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“Then it hits” – An analysis of the use of history of the Amalthea bombings 
and Anton Nilson 
Number of pages: 50 

The essay studies the use of history concerning the Amalthea bombing and convicted 

offender Anton Nilson. