratiska tidskriften Tiden. 

Gustaf Steffen hade nyligen invalts i det socialdemokratiska partiet och blev invald 
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som riksdagsman 1911. Han hamnade dessutom i riksdagsgruppens förtroenderåd.191 

Steffen stod på Brantings sida i den inre partidiskussionen. Ström karakteriserade 

revisionismen på följande sätt: ”Den utgår väl egentligen från att klassmotsatserna 

minskas, att till följd därav klasskampen avtar i skärpa och fruktbringande samarbete 

sålunda skapas mellan socialdemokrati och borgerliga partier, varigenom stora 

sociala reformer utan större motstånd kunna genomföras. Arbetarklassens befrielse 

behöver ej längre, så som marxismen hävdar, vara arbetarklassens eget verk, utan 

kan, så långt det är nödvändigt, genomföras av välmenande ideologer och 

kompromissande, praktiska parlamentariker.”192  

 

Tidigare liberalen och riksdagsmannen Erik Palmstierna hade gått över till 

socialdemokraterna 1910. Även han kom att tillhöra partiets högerflygel och fick ett 

stort inflytande i riksdagsgruppen. Blev dessutom invald i partiets högsta organ, 

verkställande utskottet vid kongressen 1911. Oftast utan namns nämnande förekom 

det i Stormklockan under början och mitten av 1911 kritik av just den här typen av 

nytillkomna medlemmar med revisionistiska åsikter. Zeth Höglund hävdade till 

exempel att (troligen) Palmstierna sparkat undan vänstermannen C N Carleson från 

partiledningen.193 

 

Kata Dalström var mycket upprörd över att ”friherre Palmstierna” invalts i partiets 

högsta organ, verkställande utskottet. Palmstierna var en ”högertyp” och nykomling i 

partiet och man placerade inte nykomlingar i det högsta organet, oavsett hur dugliga 

de var på andra områden, skrev Dalström. Partiledningen höll på att driva 

socialdemokratin långt åt höger, ansåg Dalström, och det berodde bland annat på att 

de äldre i partiet var ytterst dåligt skolade i socialismens och marxismens grundidéer, 

de hade lagt det mesta av sin tid på den fackliga rörelsen. Dessa äldre 

partimedlemmar gick kritiklöst med på allt som framfördes av den ledande 

högerfalangen. Och det stannade inte vid Palmstierna, ”än den ena, en den andra som 

aldrig gjort ett jota inom vårt parti får husera vilt både inom parti och präss”. En man 

vid namn Lantto, som Dalström tidigare varken hört eller sett i partiarbetet sattes 

                                                 
191 Svenska biografiskt lexikon. Gustaf Steffen. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=20049 (2017-11-27) 
192 ”Varken ungsocialism eller Förstakammarsocialism.”, Stormklockan nr 27 1911.  
193 ”Parlamentarismens uppgift i klasskampen.”, Stormklockan nr 27 1911.  
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plötsligt in som partiets representant i första kammaren. Om generalerna i partiet 

fortsatte kommendera ”höger om” kanske man snart inte skulle få med sig de gemena 

partimedlemmarna i vändningarna i framtiden, trodde Kata Dalström.194    

 

Parlamentarismen potentialer är beroende av vilka som har möjligheter att utnyttja 

den, hävdade Karl Kautsky i en artikel i Stormklockan. Om den upplysta 

arbetarklassen är den starkaste klassen så kan också parlamentarismen vara positivt. 

Proletariatets seger kan ge parlamentarismen nytt liv och ny kraft. ”Men å andra 

sidan kan inte själva proletariatets seger i samhället ske annorlunda än genom 

erövringen av parlamentet. Deras erövring av den politiska makten förutsätter dennas 

koncentration till parlamentet. Där dessa betingelser ej förefinnes, där måste 

proletariatet skapa dem.”195 

 

Karl Kautskys ord påminde inte så lite om revisionisternas uppfattning, vilka många 

skribenter i Stormklockan kraftigt kritiserade, inte minst redaktören själv, Zeth 

Höglund. Kunde det vara så att Kautsky var felöversatt? Det verkade inte så. Lite 

längre fram i samma artikel skrev Kautsky: ”Därför vore det ett stort fel, om 

proletariatet, emedan den västeuropeiska parlamentarismen för närvarande befinner 

sig i ett förfallet tillstånd och är absolut oförmögen till en energisk reformatorisk 

verksamhet, droge den slutsatsen, att parlamentet är helt och hållet onödigt för dess 

befrielse. Nej, parlamentet är tvärtom ett oundgängligt verktyg för ernående av detta 

mål, blott det befinner sig i de riktiga händerna. Det måste byta herre för att ånyo bli 

i stånd att utföra ett stort verk.”196  

 

Statens klasskaraktär 

 

I kölvattnet av diskussionen om parlamentarismen dök det också upp artiklar om 

statens karaktär. Det var en del av samma polemik, parlamentet var ju en viktig del 

av staten. I en artikel om klasskampens nödvändighet skrev Hugo Wistrand om två 

ytterlighetsriktningar inom den socialistiska rörelsen. Å ena sidan fanns den 

överdrivna fatalismen som predikade att den socialistiska framtidsstaten måste 

                                                 
194 ”Är det inte nog nu?”, Stormklockan nr 49 1911.  
195 ”(Rubriken omöjlig att läsa) av Karl Kautsky.”, Stormklockan nr 33 1911. 
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komma, i kraft av ekonomiska lagars nödvändighet. Arbetarna kunde sitta med 

armarna i kors. Å andra sidan fanns det de som menade att den största garantin för 

socialismens förverkligande var människans goda vilja, inte ekonomiska lagar. Dessa 

betraktade socialismen uteslutande som en intellektuell och moralisk process där det 

gällde att fostra människors sociala sinne. Klassmotsättningar berodde inte så mycket 

på stridande ekonomiska intressen utan på sociala fördomar. Wistrand ansåg inte att 

fatalismen i sin extrema form fanns inom den marxistiskt-socialistiska 

arbetarvärlden. Däremot fanns den andra riktningen representerad. Själv var han 

anhängare av den materialistiska historieuppfattningen som menade att det fanns en 

ekonomisk lagbundenhet, vilken dock lämnade utrymme för rent ideologiska 

faktorers inverkan. ”Den sociala utvecklingen är inte endast en naturprocess, som är 

totalt bunden av redan givna förutsättningar, den rör sig bland levande människor, 

vilkas vilja är ett nödvändigt och viktigt led i denna evolution.” Jämsides med den 

ekonomiska nödvändigheten existerade en nyskapande verksamhet som i sin tur 

påverkade och drev utvecklingen framåt. Socialismen kunde inte segra utan 

klasskampen. Det fanns i historien inget exempel på att någon klass frivilligt avstått 

från sina privilegier och sin makt, hävdade Wistrand197  

 

”Vad är staten?” den frågan ställdes av fransmannen Compère-Morel i en artikel om 

statssocialism och socialism. Artikeln var en översättning från den franska tidningen 

Le socialisme. En del ansåg att staten var en evigt bestående moralisk personlighet 

som fortlevde i sina institutioner och som innehade makt och kraft att påtvinga 

människor sin vilja, svarade han på sin egen fråga. Andra menade att staten var en 

offentlig tvångsmakt som uppkommit ur stridiga ekonomiska intressen och som 

skulle försvinna när klasserna försvann. Compère-Morel lutade mest åt den senare 

åsikten. Staten var ett redskap för den härskande klassen och vare sig man ville det 

eller ej blev dess lagar klasslagar som främjade en grupp i samhället mot en annan. 

Arbetarklassen kunde ha medborgerliga fri- och rättigheter, den kunde till och med 

sitta i parlamentet, men staten skulle ändå förbli kapitalismens klasstat. Man kunde 

inte vänta sig något socialistiskt från den stat ”som den härskande och styrande 

bourgeoisien har ockuperat för sig och som är en kropp och själ med den.” Det vill 

                                                 
197 ”Klasskampens nödvändighet.”, Stormklockan nr 11 1912. Wistrand refererade i artikeln till 

böckerna Socialism och social rörelse av Sombart och Materialistisk historieuppfattning och 
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säga, någon statssocialism under den nuvarande staten var inte möjlig. Förstatligande 

av verkstäder eller fabriker förändrade inte statens natur. Socialismen skulle inte 

kunna genomföras förrän arbetarklassen blivit herre över den politiska makten, även 

om alla produktionsmedel vore i statens hand.198 

 

Att den nuvarande staten var en klasstat var det ingen tvekan om, enligt den 

holländske socialisten Anton Pannekoek. Hans artikel Staten och arbetarklassen 

hade översatts från holländskan och publicerats i Stormklockan 1912. Trots det 

skulle arbetarrörelsen av staten kräva en sträng arbetarskyddslagstiftning. Det var 

bara staten som hade tillräcklig makt för att gå emot kapitalisternas godtycke. 

”Statens inblandning på fabriker och verkstäder faller självklart inte dessa ägare i 

smaken.” Men socialdemokraterna var inga statssocialister som upphöjde 

statsförmyndarskap till princip. Det fanns dock de inom partiet som ansåg att man 

genom att driva igenom ett antal lagar skulle kunna uppnå en bättre samhällsordning, 

på vilken sedan socialismen kunde byggas. Men det var ingen socialism som 

uppnåddes. ”Den uppfattningen av staten som gör den till en myndighet som står 

över människorna och klasserna och ordnar allt till det bästa är lika felaktig och 

osocialistisk, som den motsatta uppfattningen, att staten genom sitt 

frihetsförtryckande herravälde dödar allt självständigt liv.”199    

 

Samhället kommer inte närmare socialismen bara för att staten tog över 

produktionen. Det slog Hannes Sköld fast i en artikel. Det bevisades av 

förhållandena vid de verksamheter som redan låg under staten, till exempel 

järnvägen. Personalen vid järnvägen hade inte ens strejkrätt. Staten verkade under 

samma villkor som de privata företagen. Det ”kapitalistiska samhällets inneboende 

väsen” innebar att staten inte fungerade annorlunda. Det som skilde staten från andra 

arbetsgivare var att den hade större resurser till sitt förfogande. Staten kunde använda 

sig av sina lagar, sin byråkrati och inte minst sin militär. Men vad proletariatet 

krävde var en omvälvning av samhället där hela lönearbetarsystemet avskaffades. En 

socialisering av produktionsmedlen kunde vara ett framsteg först i ett socialistiskt 

samhälle där all utsugning var avskaffad. Först när profiten, mervärdet, upphörde att 
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vara produktionens drivfjäder – när man inte längre producerade för vinstens utan för 

behovets skull, kunde en allmän socialisering vara av betydelse för proletariatet.200  

 

I en artikel om de tyska socialdemokraternas kongress skrev Zeth Höglund en kort 

översikt över revisionismens uppkomst, uppenbarligen i polemik mot den svenska 

revisionismen. Det var under slutet av 1890-talet, i samband med ett sagolikt 

ekonomiskt uppsving, revisionismen växte fram. Det ekonomiska uppsvinget väckte 

många illusioner; de framgångsrika lönestriderna väckte en överdriven tilltro till den 

fackliga kampen på bekostnad av den politiska. Ett nytt socialt lager skapades; 

tjänstemän, ingenjörer, tekniker, kemister. På detta faktum grundades teorin om 

kapitalismens föryngring. Revisionisterna ansåg att socialdemokraterna måste föra en 

till medelklassen anpassad politik. Kapitalets koncentrering i bankerna, industrins 

organisation i truster och karteller ansågs vara bevis för kapitalismens 

anpassningsförmåga och början till en planmässigare produktion. De marxistiska 

teorierna stämplades som revolutionsromantik. En fredlig utveckling utan språng och 

katastrofer förespeglades. Parlamentarismen överskattades och kompromisser med 

de borgerliga partierna förespråkades. Tidigare hade Stormklockan skrivit om de 

italienska revisionisternas stöd till landets överfall på Abessinien (nuvarande 

Etiopien) och de franska revisionisternas stöd till kolonialismen.201 Men, skrev 

Höglund, revisionismen hade visat sig ha fel. Imperialismen medförde en 

tillspetsning av klassmotsättningarna. De fackliga striderna hade ändrat karaktär; 

istället för en massa småstrider utkämpades nu jättestrider mellan jätteorganisationer. 

Illusionerna om en fredlig utveckling avlöstes av en ständig krigsfara och hela 

kontinenters sönderdelning mellan kapitalistiska rövarstater. Till detta kom 

fördyringen och den ökade utarmningen av arbetarna. Zeth Höglund räknade sedan 

upp en rad länder där de socialdemokratiska revisionisterna lidit nederlag och de 

radikala marxisterna förstärkt sin ställning; Frankrike, England, Belgien, Italien, 

Schweiz, Österrike och även Tyskland. Höglund ansåg att revisionismen snart skulle 

vara ”en övervunnen episod bakom oss” trots att den levde kvar i de flesta partier.202  

 

                                                 
200 ”Socialisering är inte socialism.”, Stormklockan nr 35 1913.  
201 ”Den liberala kapitulationen.”, Stormklockan nr 12 1912.  
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Revisionismens utbredning gjorde att arbetarklassen förlorade sitt klassmedvetande 

och sitt förtroende för sin egen kraft. Det hävdade Anton Pannekoek i en artikel i 

Stormklockans 1 maj-nummer 1913. Orsaken var att revisionisterna inte drog någon 

skarp gräns mellan socialdemokraterna och de borgerliga socialreformatörerna. De 

senare ville också ha reformer, men målet för dem var kapitalismens befästande. 

Revisionisterna såg inte socialismen som en total brytning med det gångna borgerliga 

tänkandet, utan bara som ett nytt ställningstagande till vissa praktiska frågor. Därför 

ville revisionisterna inte heller utrota de gamla borgerliga fördomarna i fruktan för 

att stöta sig med den oupplysta massan och skrämma en del av bourgeoisien. 

Revisionisterna såg inget värde i ett upplysningsarbete som framhävde 

motsatsställningen mellan arbetarklass och bourgeoisie. När arbetarna av 

revisionisterna uppmanas att vänta på bourgeoisiens välvilja så sporras de inte att 

bilda starka, mäktiga organisationer, hävdade Pannekoek. Detta betydde dock inte att 

arbetarklassen inte skull kämpa för reformer, men det skulle göras utan att glömma 

det viktigaste målet, nämligen att erövra hela makten.203  

 

Att den sociala revolutionen var medlet att frigöra sig från kapitalismens tvång och 

slaveri – det framgick av en artikel av Eugén Olaussen. För att kunna göra revolution 

krävdes att ungdomen organiserade sig. Artikeln publicerades i ett speciellt 

agitationsnummer. Den var också starkt agitatoriskt och avslutades med orden: ”Och 

en gång, när styrkan är tillfinnandes, när alla chanser är givna att göra dessa 

organisationer till oemotståndliga och jättelika angreppsvapen, till väldiga 

stridsvagnar, varifrån den proletäriska makten skall nedbryta klassamhällets 

fördämningar – då skall vägen ligga öppen för den frigjorda människoanden.”204    

 

I början av 1914 började den socialdemokratiska partiledningen planera konkreta 

motåtgärder mot Stormklockans och ungdomsförbundets opposition. Vid 1911 års 

kongress hade man utsett en kommitté som skulle utreda frågan om partiet och 

fackföreningsrörelsen organisatoriskt borde skiljas åt. När denna kommitté var färdig 

med sitt arbete skrev Zeth Höglund en artikel om det. Kommittén, vari bland andra 

LO-ordföranden Herman Lindkvist ingick, kom inte med något förslag om en 
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204 ”Revolution är vårt mål.”, Stormklockan nr 43 1912. Eugén Olaussen var en ung norsk 

socialdemokrat. Artikeln var troligen en översättning från norskan.  



70 

 

organisatorisk nyordning, utan höll fast vid det gamla systemet. Däremot kom 

kommittén med ett förslag som den alls inte var tillsatt för att göra. Den vill ombilda 

den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Kommittén föreslog helt enkelt att 

ungdomsförbundet skulle anta nya stadgar som knöt det mycket hårdare till partiet. 

Bland annat skulle ungdomsförbundet inte ha någon egen kongress, det skulle 

avlägga rapporter till partistyrelsen varje år och i dess ledning skulle det sitta fem 

personer, vara av två skulle utses av partistyrelsen. Dessutom skulle ingen som hade 

fyllt 21 år få vara medlem i ungdomsförbundet, vilket automatiskt skulle utesluta 

bland andra Zeth Höglund, Fredrik Ström och Hannes Sköld. Kommittén förordade 

att om ungdomsförbundet inte frivilligt gick med på att ändra sina stadgar som 

föreslogs skulle partiet bilda ett nytt ungdomsförbund. Det märktes att Zeth Höglund, 

som skrev artikeln i Stormklockan, var upprörd över kommitténs förslag. Han var 

mycket kritisk mot partiledningen och skrev att ”det attentat mot vårt förbund, som 

här är planlagt, måste vi med all kraft tillbakaslå”.205   

 

Det var inte ofta Marx och marxismen diskuterades i Stormklockan. Men när Gustaf 

Steffen gav ut sin bok Marx och materialismen skrev H F Spak en recension där han 

tog upp en diskussion. Boken kom ut på det socialdemokratiska partiets förlag, 

Tiden. Steffen var professor i sociologi vid Göteborgs högskola. Han hade vistats 

mycket utomlands och när han bodde i England gick han med Fabian Society, en 

revisionistisk organisation som inspirerade Eduard Bernstein. När han kom tillbaka 

till Sverige gick han med i det socialdemokratiska partiet och valdes in i andra 

kammaren 1911. Från 1912 till 1914 satt han som nämnts i riksdagsgruppens 

förtroenderåd.206 Steffens bok kom ut utan några redaktionella kommentarer från 

förlaget, vilket H F Spak tyckte var märkligt eftersom den markerade en brytning 

med den åskådning som både teoretiskt och praktiskt var partiordförandens och 

partiledningens. Spak ansåg att Branting, trots sin icke-revolutionära reformism, var 

en renlärig marxist. Steffen, däremot, drog fram motsägelser hos Marx och smulade 

sönder det marxistiska systemet. Klasskampsläran var till exempel felaktig. Även 

proletariats- och revolutionsteorin var, enligt Steffen oriktig. Trots att H F Spak 

ansåg att Steffen hade fel hyste han respekt för det arbete professorn lagt ner för att 

                                                 
205 ”Sabelns herravälde.”, Stormklockan nr 3 1914.  
206 Svenskt biografiskt lexikon. Gustaf Steffen. 

(https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=20049 besökt 2018-01-29). Gustafsson … 
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studera Marx. Det märktes av artikeln att Spak själv var ganska bevandrad i Marx´ 

skrifter.207  

 

Sammanfattning 

 

Statens karaktär och parlamentarismens möjligheter var två viktiga frågor i 

Stormklockan under perioden 1912 till 1914. När det gällde inställningen till staten 

och parlamentarismen var kritiken mot partihögern tydlig. Staten var en 

kapitalisternas klasstat, parlamentarisk reformism eller förstatliganden ledde inte till 

socialism, grunden för arbetarklassens kamp var klasskampen – det var några av de 

viktigaste elementen i polemiken.  

 

I diskussionen om parlamentarismen konstaterades att det fanns en revisionistisk 

strömning inom hela den internationella socialdemokratin, en strömning som skulle 

politiskt bekämpas. Zeth Höglund beskrev i en artikel hur revisionismen hade 

uppstått och utvecklats. Revisionismen växte fram i samband med det ekonomiska 

uppsvinget under slutet av 1890-talet och i samband med kapitalets koncentration i 

truster och karteller. Revisionisterna menade att de marxistiska teorierna var 

revolutionsromantiska och förespråkade den fredliga vägen via parlamenten och 

kompromisser med de borgerliga partierna. Något som skribenterna i Stormklockan 

hårt kritiserade. 

 

  

                                                 
207 ”Professor Steffen oskadliggör Marx.”, Stormklockan nr 16 1914.  
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Polemiken mot försvars- och militärpolitiken 

 

 

 

Partiledaren Hjalmar Branting och den övriga delen av partiledningen gick inte alltid 

i takt när det gällde försvars- och militärpolitiken. Branting höll år 1899 ett tal om 

militarism och kultur i föreningen Verdandi i Uppsala. Talet trycktes i tidningen 

Socialdemokraten. Branting talade om kampen om marknader i Asien och Afrika för 

den europeiska överproduktionen, en kamp som lett till krig och som har upprätthållit 

intresset för militarismen hos köpmannaklasserna. Han talade om militarismens 

förråande inflytande på ungdomen. Han sade också att ”så länge militärerna trots allt 

utgöra en stat i staten, är ej en demokratisk utveckling möjlig.”208 Hjalmar Branting 

kritiserade det förhållandet att militären sattes in vid strejker och alltid för att skydda 

arbetsgivaren, inte skydda dem som kanske ställdes utan arbete.209 Branting nämnde 

också behovet av avrustning i Europa. Han ansåg att det fanns ett alternativ till 

militären, nämligen en milisarmé.210  

 

I en artikel i tidningen Socialdemokraten ett år senare vidareutvecklade Branting sina 

åsikter, samtidigt som han reviderade sina uppfattningar om militarismen. Artikeln 

skrevs inför den försvarsreform som man inom framför allt högerkretsar i riksdagen 

ivrade för. Reformen drevs som nämnts igenom 1901 och innebar införandet av den 

allmänna värnplikten i Sverige. Branting skrev i artikeln att arbetarrörelsen borde 

sträva efter ett folk i vapen i form av en armé uppburen av en äkta medborgaranda 

och utrustad med den senaste militärtekniken. Han värjde sig nu mot ett totalt 

fördömande av militarismen. Han ville heller inte på förhand förkasta övergången till 

en värnpliktsarmé. Branting ville förverkliga socialdemokraternas gamla tanke att 

arbetarna skulle ha geväret på väggen. Övningar skulle inte förläggas till kaserner 

utan i hemorten. Han kritiserade dem som hävdade att om arbetarklassen inte fick 

någon rösträtt så skulle de heller inte medverka till någon värnpliktsarmé. De två 

                                                 
208 Branting Tal och skrifter V 1927, sid 108. 
209 Branting Tal och skrifter V 1927, sid 106.  
210 Branting Tal och skrifter V 1927, sid 110. 
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frågorna skulle hållas isär, enligt Branting, det fanns ingen anledning att vara 

försvarsfientliga bara på grund av att rösträtten inte kunde införas omedelbart.211   

 

Hjalmar Branting satt år 1900, när artikeln skrevs, som ensam socialdemokrat i 

riksdagen. Artikeln vände sig till de socialdemokratiska partimedlemmarna och 

sympatisörerna. Men Branting var sannolikt medveten om att artikeln också skulle 

läsas av riksdagsmän och regering. Han klargjorde sin ståndpunkt för sina väljare och 

han intog en hållning som han skulle kunna framföra i riksdagen. Artikeln 

publicerades med rubriken ”Rösträtt och värnplikt” och underrubriken ”Kätterska 

strötankar”, vilket innebar att han var medveten om att han bröt mot partiets linje i 

försvarsfrågan. Herbert Tingsten skriver att i regel hade man från socialdemokratiskt 

håll krävt att rösträtten skulle komma först och deltagandet i försvaret sedan.212 

Tingsten menar att Hjalmar Branting reviderade sin inställning i försvarsfrågan under 

åren 1890 till 1900. Tidigare kritiserade han försvaret och var emot stora anslag till 

försvarskostnader. Men kring 1900 var Branting till och med beredd att gå med på 

ökade anslag till försvaret. Tingsten menar att Branting reviderade sin uppfattning av 

taktiska skäl, för att undvika en total isolering av socialdemokratin. Enligt Tingsten 

var Branting påverkad av det allt mer försvarsvänliga tyska socialdemokratiska 

partiet och han påverkades av sitt arbete i riksdagen.213  

 

Branting fick svar på tal av sin egen partistyrelse redan ett halvår efter artikelns 

publicering. I resolution Manifest i militärfrågan kopplade partistyrelsen återigen 

ihop frågan om den allmänna värnpliktens införande med rösträttsfrågan; 

”rösträttsfrågan är vår främsta försvarsfråga”, skrev man.214 Grundtanken i 

manifestet var att partiet var ”absolut motståndare till all militarism men icke till ett 

folkligt och på demokratisk grund byggt försvarsväsen”.215 Med militarism menade 

man en av överklassen genomdriven härordning som vilade på en anda av preusseri, 

tyrannisering och brutalisering, långa kaserntider med paradexercis och värdelös 

yrkesslentrian och demoralisering av de värnpliktiga. Istället ville partistyrelsen ha 

                                                 
211 Branting Tal och skrifter V 1927, sid 113-115.  
212 Tingsten 2 1967, sid 141.  
213 Tingsten 2 1967, sid 141-142. 
214 Bäckström 2 1971, sid 93. 
215 Bäckström 2, sid 90.  
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”ett till självförsvar fostrat folk i vapen”.216 Folkförsvaret skulle vara uppbyggt som 

ett milissystem där man började med vapenövningar redan i skolan och fortsatte sin 

utbildning i skytteföreningar och avslutade den sedan i en rekrytskola ”som icke går 

ut på att förvandla medborgaren i vapenrock till en viljelös exercismaskin”.217   

 

Hjalmar Brantings revidering av försvarspolitiken fick heller inget stöd av 

kongressmajoriteterna inom socialdemokratiska partiet. Mellan kongresserna 1897 

och 1905 skärptes programskrivningarna om försvaret. I 1897 års program stod det 

bara ”Folkbeväpning i stället för stående här.” I 1905 års program hade ytterligare  

meningar tillkommit. Det stod: ”Ett folkligt försvarssystem. Kamp mot 

militärväsendet. Mellanfolklig skiljedom.” De två första meningarna var en 

sammanfattning av partistyrelsen Manifest i militärfrågan.  

 

Ned med vapnen 

 

Till skillnad från Branting var Zeth Höglund antimilitarist. Vad antimilitarism 

innebar framgick bland annat av hans skrift Ned med vapnen. En vidräkning med 

militarismen och kom ut 1906 på ungdomsförbundets förlag Framtiden. Höglund 

började med att sätta in militarismen i ett större sammanhang. Dess genombrott 

skedde samtidigt med den kapitalistiska erans glansperiod i mitten av 1800-talet och 

dess förutsättning var den allmänna värnplikten. Både den allmänna värnplikten och 

de storskaliga krigen var en produkt av kapitalismens hunger efter nya 

avsättningsmarknader och fruktan för ”den inre fienden”. De nya 

avsättningsmarknaderna erhölls genom erövring och på så vis uppstod 

kolonialkrigen.218   

 

Militarismen var mer än ett försvarssystem, enligt Höglunds definition. Militarismen 

förstörde människor, förråade nationer och ruinerade stater. I militarismen spår följde 

råhet, förtryck, sjukdom och fattigdom. Den knäckte folken både fysiskt och andligt. 

Kapitalism och militarism hörde ihop och det var det maktägande fåtalet som styrde. 

                                                 
216 Bäckström 2, sid 91. 
217 Bäckström 2, sid 91. 
218 Höglund 1906, sid 6-9.  



75 

 

”Först med kapitalismens afskaffande afskaffas kriget”219, skrev Höglund. Alla som 

ville bekämpa krig och militarismen måste ansluta sig till socialdemokraterna, det 

enda parti som ville avskaffa kapitalismen.220  

 

Men det fanns tillfällen då även socialdemokrater med glädje skulle gå ut i krig, 

skrev Höglund. ”Antag t ex att Sverges folk vore nog mäktigt att genom ett angrepp 

mot den ryske kolossen kunna spränga tsardömets sista innanverk och därmed 

åstadkomma en förskjutning i demokratisk riktning öfver hela världen, skulle vi då 

icke vara villiga att offra våra lif i en så storartad insats för den allmänna 

utvecklingen!”221 Ett svenskt anfallskrig vore alltså rent teoretiskt inte uteslutet, om 

det skedde i det goda syftet att avskaffa tsardömet.   

 

Zeth Höglunds skrift var ett tunt häfte på 19 sidor. Det var en propagandaskrift. Den 

kostade 10 öre. På framsidan fanns ett motto: ”Det enda krig som borde tillåtas, är 

kriget mot militarismen, den enda allmänna värnplikt som borde öfvas är en allmän 

värnplikt mot militarismen.” På baksidan gjordes reklam för en annan skrift Höglund 

hade givit ut. Den hade tryckts i 11-15 000 exemplar. Sannolikt trycktes även denna 

skrift i en liknande upplaga. Propagandaskriften verkar ha haft en bred målgrupp; 

arbetarungdom i allmänhet och värnpliktiga i synnerhet. 

  

Stormklockan och värnpliktsstrejken 

 

Försvarets och militärens vara eller icke vara, var en viktig fråga för det 

socialdemokratiska ungdomsförbundet och skulle bli det också för Stormklockan. 

Under den undersökta perioden utvecklades en omfattande polemik mot framför allt 

Brantings linje i försvars- och militärfrågan. Redan i de första numren av tidningen 

förekom det då och då notiser om det antimilitaristiska arbetet bland 

ungdomsklubbarna. I nummer 3 1909 fanns till exempel en kortfattad rapport från ett 

möte i Uppsala-klubben där det framgick att man valt en militäragitationskommitté 

på fem personer.222 I nummer 11, 1909, fanns en rapport från garnisonsstaden 

                                                 
219 Höglund 1906, sid 7. 
220 Höglund 1906, sid 3 och 7-8.  
221 Höglund 1906, sid 17. 
222 ”Från ungdomsrörelsen.”, Stormklockan nr 3 1909. 
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Nässjö. Vid en beväringsmönstring hade klubbisterna bland annat sålt Z Höglunds 

broschyr Ned med vapnen! Som hade en strykande åtgång.223 En längre artikel av M 

Ekenberg handlade om förhållande mellan den civila arbetarungdomen och de 

värnpliktiga. Ekenberg fördömde de slagsmål som förekom mellan de två grupperna 

och han menade att det var något klubbarna måste motarbeta. Inte nog med det, de 

socialdemokratiska ungdomarna borde också övertala sina hetsiga arbetskamrater att 

sluta söka bråk med de värnpliktiga. Ekenberg propagerade för solidaritet mellan de 

civila och de värnpliktiga. Även de värnpliktiga kunde efter övergrepp från de lägre 

befälens sida rikta sitt hat mot fel personer. Det var därför viktigt att agitationen 

riktades mot militarismen och militärväsendet. De värnpliktiga måste upplysas om 

”militärväsendets verkliga natur”. Han avslutade med orden: ”Vilja vi vinna de 

värvade på vår sida, måste från arbetareungdomens sida alltid iakttagas ett vänligt 

uppträdande mot våra bröder i knekttröja.”224  

 

Kampen mot militarismen var en av arbetarrörelsens främsta uppgifter, skrev Zeth 

Höglund i en ledarartikel. Två saker hade kampen inriktats mot; dels att övertyga de 

värnpliktiga att solidarisera sig med arbetarklassen så att de aldrig skulle rikta sina 

vapen mot folket; dels att skapa en antimilitaristisk opinion. Framgångarna hade 

dock inte varit så stora. De militära anslagen hade ökat och värnpliktstiden hade ökat. 

Detta gjorde att frågan om en värnpliktsstrejk kommit upp på dagordningen, menade 

Höglund. En sådan strejk skulle kunna tänkas som ett försvarsvapen mot ökade 

militärbördor. Genom att inte ställa för höga krav skulle man kunna samla även dem 

som inte ville slopa försvaret helt. Höglund avslutade med att uppmana klubbarna att 

grundligt debattera frågan.225 

 

Och diskuterade gjorde man uppenbarligen. I efterföljande nummer av Stormklockan 

publicerades flera inlägg i frågan om värnpliktsstrejk. En av skribenterna, Albin 

Berg, var emot en värnpliktstrejk av två skäl; dels rimmade den illa med inriktningen 

på parlamentarism som arbetarrörelsen bekände sig till, dels ansåg den största delen 

av svenska folket att militären var ett nödvändigt värn mot lystna grannstater. En 

annan skribent, Axel Jonsson, var också emot en värnpliktsstrejk. Han ansåg att en 

                                                 
223 ”Från Nässjö.”, Stormklockan nr 11 1909. 
224 ”Militär och civila.”, Stormklockan nr 6 1909. 
225 ”Värnpliktssträjk?”, Stormklockan nr 21 1909. 
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sådan inte skulle få den anslutning som krävdes om den utlystes. Dessutom skulle 

straffen för de som deltog bli hårda och det var bättre att ha antimilitaristerna utanför 

än innanför fängelsegallren. En ökad antimilitaristisk propaganda var ett bättre vapen 

än en värnpliktsstrejk.226    

 

En debattör som däremot var för en värnpliktsstrejk var Ernst Olsson. Hans inlägg 

kom mitt under storstrejken och var kanske färgat av den massiva manifestationen. 

Ernst Olsson var övertygad om att en värnpliktsstrejk skulle få den anslutning som 

behövdes. Den behövde dock var välorganiserad. Att strejken skulle mötas med 

avsky inom hela borgerligheten ansåg han inte vara skäl för att avstå. Avslutningsvis 

manade han också till vidare diskussion inom ungdomsrörelsen.227  

 

Antimilitarismen och skytterörelsen 

 

En gång fick Zeth Höglund tillfälle att till Branting-anhängaren Värner Rydén rikta 

”ett ärligt tack”. Han var idel lovord inför Rydéns antimilitaristiska tal i riksdagen. 

Värner Rydén sade sig vara motståndare till det dåvarande försvaret och han menade 

att militarismen i grund och botten endast var avsedd som skydd för de makthavande 

mot arbetarklassen och inte riktad mot yttre fiender. Det var ett självbedrägeri att tro 

att Sverige kunde försvara sig mot en stormakt och sådana illusioner höll på att 

ruinera landet, hävdade Rydén. Istället borde landet inrikta sig på en freds- och 

neutralitetspolitik och verka för avrustning. Militarismens försvarare i riksdagen gav 

Höglund inte mycket för. Krigsminister Malm liknande en gråtmild vinkelpredikant, 

ur vars mun den ena grodan efter den andra hoppade. Höglund tyckte att det blåste 

antimilitaristiska vindar och han såg det som glädjande att den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen radikaliserats i sin taktik.228 

 

Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen måste bekämpa skytterörelsen, skrev Klas 

Blom i en artikel. Skytterörelsen stod helt och hållet under statens och militarismens 

monopol, den bekostades av skattemedel och den predikade falsk fosterländskhet. 

Bloms artikel var en genomarbetad och helt och hållet kritisk uppgörelse med allt 

                                                 
226 ”Värnpliktsträjk? Diskussionsinlägg.”, Stormklockan nr 24 1909. 
227 ”Värnpliktsträjk? Diskussionsinlägg.”, Stormklockan nr 35 1909.  
228 ”Försvarstokeriet.”, Stormklockan nr 10 1910.  
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vad skytterörelsen arbetade med och stod för. Klas Blom såg rörelsen som ett 

komplement till värnplikten och den skulle komma att användas av överklassen mot 

”den inre fienden”. De borgerliga tidningarna hade efter storstrejken startat en 

ihärdig propaganda för skytterörelsen. Men Blom uppmanade ungdomarna att 

ingenting ha med den att göra. Militären och skytterörelsen användes av överklassen 

i kampen mot proletariatets rättmätiga krav. Artikelförfattaren citerade Bertha von 

Suttner som skrivit att värnpliktens införande och de allt högre försvarskostnaderna 

bland världens stater förr eller senare skulle leda till krig.229  

 

Att skytterörelsen stod under statens monopol motiverade Klas Blom med att den var 

en ”tvångsinstitution” som finansierade sin verksamhet bland annat med årliga medel 

från stat och landsting. ”Förutan dessa tvångsanslag skulle skytterörelsen snart vara 

ett minne blott.” Skytterörelsen var alltså en del av militarismen. Blom skrev att med 

den allmänna värnpliktens införande ”trodde sig privatkapitalismens hejdukar hava 

uppfunnit ett system, som för all framtid skulle betrygga tillvaron åt militarismen”. 

Men i själva verket hade privatkapitalismen slagit in på en bana som förr eller senare 

skulle leda till dess förintelse. Han skrev också att det var de europeiska ländernas 

överklass som besatte militarismens verktyg och det var i den klassens intressen som 

de fosterländska idéerna spreds bland folket.230 Det som är intressant i Klas Bloms 

artikel är att han ansåg att det var privatkapitalismen som stod bakom militarismen. 

Som jag uppfattar det såg han också staten som en del av privatkapitalismens 

maktapparat, åtminstone när det gällde militarismen. 

 

Skytterörelsen hade även sina försvarare i Stormklockan. Signaturen Edvin Berfeld 

menade att det ”i händelse av revolution” skulle vara bra att socialdemokratiska 

ungdomar var med i skytterörelsen. Skytterörelsen skulle också kunna fungera som 

skydd och värn om Sverige blev anfallet av någon främmande makt. De som kunde 

hantera vapen fick självtillit eftersom de visste att de kunde försvara sig. Men det 

fanns även nackdelar, påpekade Berfeld. Rättsinsikterna förslappades och moralen 

sänktes i och med att man lärde sig att döda. Berfelds slutsats var dock att 

                                                 
229 ”Till kamp mot mördarskolan!”, Stormklockan nr 16 1910. 
230 ”Till kamp mot mördarskolan!”, Stormklockan nr 16 1910.  
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skytterörelsen inte skulle bojkottas eftersom den under vissa förhållanden skulle 

gagna den socialdemokratiska rörelsen.231    

 

På våren 1910 spreds ett antimilitaristiskt flygblad vid Svea och Göta livgarde, 

Livgardet till häst, Svea ingenjörskår och flottan. Flygbladet var skrivet och tryckt av 

Stockholms socialdemokratiska ungdomsklubbs militärkommitté och hade som 

rubrik Den inre fienden. Stormklockan citerade en stor del av flygbladet i tidningen. 

Det fanns två slag av fiender stod det, den yttre och den inre. Mot den yttre var 

militären helt maktlös, ”det är därför mot den senare som militärväsendet egentligen 

är avsett att begagnas”. Vilka var då den inre fienden? Jo, det var arbetarklassen. När 

de styrande tvingade ungdomen att göra värnplikt så ville de drilla dem ”till krig mot 

dig själv och dina bröder.” Men det är de värnpliktige själva som riktar geväret, inte 

de överordnade. Det är den värnpliktiges egen vilja som till slut fäller avgörandet. 

Flygbladet avslutades med orden ”landets härskande klass är den verkliga inre 

fienden”. 232 I flygbladet framgick det att överklassen och militären var ett och 

detsamma. Det var överklassen som pekade ut den inre fienden, militären fick sköta 

det praktiska.  

 

Försvar eller avrustning? 

 

Att antimilitarismen innebar ett omedelbart krav på svensk nedrustning, det gjorde 

Zeth Höglund klart i en artikel om den liberala fredsrörelsen. Han ansåg också att det 

socialdemokratiska partiet stod för den linjen, däremot inte Branting. Argumentet att 

stormakterna måste avrusta först innan de små staterna gjorde det, vilket bland annat 

den liberala tidningen Dagens Nyheter framförde, godkände han inte. Höglund 

menade att de små staterna kunde gå i spetsen för avrustningen. Inte heller Dagens 

Nyheters åsikt att en vapenlös småstat blev ”beroende av andras godtycke” tyckte 

han hade någon grund.233 Zeth Höglund såg militären som de makthavandes 

viktigaste vapen och han menade att om arbetarrörelsen lyckades tränga tillbaka 

militarismen så skulle också samhällets makthavare trängas tillbaka. Han angrep 

Branting för att denne svävade på målet när det gällde avrustningskravet. Branting 

                                                 
231 ”Skytterörelsen under debatt.”, Stormklockan nr 27 1910.  
232 ”Den inre fienden.”, Stormklockan nr 19 1910. 
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hävdade att avrustningen i Sverige måste ske parallellt med avrustningen i alla andra 

länder. Han ansåg att avrustningen var en internationell fråga. Sverige kunde inte 

ensamt avrusta sitt försvar. Enligt Branting kunde Sverige rusta ned så långt det gick 

utan att landets självständighet riskerades, men inte mer. Det här kallade Höglund för 

en ”mellanståndpunkt” som det inte fanns plats för. Det var en principiellt och 

taktiskt omöjlig ståndpunkt, enligt Höglund.234 Branting höll fast vid sin uppfattning. 

Stormklockan publicerade ett långt stycke av en artikel Branting publicerat i 

Socialdemokraten. Där skrev han att om arbetarklassen en dag skulle bli herre i sitt 

eget land och kunna få leva i fred och hävda neutraliteten så måste det finnas ett 

försvar. Visserligen skulle Sveriges försvar inte klara ett massivt stormaktsangrepp. 

Men om vi inte hade något försvar alls så skulle det vara oerhört lockande för en 

stormakt att bara öppna dörren och kliva in. Dessa argument bet dock inte på Zeth 

Höglund. Han ansåg att ett svenskt försvar inte hade någon avskräckningseffekt alls 

på en stormakt. Höglund menade att försvaret var odugligt i farans stund och 

ruinerade landet i fredstid.235   

 

På nästan en hel sida refererade Stormklockan ett debattmöte som arrangerats av 

Stockholms arbetarkommun. En av de debatterande var C N Carleson som satt i 

partistyrelsen och hade arbetet på tidningen Socialdemokraten fram till 1910.236 Han 

kritiserade den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen borde, istället 

för att föreslå att högst 84 miljoner kronor lade på försvaret, föreslå högst 48 

miljoner. Det var ungefär vad försvaret kostade innan den allmänna värnplikten 

infördes 1901 och försvarsbudgeten sköt i höjden. Dessutom menade han att 

socialdemokraterna borde gå tillbaka till sitt gamla krav, att utveckla ett milisförsvar 

istället för en militärorganisation. Per Albin Hansson framträdde på debattmötet. Han 

kritiserade riksdagsgruppens inriktning på att lägga ner mycket tid och kraft på att 

utarbeta en motion med krav på prutning av försvarsanslagen, som ändå röstades ner, 

istället för att verka för en folkstämning för avväpning. Partiet borde lägga ner mer 

tid på avväpningsagitation.237   

 

                                                 
234 ”Antingen – eller!”, Stormklockan nr 2 1911. 
235 ”Leksaksförsvar eller avväpning.”, Stormklockan nr 3 1911.  
236 Svenskt biografiskt lexikon. C N Carleson.  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16401 (2017-11-22). 
237 ”Socialdemokratins ställning till avväpningsfrågan.”, Stormklockan nr 7 1911. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16401
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Fredrik Ström lade i fem punkter fram sina principiella synpunkter på militären. För 

det första var militärväsendet det kapitalistiska samhällets livvakter och tjänare. Till 

detta borde socialdemokraterna inte bevilja anslag. För det andra hindrade 

militärväsendet sociala reformer. Om nu den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

ville bevilja 60 miljoner238 till försvaret var skulle då pengarna tas till 

ålderdomsförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar osv. För det tredje brandskattade 

militärväsendet just de fattiga klasserna. De fattiga fick bära de tyngsta bördorna för 

en militärapparat som de rika skapat och använde mot de fattiga. För det fjärde 

gjorde militärväsendet folket till slavar under storfinansen. För det femte gödde 

militärväsendet kapitalismen genom den enorma rustningen. Krigsindustrin vill 

naturligtvis inte avskaffa en så profitgivande verksamhet. Men socialdemokraterna 

hade inget intresse av att gynna krigsindustrin.239 Några dagar senare återkom 

Fredrik Ström till sin kritik av riksdagsgruppen. Han tyckte det var upprörande att 

riksdagsgruppen höll på att låsa fast partiet vid en ståndpunkt att 60 miljoner skulle 

avsättas till militären. Detta var till och med mer än vad vissa liberaler krävde. 

Märker inte ”riksdagsgruppen att den håller på att i militärfrågan segla in i 

fullkomligt borgerliga farvatten?” undrade han. Han saknade riksdagsgruppens 

principiella hållning till militärväsendet i kapitaliststaten. Ström hoppades att den 

kommande partikongressen skulle ta en bestämd ståndpunkt i militärfrågan som 

skulle omöjliggöra en vidare marsch åt höger.240 

 

Frågan om hur mycket pengar staten skulle lägga på militären var en av de två stora 

tvistefrågorna inom partiet. Den andra var frågan om vilka risker det skulle innebära 

om Sverige ensamt avrustade. Tvärtemot Branting var Zeth Höglund en ihärdig 

förespråkare för en ensidig svensk nedrustning. ”Vem skulle inkorporera oss? 

Ryssland? Tyskland? England? Men om dessa länder eller något av dem verkligen 

hyser sådana avsikter och ej andra hinder förelåg än vårt s. k. försvar, inbillar man 

sig verkligen att de skulle skrämmas bort av detta!” Nej, det ansåg inte Höglund. Han 

hänvisade också till socialdemokraterna i Tyskland som även de krävde total 

avrustning och inte ville bevilja en man eller ett öre till försvaret.241 Zeth Höglund, 

                                                 
238 Det förekom två olika uppgifter i referatet från mötet om hur stort anslag den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen ville lägga på försvaret; 84 miljoner och 60 miljoner.  
239 ”Socialdemokratins ställning till avväpningsfrågan.”, Stormklockan nr 7 1911. 
240 ”Till höger om liberalerna.”, Stormklockan nr 8 1911. 
241 ”Militärsocialism.”, Stormklockan nr 9 1911. 
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och flera med honom, ansåg heller inte att det i den dåvarande situationen var riktigt 

att förespråka ett milisförsvar eller någon annan typ av folkligt försvar. Det skulle 

ändå vara omöjligt att genomföra i det odemokratiska kapitalistiska samhället.  

 

Pansarbåtsstriden 

 

Pansarbåtstriden fick ny fart under 1912. Karl Staaffs regeringen hade ju beslutat om 

att uppskjuta byggandet av pansarbåten. I början av 1912 bildades Svenska 

pansarbåtsföreningen av folk från näringslivet och ämbetsmannavärlden. Syftet var 

att på frivillig väg samla in pengar till byggandet av en pansarbåt. Samtidigt utkom 

högermannen Sven Hedins broschyr Ett varningsord som var en militant plädering 

för ett stärkt svenskt försvar, framför allt på grund av faran för en rysk invasion. 

Hedins broschyr fick ett enormt genomslag och trycktes i en miljon exemplar. 

Pansarbåtsinsamlingen och den allt starkare försvarsopinionen ställde Karl Staaffs 

regering inför ett hårt tryck. En del ledande liberaler ställde sig bakom 

pansarbåtsinsamlingen och det uppstod en kritik mot Staaff-regeringen 

försvarspolitik och inte minst beslutet om att uppskjuta byggandet av pansarbåten. 

Situationen för Staaf blev inte bättre av att insamlingen till pansarbåten slutade på 

lite över 15 miljoner kronor.242   

 

Under hela perioden från Karl Staaffs tillträde som statsminister till hans avgång 

1914 låg han i konflikt med kung Gustav V. Den viktigast konfliktorsaken var 

försvarsfrågan. Kungen var heller ingen vän av parlamentarismen. Kungen höll sig 

med en egen hemlig skuggregering, vilket stred både mot parlamentarismen och 

konstitutionen. Det allt mer oroliga världsläget spädde på konflikten om försvaret. På 

hösten 1911 gick Italien till angrepp mot Tripolis. Något senare hotade 

Marockokrisen att utlösa ett krig mellan Tyskland och Frankrike. Hösten 1912 gjorde 

Balkanländerna en aktion mot Turkiet. En stormaktskonflikt blev ett allt mer hotande 

framtidsperspektiv. Efter att kungen, utan att lyckats, flera gånger försökt bli av med 

Karl Sfaaff tog han ett drastiskt steg i februari 1914. I samband med att en stor 

mängd nationella bönder samlades till stöd för kungen höll han ett tal där han klart 

tog avstånd från Karl Staaffs försvarspolitik. Kungen anklagades för att ha genomfört 

                                                 
242 Hadenius 1972, sid 67-69. 
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en konstitutionsvidrig kupp. Men för Karl Staaff var det inget annat att göra än att 

avgå. Den nya regeringen, under ledning av Hjalmar Hammarskjöld, var en 

ämbetsmannaregering med anknytning till högergrupper och näringslivet.243 Högern 

och de kungatrogna hade gått segrande ur den långa striden. 

 

Pansarpatriotism och krigsrisker 

 

Zeth Höglund inledde år 1912 med att gå till storms mot den pansarpatriotism som 

hade uppstått efter beslutet om att skjuta upp byggandet av pansarbåten. En av dess 

ledande män var skeppsredaren Dan Boström i Göteborg. Höglund ansåg att det 

fanns andra motiv än patriotism och fosterländskhet bakom Boströms engagemang. 

Han citerade ett tal som Boström hållit där skeppsredaren sade att pansarbåtsbeslutet 

skulle få stor betydelse för hans varvsrörelse. En jämn tillgång av beställningar från 

staten var gynnsamt för varvsindustrin. I och med att beställningen inte kom ”har 

varvsindustrin också lidit mycket och kommit i ett läge som ej är uppmuntrande för 

vårt land.” Det varma intresset för försvaret var alltså i grund och botten ett 

privatkapitalistiskt begär efter högre profit, konstaterade Höglund.244    

 

Den svenska socialdemokratiska partihögern gick emot den Andra internationalens 

resolutioner när den i riksdagen samarbetade med liberalerna och satte sig i de fyra 

försvarskommittéer regeringen tillsatte. Det skrev C N Carleson i en artikel. Vad de 

socialdemokratiska riksdagsmännen sysslade med var en reformering av 

militarismen, en reformering av ”det borgerliga samhällets stödjepelare”. Detta var 

förkastligt, enligt Carleson. I den Andra internationalens resolutioner från Paris och 

Amsterdam stod det att socialisterna skulle obetingat rösta emot alla militära och 

militärkoloniala anslag, inte att hjälpa liberalerna ”ordna försvaret”. Som exempel på 

den socialdemokratiska högerns reformering av militarismen tog Carleson just de 

svenska riksdagsmännens accepterande av att sitta i de liberala 

försvarskommittéerna.245  

 

                                                 
243 Hadenius 1972, sid 68-71. Nyman 1957, sid 274-277.  
244 ”Militarismens ordnande eller avskaffande?”, Stormklockan nr 1 1912. 
245 ”Skola Staafflagarne lämnas i fred?”, Stormklockan nr 7 1912.  



84 

 

Riskerna för ett storkrig var inte obekanta för Stormklockans läsare. Rickard Sandler 

skrev en artikel om världsläget så som det var 1912. Oron i världspolitiken hade två 

orsaker, menade han; dels den imperialistiska kolonialpolitiken, dels den 

revolutionära epidemin, som denna kolonialpolitik framkallat bland utomeuropeiska 

folk. Allt sedan 1890-talat var det ”ovädersstämning i den internationella 

atmosfären”. Efter Afrikas uppdelning, där Tyskland för första gången uppträdde 

som kolonialmakt, gjorde imperialismen på allvar sin entré i och med det japansk-

kinesiska kriget, tätt följt av det spansk-amerikanska. Den imperialistiska stormakten 

Förenta staterna erövrade Filippinerna och befäste en härskarställning i Stilla 

oceanen. I Europa skedde en omgruppering. England och Frankrike slöt en allians 

som hade sin udd riktad mot Tyskland. I främre Asien började vågskålen väga över 

till Tysklands fördel. I Marocko stred Tyskland och Frankrike om inflytande. Denna 

strid höll på att sluta med ett europeiskt krig. Ryssland var i färd med att försöka 

erövra Persien och Mongoliet. Som en följd av imperialismens segertåg skedde en 

rad revolutionära resningar; den persiska revolutionen 1906, den turkiska 1908 och 

den kinesiska 1911. Det fanns också starka revolutionära rörelser i Egypten och 

Indien. Revolutionerna syftade till en pånyttfödelse av länderna. I de utomeuropeiska 

länderna växte det fram en liberal rörelse bland intelligensian och en annan rörelse 

bland den stora folkmassan. Syftet var att frigöra folken ur osjälvständighet. Det 

skulle sannolikt komma en rad nya nationella frigörelsekrig i Orienten. Sandlers 

slutsats var att ”det är sålunda icke endast kolonialmakternas konkurrens utan även, 

och i stigande grad, självständighetsviljan hos de underkuvade folken, som sätter 

världsfreden på spel.”246 

 

Det fanns dock faktorer som verkade för freden, skrev Rickard Sandler i en 

kommande artikel. Trots arbetarklassens ringa inflytande i de europeiska länderna 

fanns det ett spöke gjorde att den härskande klassen tvekade. ”Det är revolutionens. 

Att släppa lös det europeiska kriget är, i många stycken att handla i blindo. Ingen vet 

var det kan sluta. Den våldsamma skakningen av det kapitalistiska samhälle, som 

även kriget förutan står på gungande grund, kan ända med ytterligt obehagliga 

överraskningar för de intressen, som satt det i scen. Med socialrevolutionens 

perspektiv har staterna att räkna, då det gäller en krigsbrand inom Europa.”247 

                                                 
246 ”Fredsproblemets nuvarande läge. I”, Stormklockan nr 9 1912.  
247 ”Fredsproblemets nuvarande läge. II”, Stormklockan 10 1912.  
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Vilka var orsakerna till den imperialistiska kolonialpolitiken, enligt Sandler? Jo, det 

var konkurrensen mellan stormakterna och jakten efter nya marknader, nya råvaror 

och nya proletärmassor. Varuproduktionen i kapitalistiska centra kunde inte sugas 

upp av den inhemska marknaden utan sökte sig till nya avsättningsområden. En 

kolonialpolitik som drevs av dessa motiv ledde oupphörligen till konflikter. Ett sätt 

att motverka konflikterna var att ge kolonierna självstyre. När det gällde de 

europeiska småstaterna, där ibland Sverige, var neutralitetsförklaringar ett sätt att 

minska spänningar. Ett internationellt rättsinstitut för mellanstatliga tvister var ett 

annat sätt att minska spänningarna.248  

 

Hjalmar Branting röstade i 1912 års riksdag för en försöksmobilisering. Detta ledde 

till ett kraftigt angrepp i Stormklockan. Branting hade, enligt den anonyma 

skribenten, stött den liberala regeringens mobiliseringsförslag, med undantag av att 

han ville begränsa tiden för de värnpliktiga något. Branting ville också ge större 

ersättning till de värnpliktiga och ge arbetslöshetsunderstöd till dem som genom 

mobiliseringen blev arbetslösa. Tonen i artikeln var ovanligt hätsk och 

artikelförfattaren frågade sig hur Brantings agerande kunde vara i överensstämmelse 

med partiprogrammet som förespråkade en successiv avväpning. Han påstod också 

att Branting hade gått emot ett partistyrelsebeslut. En annan socialdemokratisk 

riksdagsman, Bernhard Eriksson, hade röstat emot en försöksmobilisering. Vem var 

det som representerade partiet, frågade sig artikelförfattaren, Eriksson eller 

Branting?249  

 

En lika hätsk notis publicerades några dagar senare. Det var den socialdemokratiska 

ungdomsklubben i Ystad som hade tagit ett uttalande mot Branting ståndpunkt när 

det gällde försöksmobiliseringen och mot hans försvar av monarkin i en diskussion 

om kravet på republik. ”Är den mannen värdig att mer kallas socialdemokratins 

främste, så må det vara oss förlåtet om vi inte kan följa med en sådan anförare! 

Branting är gammal, det är hans enda ursäkt.”250 

 

                                                 
248 ”Fredsproblemets nuvarande läge. III”, Stormklockan nr 12 1912.  
249 ”Två Första Maj-tal.”, Stormklockan nr 20 1912.  
250 ”Branting som socialdemokrat.”, Stormklockan nr 20 1912. 



86 

 

Ytterligare en starkt kritisk artikel om Brantings vacklande hållning i försvarsfrågan 

skrevs av Zeth Höglund. Den av högern drivna insamlingen för en pansarbåt hade 

resulterat i tolv miljoner kronor som skulle överlämnas till staten. Först avvisade 

Branting det liberala förslaget att gåvan skulle tas emot av regeringen. Motiveringen 

till den hållning var bland annat att det var statsmakterna rätt och plikt att ensamma 

besluta om landets försvar. Staten skulle inte, från människor med pengar, ta emot en 

gåva som skulle användas till ett speciellt ändamål. Sedan, när pansarbåtsgåvan 

behandlades i riskdagen, godkände Branting den utan debatt och utan att begära 

votering. Det var ett svek, menade Zeth Höglund och han undrade vad folket kunde 

få för förtroende för en sådan politik.251      

 

Det var Hjalmar Branting som genom sin vacklade hållning i försvarsfrågan, försatt 

det socialdemokratiska partiet i kris, skrev C N Carleson. Partiets hållning styrdes av 

en liten klick i riksdagsgruppen, en klick som inte var så nogräknad med partiets 

program. Liberalerna i riksdagen förde en opportunistisk och vinglande politik 

gentemot högern och socialdemokraterna förde i sin tur en opportunistisk politik 

gentemot den liberala regeringen. Men den här politiken kunde inte smygas på 

partiet, skrev Carleson, det visade den kritik den mött.252  

 

Krigsindustri, imperialism och revolutionsrisk 

 

Militarismen och rustningar var ett kapitalistiskt affärsintresse, slog Zeth Höglund 

fast i en artikel. Med statliga flottbeställningar steg varvsindustrins aktiekurser. 

Höglund tog ett exempel från Österrike där statens rustningar ökade Skoda-varvets 

aktievärde med 14 miljoner kronor på någon månad. Patriotismen och den glödande 

fosterlandskärleken grundade sig alltså i ett rent vinstbegär. I Sverige hade en 

varvskartell åtagit sig att, mot en extravinst på två millioner kronor, bygga 

pansarbåten. Detta hade stött på patrull. Men Höglund trodde att riksdagens till slut 

skulle punga ut de pengar varvsindustrin begärde.253  

 

                                                 
251 ”Den farliga gåvan.”, Stormklockan nr 22 1912.  
252 ”Mot hel- eller halvmilitarism.”, Stormklockan nr 22 1912.  
253 ”Kartellerad pansarpatriotism.”, Stormklockan nr 39 1912. 
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Under hösten 1912 inflöt det en artikel om de ungerska socialdemokraternas 

protester mot det annalkande storkriget. Artikeln var skriven av en J A Davidsson. 

”När dessa rader skrivas, är ju kriget på Balkanhalvön redan i full gång”, inledde 

Davidsson sin artikel. Men han ville ändå berätta om protesterna. Kriget utkämpades 

mellan balkanstaterna och Turkiet. Den chauvinistiska borgerliga pressen ställde sig 

bakom och uppmuntrade Ungerns inblandning i kriget mot Turkiet. Det gjorde 

däremot inte de socialdemokratiska tidningarna som istället protesterade mot varje 

brott mot freden. När kriget trots allt stod för dörren ordnade socialdemokraterna på 

en enda dag över 30 möten på olika platser i landet. I Budapest ordnades stora 

demonstrationer. Men kriget bröt ändå ut.254 I samma nummer av Stormklockan 

fanns en teckning som föreställde en med gevär beväpnad soldat som stod i en sovsal 

på en kasern. Enligt texten under teckningen sade soldaten ”Jag skall nog begagna 

det – på den rätta sidan om barrikaden!” 

  

Kapitalisterna är patrioter så länge de tjänar pengar på att vara det, skrev Zeth 

Höglund. Kapitalet ”använder vackra talesätt om fädernas jord, hem och härd, vår 

historia och vår höga kultur – men tanken stirrar bara på ett: guld, mervärde, profit.” 

Eftersom staten förverkligade denna tanke för kapitalistklassen förkunnade staten 

också patriotismens dygd. Men i verkligheten kände kapitalistklassen inga gränser, 

utan trängde in överallt, menade Höglund. Men kapitalismen hade också nytta av att 

det upprätthölls ett spänt eller fientligt förhållande mellan folken. Det tjänade 

krigsindustrin och militarismen på. ”I den kapitalistiska staten befinner sig arbetaren 

som i fiendeland. Staten – det är de övre tiotusen, det är de besittande klasserna.”255  

    

Det härskade ett permanent krigstillstånd ända sedan fransk/tyska kriget 1870-1871, 

skrev Hannes Sköld i en ledarartikel. Kapitalismens utvidgningsbegär och 

expansionssträvanden låg bakom krigstillståndet. Men alla krig hade förts utanför 

den industrialiserade delen av världen, samtidigt som de förts av de stora 

industristaterna. Krigen var kolonialkrig. Ända sedan 1871 hade det inte förts några 

krig på den europeiska kontinenten. Var det då pågående balkankriget en brytning 

med denna utveckling? Det trodde inte Hannes Sköld. Även om Balkan geografiskt 

hörde till Europa, så hörde det knappast ekonomiskt till Europa. Industrialismen 
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befann sig i sitt begynnelsestadium. Något målmedvetet proletariat fanns knappast. 

Sköld trodde inte att balkankriget skulle utvecklas till ett allmänt europeiskt krig. Det 

var framför allt en sak som gjorde att kapitalistklassen inte ville ha krig i Europa, det 

var rädslan för krigets efterverkningar. De tidigare krigen hade varit nära 

förknippade med revolutioner. Fransk/tyska kriget 1870-1871 födde kommunen och 

rysk/japanska kriget framkallade den ryska revolutionen 1905. De tyska 

socialdemokraterna Kautsky och Bebel hade dock diskuterat om det till slut ändå inte 

skulle utbryta ett europeiskt storkrig. Ett krig som i sin tur skulle leda till den sociala 

revolutionen. Tyskarna förespråkade folkbeväpning, vilken de menade skulle leda till 

seger för proletariatet. Hannes Skölds slutsats var ändå att den enda vägen för 

Sveriges del var avrustning.256  

 

Kolonialismen, imperialismen och det europeiska sammanhanget togs upp allt oftare 

i artiklar om militarismen. Samtidigt skrevs det också allt oftare om militarismens 

sociala baksida. En sådan artikel skrevs av signaturen Polites, som menade att 

militärbördorna i Europa höll på att omintetgöra allt socialt framåtskridande. 

Militärväsendet slukade enorma pengar och oerhört mycket arbetskraft. Man byggde 

enorma fästningar längs gränserna, tillverkade kulsprutor och krigsfartyg, samtidigt 

som folkens breda lager hungrade. ”Under det att staterna sålunda vända sina 

pansrade nävar mot varandra, klyves varje stat inom sig själv i tvenne hälfter; 

arbetarne uppresa sig mot arbetsgivarne, undersåtarne mot översåtarne, de förtryckta 

folklagren mot förtryckarne.” Miljarder slösades bort i militär upprustning och 

ungdomarna tvingades till långvariga krigsövningar. Det var arbetarna som fick 

betala priset, inte bara för militarismen, priserna steg på mat, bostäder och andra 

livsförnödenheter.257 

 

Kan man ana en begynnande tveksamhet i försvarsfrågan i Stormklockan under 

våren 1913? En tveksamhet som gällde kravet på en total svensk avrustning. Ja, 

kanske. Signaturen C W-g inledde i alla fall sin artikel Arbetarpartiet och försvaret 

med orden ”Det kan ju synas mindre lämpligt, att i dessa försvarsutredningen och 

Balkankrigets dagar, framföra de synpunkter i försvars- eller militärfrågan, som 

undertecknad med flera företräder.” En bit in i artikeln medgav han att det ”under 
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vissa givna förhållanden” var riktigt att plädera för ett neutralitetsförsvar. Men han 

ansåg inte att de förhållanden rådde just då. Han ansåg att det var viktigt att hålla fast 

vid socialdemokraternas krav på total avrustning.258  

 

Det krävdes mer av socialdemokraterna än bara antimilitaristisk agitation, menade 

Otto Grimlund. Han skrev om de franska socialisterna som bedrev en intensiv 

agitation direkt riktad till soldaterna. På varje regemente fanns agitatorer. Följden av 

agitation visade sig bland annat vid mobiliseringen inför Marockokonflikten 1911, då 

över 80 000 gjorde militärvägran och uteblev. Den här typen av agitation borde 

också bedrivas i Sverige, menade Grimlund. Det krävdes också en kamp för fredens 

bibehållande. Den kampen skulle inte minst föras internationellt. I Frankrike hade en 

organisation bildats som hävdade varje nations rätt att leva sitt eget liv. Det kunde 

också var någonting för de svenska socialdemokraterna.259 

 

Bara några tidningsnummer senare kom partisekreterare Fredrik Ström med en mer 

uttömmande artikel om de franska förhållandena. De franska socialisterna 

organiserade soldatgrupper och fonder för soldaterna. Soldatgrupperna hade som 

uppgift att bland annat upprätthålla kontakten mellan de värnpliktiga och deras 

kamrater hemma, bilda soldatföreningar inne på kasernerna, anordna 

antimilitaristiska möten och sprida antimilitaristiska broschyrer och flygblad. 

Fondernas medel användes till att lämna mindre penningbidrag till de värnpliktiga. 

Det här hade bland annat lett till att massdemonstrationer på upp emot 150 000 

personer organiserats mot en utökning av värnpliktstiden. Fredrik Ström menade att 

det här vore någonting för de svenska socialdemokraterna att ta efter. Han manade 

ungdomsklubbarna att ta upp frågan till diskussion. 260  

 

Sommaren 1913 hade Stormklockan i ett och samma nummer två artiklar om det 

ekonomiska och politiska läget i Europa. Den ena artikeln tog upp tillbakagången i 

den ekonomiska konjunkturen med kursfall och risk för stor arbetslöshet. 

Artikelskribenten, signaturen H S (Hannes Sköld), refererade olika tyska tidningars 

spekulationer om den ekonomiska krisens långvarighet. Men trots ren svält bland 
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massorna lånade den tyska regeringen pengar till fortsatta rustningar. Även i Sverige 

fanns det tecken på ekonomisk kris och ändå rustade även den svenska liberala 

regeringen. I den andra artikeln, skriven av Mauritz Västberg, konstaterades att ”runt 

om i Europa har militaristerna och med dem allierade intressen satt igång en 

propaganda, som i sin djävulska intensitet och systematiska beräkning hotar komma 

alla fredsvännernas ansträngningar på skam.” Tyska vapenfabrikanter hade köpt 

franska tidningar för att utnyttja dessa till att hetsa de båda länderna till krig. 

Fredsvänner beljögs och förföljdes. I Italien förleddes proletärerna till att vara med 

och överfalla ett land i Afrika. På Balkan höll några mindre folk på att sönderslita 

varandra. Det arbetande folket i Europa lyckades inte säga ifrån så det hördes: ”Vi 

önskar inget krig, vi vill freden – eller revolutionen!”261  

 

Den antimilitaristiska boken Det befästa fattighuset kom ut på hösten 1913. Boken 

skrevs av Zeth Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström. Den inleddes med en 

förklaring av sambandet mellan militarism och kapitalism. Författarna skrev att 

kapitalets strävan efter världsherravälde, det som kunde kallas för imperialism, 

bottnade i det militaristiska rustningsraseriet. Detta var ett ”man frestas nästan säga 

naturnödvändigt utslag av hela den utvecklingen som den modärna kapitalismen 

uppvisar.”262 Kapitalexporten och kampen om avsättningsmarknader var rötterna till 

den kapitalistiska kolonialpolitiken. Genom att ta herravälde över de koloniala 

länderna kunde man också hämta hem billiga råvaror. Det här var den främsta 

orsaken till spänningarna mellan stormakterna som kunde leda till konflikter ”där 

kriget ligger farligt nära”263. Konflikterna gav ny näring till rustningshysterin. 

Författarna menade att kampen mot krig och militarismen var utmärkande för den 

internationella socialdemokratin. De gjorde en historisk överblick över Andra 

internationalens kongressresolutioner från Paris 1889 till Köpenhamn 1910. 

Författarna påpekade bland annat att kongresserna ålade partierna i respektive länder 

att lägga fram avrustningsförslag i parlamenten och att vägra bevilja några som helst 

medel till militära ändamål.264 Försvaret var i första hand riktat med ”den inre 

fienden”, det vill säga den kämpande arbetarklassen. En rad exempel på att militär 
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sattes in vid strejker och andra aktioner radades upp. Dessutom skrev författarna att 

militärer sattes in som strejkbrytare, både i Sverige och andra länder.265    

 

Riksdagsman Carl Lindhagen var en av de få som förordade någon slags kompromiss 

mellan de två linjerna i militärfrågan inom det socialdemokratiska partiet. Han hade 

skrivit några artiklar om försvarsfrågan i Arbetare-Bladet som utförligt refererades i 

Stormklockan. Carl Lindhagen trodde inte alls på talet om att någon stormakt, till 

exempel Ryssland, skulle anfalla Sverige. Stormakterna kunde inte göra vad som föll 

dem in, hävdade han. Sverige behövde inget försvar, var hans grundståndpunkt, det 

räckte med en mindre styrka för gränsbevakning. Han var för en total, ensidig svensk 

avrustning. Men om de två riktningarna inom partiet kunde börja samarbeta så skulle 

utgångspunkten kunna vara en riksdagsmotion från 1911 där man föreslog en 

sänkning av försvarsbudgeten med 20 procent och en minskning av värnpliktstiden. 

Man skulle också kunna hänvisa till det schweiziska systemet som var både billigare 

och hade kortare övningstid. Dessutom borde partiet verka för att en internationell 

mellanfolklig lagstiftning om nationernas rätt kom till stånd. Zeth Höglund skrev, 

förvånansvärt nog, att han i stort sett höll med Carl Lindhagen.266 Tidigare ansåg 

Höglund att en total svensk avrustning var den enda rätta politiken. Förvånande var 

också att Höglund i ett i Stormklockan citerat tal hävdade att kapitalismen kanske 

inte skulle kunna ”avskaffas annat än med blod och järn”, det vill säga att det 

krävdes en våldsam revolution för att genomföra socialismen. Jag har inte sett att 

Zeth Höglund tidigare hävdat det.267 Några månader senare luftade Höglund några 

liknande tankar i en artikel om en reaktionär officersrevolt riktad mot den sittande 

liberala regeringen i England. Officersrevolten uppstod på grund av den engelska 

regeringens planerade reformer för ett utökat självstyre för Irland. Kungen och högt 

uppsatta officerare stödde revoltörerna. Den liberal krigsministern fick avgå. I sin 

slutkommentar skrev Höglund att den härskande klassen lite här och var 

”uppenbarligen med våld tänker försvara sina utplundringsprivilegier”. Höglund 

skrev att man inom den brittiska fackföreningsrörelsen ”började diskutera 
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nödvändigheten att upprätta beväpnade kårer för att vara redo gentemot de 

konservativa lagbrytarnas armè.”268      

 

I början av 1914 började det bli offentligt hur de socialdemokratiska riksdagsmännen 

i de fyra försvarskommittéerna skulle ställa sig till regeringens Staaffs krav på ökade 

militära resurser. En av ledamöterna i försvarskommittéerna, F W Thorsson, höll ett 

tal i Ystad och Eskilstuna som refererades i Stormklockan. Thorsson var beredd att 

gå med på att värnpliktstiden ökades från åtta till tio månader för specialvapnen och 

att han ville ha vinterutbildning för infanteriet. Han var beredd att gå med på att 

åldersgränsen sänktes till 20 år för de värnpliktiga. Thorsson gick också med på att 

sex nya pansarbåtar byggdes och fler undervattensbåtar. Allt detta var i strid mot det 

socialdemokratiska partiprogrammet och mot kongressbeslut, konstaterade den 

anonyma skribenten, i Stormklockan.269 

 

Vid 1914 års val till andra kammaren fick liberalerna 72 mandat, socialdemokraterna 

73 och högern 85, noterades i en ledare signerad Zeth Höglund. Högern hade tagit 21 

mandat från liberalerna och artikelförfattaren ansåg att det var ett väntat resultat. 

Högern var på frammarsch och högerregeringen kunde sitta kvar, konstaterade 

Höglund. Därmed kunde högern också fortsätta med arbetet att pressa igenom sitt 

program för ökade militärbördor. Det var heller inte uteslutet med ”ett liberalt 

överlöperi”.270  

 

Ett nytt tecken på att de ledande inom socialdemokratiska ungdomsförbundet kanske 

var på väg att omorientera sig i militärfrågan kom med Hannes Skölds artikel Marx 

eller Tolstoy? Den senare var pacifist och Skölds artikel var just ett ifrågasättande av 

pacifismen. Han inledde med att skriva att den filantropiska fredssträvan inte kunde 

åstadkomma så mycket, eftersom det ännu aldrig ”hänt att man kunnat upphäva en 

makt annat än genom att sätta en annan makt emot den.” Den makt som skulle kunna 

avskaffa militarismen och kriget var arbetarklassen. Hittills hade arbetarklassens 

kamp varit fredlig. ”Samtidigt visar dock de maktägandes nervositet gentemot den 

antimilitaristiska propagandan i alla länder, att de anar, att här smides de vapen som 
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skall giva själva kriget banesår.” Hannes Sköld menade att arbetarklassen dittills var 

pacifistisk och att den ”Tolstoyska gudsnådeligheten hotar vinna överhand över det 

marxistiska verklighetssinnet”. Det gick inte att fortsätta den pacifistiska vägen, 

menade Sköld, för då fick man snart avskriva själva klasskampen eftersom den ofta 

är våldsam och brutal och ”kunna föra ända till barrikadstrider”. Till och med krig 

har i historien varit revolutionära. ”Vidare är det inte alls sagt, att ett europeiskt krig 

komme att medföra endast skada för proletariatet. Både Kautsky och Bebel har 

förutsagt – och tanken går tillbaka ända till Marx och Engels – att ur nästa stora 

europeiska krig revolutionen ska framgå med proletariatets slutliga seger. Som 

fransk-tyska kriget avfödde Pariskommunen och som Japansk-ryska kriget alstrade 

1905 års ryska revolution, så kan ur ett europeiskt krig inte gärna framgå annat än 

den sociala revolutionen.” Och ett europeiskt storkrig var inte uteslutet, menade 

Hannes Sköld.271 

 

Partikongressen 1914 

 

I början av hösten 1914 skulle det bli partikongress. Zeth Höglund passade på att 

påminna sina läsare om Hjalmar Brantings och riksdagsmajoritetens brott mot 

partiprogrammets både anda och bokstav. Partihögern hade godkänt mobiliseringen, 

luftmilitarismen och en ökning av försvarskostnaden till 70 miljoner kronor. Detta 

stred emot partiprogrammets krav på succesiv minskning av militärbördorna fram 

emot avväpning. Det stred också mot den resolution som togs på den senaste 

partikongressen (1911) om att ”avväpningen är det väsentliga, som man med all kraft 

måste eftersträva”. Partiets politik och dess program gick inte ihop. Men istället för 

att ändra politiken ville partistyrelsen vid den kommande kongressen ändra i 

programmet. Partistyrelsen föreslog att resolutionen från 1911 skulle tas bort. De 

fyra ledamöterna i partistyrelsen, Branting, Thorsson, Lindblad och Palmstierna 

föreslog dessutom att programpunkten i försvarsfrågan skulle få följande lydelse: 

”Med växande fredsgarantier succesiv minskning av militärbördorna fram mot 

avväpning.” Höglund var naturligtvis kritisk. Det var villkoret ”växande 

fredsgarantier” han hängde upp sig på. De som skulle bli glada åt den föreslagna 

skrivningen var framför allt Karl Staaff, högerledaren Arvid Lindman, Sven Hedin, 
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den svenske kungen, den tyske kaisern och vapenfabriken Krupp, skrev Höglund. 

Han trodde dock att partikongressen skulle avvisa förslagen från partistyrelsen.272 

Zeth Höglund var också kritisk till partistyrelsens förslag att socialdemokraterna inte 

längre skulle bekämpa skytterörelsen. I Höglunds artikel framgick det att Fredrik 

Ström gått med på partistyrelsens förslag med motiveringen att skytterörelsen skulle 

kunna ombildas till ett rött garde i arbetarklassens tjänst om det en dag blev 

nödvändigt att med vapenmakt hävda proletariatets intressen. Höglund var oenig 

även med Ström. Höglund ville att partiet skulle fortsätta bekämpa skytterörelsen.273  

 

Det socialdemokratiska partiet hade sin nionde kongress på hösten 1914. En av de 

viktigaste frågorna rörde riksdagsarbetet och samarbetet med liberalerna. I andra 

kammaren hade socialdemokraterna blivit det största partiet och därmed fått ett nytt 

ansvar. Hjalmar Branting ville ha kongressens beslut på att partistyrelsen skulle 

inleda förhandlingar om regeringssamarbete med liberalerna. Han satsade hårt på att 

få med sig kongressen och hotade med att hela partistyrelsen skulle avgå om beslutet 

gick honom emot. En av dem som opponerade mot Branting var Zeth Höglund som 

menade att liberalerna var opålitliga och att det inte fanns några exempel på att de 

gått åt vänster, däremot många exempel på att de gått åt höger. Om 

socialdemokraterna skulle bilda regering med liberalerna skulle denna regeringen 

driva en liberal politik och därmed upphöra att vara socialdemokratisk. Han menade 

att Brantings linje innebar ministersocialism. Branting linje segrade med 90 röster 

mot 58.274 En annan viktig fråga för kongressen var inställningen till försvaret och 

militarismen. Som nämnts vill partistyrelsen göra ändringar i partiprogrammet för att 

ge stöd åt den politik som i praktiken redan fördes av riksdagsgruppen. Men på 

denna punkt led partistyrelsen nederlag. Men 87 röster mot 56 beslöt kongressen att 

inte göra några ändringar i programmet.275  
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Första världskriget bryter ut 

 

Den första augusti 1914 hade Stormklockan på förstasidan en artikel om 

Balkankrisen efter skotten i Sarajevo. Artikeln skrevs av C N Carleson och han var 

mycket kritisk till stormakterna Rysslands och Österrike/Ungerns sätt att underblåsa 

och utnyttja motsättningar mellan länder och nationaliteter på Balkan. 

Österrike/Ungern förtryckte sydslaviska nationaliteter från tjecker i Böhmen till 

serber i Bosnien. Ryssland utnyttjade den slaviska nationalismen för att slå mot 

rivalen Österrike/Ungern. Bakom den senare stod Tyskland, och Ryssland hade 

allierat sig med Frankrike och England. De europeiska stormakterna hade under ett 

sekel sökt skaffa sig inflytande över Balkan och Bosporen. Carleson menade att 

krisen nu var farligare än både Marockokonflikten och 1912 års Balkankris. 

Ryssland kunde gå för långt i sin antiösterrikiska politik. Österrikes krav på Serbien, 

efter attentatet mot den österrikiske tronföljaren, skulle, om de uppfylldes, göra detta 

landet till en österrikisk lydstat. De österrikiska socialdemokraterna krävde att 

upphovsmännen till Sarajevo-attentatet skulle ställas till svars, men ansåg samtidigt 

att Österrikes utrikesledning genom sitt bryska beteende och sitt ultimatum till 

Serbien förvärrade läget. Carleson hoppades på att inte bara den österrikiska utan 

hela den internationella socialdemokratin skulle kraftfullt verka för freden. Han 

hoppades också på att de pågående strejkerna i Ryssland skulle ha en modererande 

inverkan på stormakten i öster.276    

 

Efter skotten i Sarajevo följde en snabb upptrappning av stormaktskonflikterna. Den 

28 juli förklarade Österrike/Ungern krig mot Serbien. Den 30 juli mobiliserade 

Ryssland. Den 31 juli mobiliserade Österrike. Den 1 augusti mobiliserade Tyskland 

och förklarade krig mot Ryssland. Den 3 augusti förklarade Tyskland krig mot 

Frankrike och tyska trupper gick in i Belgien. Den 4 augusti förklarade 

Storbritannien krig mot Tyskland. Den 8 augusti förklarade Storbritannien krig mot 

Österrike/Ungern. Världskriget var ett faktum.277  

 

Nummer 32 av Stormklockan kom ut den 15 augusti 1914. Första världskriget hade 

alltså brutit ut. På förstasidan fanns en ledare om själva krigsutbrottet och en artikel 
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av CN Carleson om mordet på Jean Jaurès. Zeth Höglund hade en artikel om 

Sveriges neutralitet. Höglund hyste gott hopp om att Sverige inte skulle dras in i 

krigshändelserna så länge man iakttog den fullständigaste neutralitet. Ett stycke i 

texten kan tolkas som att han var villig att rucka på sin tidigare benhårda pacifism 

och försvarsnihilism. Han skrev: ”Men så länge ett land håller sig med ett 

militärväsen, har det dock enligt folkrätten skyldighet värna sin neutralitet i den mån 

dess maktmedel sådant medgiver. Inför ett sådant tvångsläge befinner vi oss 

uppenbarligen nu och måste för ögonblicket, som sagt, till en viss grad rätta oss 

därefter.” Det skulle kunna tolkas som att han medgav att Sverige var tvunget och 

borde till och med försvara sig militärt vid ett anfall. Tidigare hade han benhårt 

hävdat att Sverige inte kunde försvara sig mot en stormakt och att därför försvaret 

var onödigt.278     

  

En ledande tysk socialdemokrat, riksdagsman Albert Südekum, fick i en artikel i den 

svenska tidningen Socialdemokraten försvara den tyska regeringens överfall på 

Belgien och de tyska socialdemokraternas hållning. De tyska socialdemokraterna 

hade nämligen ställt sig bakom sin regerings krigspolitik. Motiveringen var att 

Tysklands existens som stormakt var hotad. De tyska socialdemokraterna litade på 

sin regering som uppgav att det fanns bevismaterial för att Frankrike skulle ge sig på 

Belgien i avsikt att anfalla Tyskland. Det tyska anfallet gjordes alltså i förebyggande 

syfte. I en ledarartikel i Stormklockan refererades Südekums artikel. Zeth Höglund 

tog avstånd från hela resonemanget och menade att det nu inte fanns någon skillnad 

mellan den tyska socialdemokratin och den tyska bourgeoisien, de förde samma 

politik. ”Man har svårt att tro sina ögons vittnesbörd, när man läser detta 

Südekomska aktstycke”, skrev Höglund. Det tyska partiet hade förverkat inte bara 

sin plats i Internationalens ledning, utan inom Internationalen själv.279 I en annan 

artikel i samma nummer av Stormklockan, skriven av Ejnar Hedeman, luftades en 

upprördhet över inte bara det tyska, utan över alla socialdemokratiska partier som 

ställde sig bakom sina regeringars krigspolitik. ”Hur ha vi icke under dessa dagar 

nödgats bevittna att framstående socialdemokrater liksom hela partier i de 

krigförande länderna entusiastiskt svikit sin plikt och sin sak och dragit ut mot 

´fienden´ (= broderpartiet i grannlandet). Borgerliga tidningar hylla dem och kalla 
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dem fosterländska men hyllningarna skorrar i öronen, ty dessa ha mer än andra svikit 

sitt land. Det socialdemokratiska partiet, som självt kallar sig världens enda 

fredsparti, har onekligen till stor del bidragit till de eländiga förhållanden som nu 

råda”.280   

 

De ryska socialdemokraterna röstade inte för några krigskrediter åt sin regering. Inte 

heller gav de sin regering något förtroende. När frågorna kom upp i duman läste 

socialdemokraten Chaustoff upp en regeringskritisk resolution. Därefter tågade hela 

den socialdemokratiska gruppen ut ur duman. ”Det är med en känsla av den varmaste 

beundran, som man tar del av denna den socialdemokratiska duma-fraktionens 

modiga och principfasta hållning”, skrev Stormklockan i en osignerad artikel. De 

ryska socialdemokraternas agerande ställdes i artikeln i kontrast till de tyska 

socialdemokraterna som inte bara beviljade sin regering medel till kriget utan också 

försvarade överfallet på Belgien.281  

 

Förbittringen och vreden över de tyska socialdemokraternas agerande var inte att ta 

fel på. Karl Kilbom kritiserade i en artikel inte bara de tyska socialdemokraterna utan 

alla socialdemokratiska partier som böjt sig under nationalism och militarism och 

ställt sig bakom sina respektive regeringars krigspolitik. Han såg partiernas agerande 

som en följd av att de frångått Internationalens politik och fört en samarbetspolitik i 

parlamenten. Han menade att de socialdemokratiska partierna hade vapen att ta till 

för att gå emot sina regeringar, till exempel generalstrejk och i sista hand revolution. 

Socialdemokraterna hade i de europeiska länderna, lika mycket som bourgeoisien, 

verkat för att inbilla massorna att man hade blivit överfallna eller var på väg att bli 

överfallna av en stormakt. Karl Kilbom förbannade de fega och svekfulla 

riksdagsmännen och han förbannade de ”borgarsjälar” som kommit över till 

socialdemokraterna när de såg att de hade möjligheter att göra karriär.282 

 

En tid efter världskrigets utbrott framkom det att de tyska socialdemokraterna inte 

alls var eniga när det gällde att ställa sig bakom sin regerings krigspolitik. 
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Stormklockan publicerade brev och resolutioner från Karl Liebknecht, Rosa 

Luxemburg, Frans Mehring och Klara Zetkin, vilka visade att de opponerat mot den 

socialdemokratiska majoritetens beslut. De fördömde majoritetens politik och 

menade att de, alltså majoriteten, hade en del av ansvaret för det krig som nu brutit 

ut.283 Fördömandet var inte mindre från Stormklockeskribenternas sida. I den av 

Branting ledda tidskriften Tiden fick Wilhelm Jansson från de tyska 

socialdemokraterna motivera och försvara den tyska krigspolitiken. Hannes Sköld 

skrev att han bemäktigades ”av en känsla av nästa fysiskt äckel, när han ser den i en 

socialistisk fraseologi höljda bondadvokatyren för preusseriet, som hr Jansson 

lämnar i Tiden.” Sköld dömde ut Jansson hela resonemang om att tyskarna bara 

bedrev ett försvarskrig.284  

 

Sammanfattning 

 

Militären var ett verktyg för staten, men också ett verktyg för överklassen, riktat mot 

”den inre fienden”, det vill säga arbetarklassen – det var en uppfattning som 

framfördes i Stormklockans spalter. I det perspektivet är det lätt att förstå kravet på 

nedrustning. Kravet på total svensk nedrustning dominerade bland dem som skrev i 

tidningen under perioden 1908 till 1911. Kritiken mot partiledningen var skarp i 

denna fråga. Skribenterna i tidningen ansåg att partiledningen och riksdagsgruppen 

inte drev kravet på avrustning tillräckligt skarpt och konsekvent.   

 

Militarismen, krigsrisken och så småningom världskrigets utbrott var de avgjort de 

viktigaste politiska frågorna i Stormklockan under perioden 1912-1914. Under den 

här perioden diskuterades inte bara situationen i Sverige, det internationella läget 

blev allt mer omskrivet. Kritiken mot partiledningen riktades framför allt mot dess 

agerande i riksdagen. Kritiken gällde bland annat att man samarbetade med 

liberalerna i de fyra försvarskommittéerna. Polemiken mot Hjalmar Brantings 

hållning i försvars- och militärfrågan var tidvis mycket hård. Han anklagades bland 

annat för att inte följa partilinjen. Stormklockan skrev om kolonialismen, 

imperialismen och rustningsindustrin. På så sätt fördjupades den allmänna 

                                                 
283 ”Den tyska socialdemokratin och kriget.”, Stormklockan nr 43 1914.  
284 ”Det oskuldsfulla Tyskland.”, Stormklockan nr 44 1914.  
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antimilitarism och pacifism som så gott som alla tidningens skribenter ställde sig 

bakom ända fram till slutet av 1913.  

 

Därefter går det att utläsa en viss tvekan till kravet på en ensidig svensk avrustning 

som så starkt förespråkades under de tidigare perioderna. Tydligast var Carl 

Lindhagen som förespråkade en typ av kompromiss mellan de två linjerna inom den 

svenska socialdemokratin. Han kunde tänka sig ett försvar med en låg budget och en 

kort värnpliktstid och en inriktning som liknade det schweiziska systemet. Och 

märkligt nog höll Zeth Höglund med Lindhagen. Efter första världskrigets utbrott 

skrev Zeth Höglund en artikel som kan tolkas som att han ansåg att Sverige borde 

försvara sig militärt vid ett anfall. Tidigare hävdade han att Sverige inte kunde 

försvara sig mot en stormakt och att försvaret därför var onödigt.  
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Avslutande diskussion 

 

 

 

Jag tycker min undersökning har visat att de metoder Quentin Skinner utvecklat är 

användbara. För Skinner är kontexten viktig eftersom alla åsikter och idéer är 

framförda i konkreta situationer, i konkreta syften. Skinner anser att man med texten 

som bakgrund ska rekonstruera och försöka förstå den kontext författaren rörde sig i 

och verkade inom. Jag har i min uppsats lyft fram kontexten i form av händelser och 

samhällsutveckling, till exempel storstrejken 1909 och första världskrigets utbrott. 

Jag har även lyft fram utvecklingen inom arbetarrörelsen. Skinner trycker också på 

vikten av att se de polemiska sammanhang författaren befinner sig i. Jag har i 

uppsatsen tagit fram de polemiska sammanhangen, till exempel kritiken mot de 

socialdemokratiska riksdagsmännen och mot Hjalmar Branting. Quentin Skinner 

betonar polemikens och kommunikationernas roll i den politiska utvecklingen. Min 

uppsats visar att polemiken och kommunikationen hade stor betydelse. Jag tycker att 

man tydligt kan se hur motsättningarna i de politiska frågorna driver utvecklingen 

framåt. Detta dock skrivet med en viss reservation eftersom min utgångspunkt är just 

polemiken, närmare bestämt Stormklockeskribenternas del i polemiken. 

 

Krisen inom arbetarrörelsen 

 

Problemen inom arbetarrörelsen var en av de viktigaste politiska frågorna i 

Stormklockan under de första åren (1908-1909). Redan i första numret av tidningen 

konstaterade en av de två redaktörerna, Zeth Höglund, att det var en kris i det 

socialdemokratiska partiet. Förutom de två just då aktuella frågorna, uteslutningarna 

av två ungsocialister och bokbinderikonfliktens nederlag, berodde krisen på den 

kälkborgerliga andan i partiet, enligt Höglund. Socialdemokratin tog avstånd från allt 

som luktade radikalism. Partiets medlemmar gick åt vänster, men ledningen gick åt 

höger. I sin artikel drog Höglund inte upp några stora, principiella frågor, i vilka 

ledningens högerlinje skulle ha framträtt. Kritiken mot partiledningens politik 

konkretiserades dock allt mer redan 1908-1909 i Stormklockan och fortsatte under de 

kommande åren. Kritiken handlade framför allt om det socialdemokratiska 
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riksdagsarbetet. Riksdagsmännen anklagades för att inte följa partiets linje. De 

anklagades för att inte följa kongressbeslut. Rickar Sandler gick till och med så långt 

att han antydde att den socialdemokratiska riksdagsgruppen var på väg att skaffa sig 

en särställning, inom vilken de kunde ignorera partiets kongressbeslut om de ville. 

Kritiken mot den socialdemokratiska riksdagsgruppen fortsatte ända fram till 1914.  

 

Ministersocialismen och samarbetet med liberalerna 

 

Ministersocialism och samarbetet med liberalerna var en fråga som diskuterades 

under hela perioden 1908-1914. Vid 1908 års val fick socialdemokraterna 34 mandat 

i andra kammaren och började därmed bli ett parti att räkna med i riksdagen. Från 

och med då blev också frågan om samarbete, eller inte samarbete, med liberalerna ett 

spörsmål som krävde svar. Det var bara journalisten Valfrid Spångberg som ansåg att 

det var viktigt att samarbeta med liberalerna i den gemensamma fronten mot högern. 

Alla övriga skribenter i Stormklockan var kritiska till liberalerna och till 

samarbetsplanerna. Zeth Höglunds principiella inställning var att samarbete mellan 

socialdemokraterna och liberalerna var helt uteslutet. Höglund ansåg att Karl Staaff 

var antisocialist. Kritiken mot de socialdemokrater som ville ha ett samarbete med 

liberalerna var ett genomgående tema i Stormklockan under hela den undersökta 

perioden. Udden riktades mot Hjalmar Branting som tidvis var mycket angelägen om 

ett samarbete med liberalerna.   

 

De Stormklockeskribenter som var motståndare till samarbete mellan 

socialdemokrater och liberaler var också motståndare till ministersocialism. Zeth 

Höglund skrev i en polemisk artikel att revisionismen och strävan efter 

ministersocialism hängde ihop. Revisionismen inom arbetarrörelsen var ett ämne 

som Stormklockan skrev allt mer om under årens lopp. Sannolikt beroende på att 

man ansåg att det fanns en revisionistisk strömning även i det svenska partiet. Första 

gången ordet revisionism dök upp Stormklockan var troligen i nummer 39 från 1910. 

Det var Zeth Höglund som refererade en strid inom det tyska socialdemokratiska 

partiet. Han menade att striden gällde om partiet skulle ha en marxistisk eller 

revisionistisk taktik.  
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Eftersom Stormklockeskribenterna var kritiska till socialdemokratins samarbete med 

liberalerna angreps naturligtvis partiledningens samarbetspolitik. Zeth Höglund gick 

1909 till angrepp mot en artikel i partiets huvudorgan Socialdemokraten i vilken Karl 

Staaff beskrevs i positiva ordalag och därmed en möjlig samarbetspartner. Efter 

andrakammarvalet 1914 öppnade Hjalmar Branting återigen för ett samarbete mellan 

socialdemokrater och liberaler. Denna politik förkastades av både Zeth Höglund och 

C N Carleson. Kritikens viktigaste element var även här att riksdagsgruppen och 

partiledningen inte följde kongressbeslut. 

 

Staten och parlamentarismen  

 

Som en följd av kritiken mot partiets riksdagsledamöter började skribenterna i 

Stormklockan ta upp mer principiella resonemang kring parlamentarism. Det fanns 

bland skribenterna en enighet om att det socialdemokratiska partiet skulle delta i val 

och arbeta i riksdagen. Någon antiparlamentarism har jag inte kunnat hitta. Däremot 

varnades det för en övertro på det parlamentariska arbetet, vilken fanns hos 

partihögern. Zeth Höglund ansåg att riksdagsledamöternas viktigaste arbete var att 

propagera för socialismen och sprida socialdemokratiska idéer. Någon kohandel som 

innebar avsteg från den socialdemokratiska politiken fick inte ske. Fredrik Ström 

hade en något mer positiv inställning till riksdagsarbetet. Han menade att det fanns 

möjligheter att använda parlamentet för att genomföra förbättringar för 

arbetarklassen. Men Ström var kritisk till revisionisternas uppfattning om att 

klasskampen fick allt mindre betydelse. Redan 1909 skrev August Palm en mycket 

kritisk artikel. Han menade att partiledningen hade börjat föra en politik som innebar 

att parlamentarismen var det enda vapen arbetarklassen borde använda. Detta var ett 

avsteg från den socialdemokratiska politiken, menade Palm. Han ansåg att 

socialdemokraterna framför allt var ett revolutionärt parti. En liknande inställning 

hade Hannes Sköld. Parlamentet kunde vara en klasskampsplattform, menade Sköld, 

men parlamentet var en del av bourgeoisiens klasstat. För Hannes Sköld var det helt 

klart att parlamentet, eller riksdagen, var en del av kapitalismens stat. Artikeln skrev 

han 1911. Debatten om parlamentarismen var som mest intensiv också under detta 

år. Tillskillnad från partihögern ansåg en del skribenter i Stormklockan att det inte 

var möjligt att genom reformer via staten nå socialismen. I polemiska artiklar 

betonades statens klasskaraktär. Den nuvarande staten var kapitalismens stat.   
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Försvaret och militären 

 

I polemik mot Hjalmar Branting krävde Zeth Höglund 1911 en omedelbar svensk 

nedrustning. Han ansåg inte att det fanns någon risk för ett stormaktsanfall på 

Sverige. Han hänvisade också till de tyska socialdemokraterna som krävde total 

avrustning. C N Carleson ansåg däremot att Sverige skulle ha ett försvar, men att 

kostnaderna måste minskas, långt under det belopp de socialdemokratiska 

riksdagsledamöterna röstade för.  Samma år lade Fredrik Ström i fem punkter fram 

sina principiella synpunkter på militären. De löd: 1. Militärväsendet var det 

kapitalistiska samhällets livvakter. 2. Militärväsendets stora kostnader hindrade 

sociala reformer. 3. Militärväsendet brandskattade de fattiga klasserna. 4. 

Militärväsendet gjorde folket till slavar under storfinansen. 5. Militärväsendet gödde 

kapitalismen med sina enorma rusningar. I samband med att artiklarna om försvaret 

och militären ökade så publicerades också fler artiklar om världsläget. Skribenterna 

tog upp kolonialismen, imperialismen, rustningarna och de krig och konflikter som 

flammade upp. De många antimilitaristiska artiklarna hade en tydlig udd mot 

Branting som ju blev allt mer försvarsvänlig.   

 

Kritiken mot riksdagsgruppens och partiledningens, som man ansåg, vacklande 

hållning i försvars- och militärfrågan var stark. Till exempel kritiserades riksdagsman 

F W Thorsson för att han gick med på att sitta i högerregeringens civilkommission 

(som trots namnet skulle arbeta med försvarsfrågor), trots partiets tydliga 

antimilitaristiska politik. Annars var den vanligaste anklagelsen att partiledningen 

och riksdagsgruppen inte följde de besluts som tagits av socialdemokratiska 

partikongresser. C N Carleson hävdade i en artikel 1912 att partiledningen också gick 

emot Andra internationalens resolutioner när de satte sig i riksdagens 

försvarskommittéer. Andra internationalens resolutioner sade att socialisterna skulle 

rösta emot alla militära anslag. De socialdemokratiska riksdagsmännen var inte inne 

på att rösta emot alla militära anslag. Lite senare skrev Carleson att det var Hjalmar 

Branting som med sin vacklande hållning i försvarsfrågan försatt partiet i kris. Efter 

världskrigets utbrott kritiserade Karl Kilbom Branting för att han i tidningen 

Socialdemokraten utan kommentar publicerat Albert Südekums artikel som 

försvarade den tyska regeringens krigspolitik. 
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Som jag påpekat kan man på våren 1913 ana en begynnande tveksamhet i 

försvarsfrågan i Stormklockan, en tveksamhet som gällde kravet på en svensk total 

avrustning. Signaturen C W-g ansåg att det var riktigt att ha ett neutralitetsförsvar. 

Lite senare under 1913 fick Carl Lindhagen komma till tals och förorda en slags 

kompromiss mellan partiledningen och dem som krävde total avrustning. Han 

föreslog en sänkning av försvarsbudgeten, minskning av värnpliktstiden och 

övergång till ett schweiziskt försvarssystem. Zeth Höglund höll förvånansvärt nog 

med Lindhagen.  

 

Två typer av kritik 

 

Det fanns i huvudsak två typer av kritik i Stormklockan. Den ena gällde att 

partiledningen och riksdagsgruppen inte följde det socialdemokratiska partiets 

program eller på andra sätt satte sig över partiets högsta beslutande organ, 

kongressen. Den andra typen av kritik gällde den högervridning som pågick, i 

allmänhet och i enskilda frågor, och som företräddes av ledande personer i partiet. 

Den kritiken behövde inte gå ut på att någon satte sig över partiprogrammet eller 

kongressen, den kunde gälla saker som inte togs upp i programmet eller hade varit 

föremål för beslut på kongressen. Frågan om samarbetet med liberalerna diskuterades 

till exempel långt innan något beslut hade fattats på kongressen. Även polemiken 

mot den allmänna högervridningen tillhörde den här typen av kritik.  

 

Det fanns ingen tendens till att kritiken skulle minska med åren, den var ungefär lika 

ihärdig under hela perioden, även om ämnena för kritiken kunde skifta. Och det här 

gällde för båda typerna av kritik. Hjalmar Branting var partiledare och naturligt nog 

den mest utsatta personen i partiledningen. Han var också den som i artiklar och tal 

formulerade partiets politik. Det är knappast en överdrift att påstå att många 

skribenter ansåg att Branting stod i spetsen för partiets högervridning. Men 

högervridningen låg också i strukturer och beslutsordningar i partiet. Jag tänker 

framför allt på en artikel som anklagade partiets riksdagsgrupp för att ställa sig över 

kongressen.  
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Stormklockans kritiska skribenter ansåg knappast att de förde en kamp som de inte 

hade några utsikter att vinna. Vilket man kanske skulle kunna tro, med tanke på vad 

som hände efter 1914. Kritiker som Zeth Höglund, Fredrik Ström och C N Carleson 

hade tidvis starka positioner inom partiet. Höglund satt till exempel ett tag i 

partistyrelsen och Ström var partisekreterare under en period. De strider som fördes 

mellan partiets höger, det vill säga framför allt partiledningens och riksdagsgruppens 

majoriteter, och partiets vänster, det vill säga framför allt personer från 

ungdomsförbundet, var aldrig helt avgjord på förhand, även om de oftast slutade med 

högerns seger. Men högern segrade ibland med mycket knapp majoritet och i vissa 

frågor kunde vänster få igenom sina krav. Så antogs till exempel vid kongressen 

1911 på Zeth Höglunds förslag, en resolution om att inga statliga anslag skulle ges 

till skytterörelsen. Vid samma kongress diskuterades också samarbetet med 

liberalerna. Branting vill ha möjligheter att förhandla med liberalerna, medan Zeth 

Högland var emot allt samarbete. Brantings linje fick 90 ombudsröster och Höglunds 

linje 58. En klar majoritet stödde Branting, samtidigt stöddes Höglund av en 

betydande minoritet.285 Zeth Höglunds stöd inom det socialdemokratiska partiet var 

alltså inte oväsentlig.  

 

Kritiken av partiledningen rörde en rad politiska frågor. Men det fanns inga ansatser 

att i Stormklockan, under den undersökta perioden, systematisera kritiken, vad jag 

har kunnat upptäcka. I Stormklockan fördes framför allt diskussioner. Att, vilket 

Yvonne Hirdman menar, Stormklockan redan från början skulle var inne på att 

splittra partiet har jag inte funnit några tecken på, utom möjligen Zeth Höglunds 

påstående att det skulle finnas två partier inom arbetarrörelsen. Jag menar dock att 

det snarare finns mycket som tyder på att Stormklockans skribenter inte ansåg att 

striden om partiet var avgjord, ens 1914. Kritikerna ville nog ha ett parti, men ett 

parti som inte helt dominerades av partihögern.             

 

 

 

 

                                                 
285 Från Palm till Palme 1972, sid 68-69 och 78.   
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Sammanfattning 

 

 

 

Den här uppsatsen undersöker det socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning 

Stormklockan under perioden 1908-1914, närmare bestämt den kritik mot 

partiledningen och partihögern som bedrevs i tidningen. Under den här period skedde 

en polarisering inom arbetarrörelsen i Sverige. Stormklockan startade i december 

1908 med Zeth Höglund och Hjalmar Gustafson som redaktörer. Tidningen hade 

medarbetare som Fredrik Ström, Hannes Sköld och C N Carleson. Uppsatsens 

frågeställning är: Vilken kritik och polemik mot partiledningen och partiets 

högervridning framfördes i Stormklockan perioden 1908 till 1914? 

 

I undersökningen granskas varje nummer från och med 1908 till och med år 1914. 

Varje artikel som kunnat ge svar på frågorna har lästs och refererats. Metoden har 

dock inte varit kvantitativ utan kvalitativ. Avsikten har varit att lyfta fram olika 

åsikter och argument inom ramen för frågeställningen. Åsikterna och argumenten har 

sammanställts och diskuterats. Metoden har också varit analytisk. Efter 

genomgången och granskningen av artiklarna har analyser gjorts för att kunna 

besvara frågan. 

 

Resultatet av undersökningen är att det fanns fyra viktiga frågekomplex inom vilka 

kritik mot partiledningen förekom i Stormklockan under perioden 1908-1914; krisen 

inom arbetarrörelsen, militären och försvaret, staten och parlamentet samt 

ministersocialismen och samarbetet med liberalerna. Kritiken handlade bland annat 

om att ledning och riksdagsgruppen inte följde partiets program och kongressbeslut. 

En annan kritik var att ledningen gick åt höger i politiken, till exempel när det gällde 

samarbetat med liberalerna. 

 

Det fanns inga ansatser att i Stormklockan, under den undersökta perioden, 

systematisera kritiken. I Stormklockan fördes framför allt diskussioner. Att 

Stormklockan redan från början skulle var inne på att splittra partiet finns det få 

tecken på. Snarare finns det mycket som tyder på att Stormklockans skribenter inte 
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ansåg att striden om partiet var avgjord, ens 1914. Kritikerna ville nog ha ett parti, 

men ett parti som inte helt dominerades av högern.             
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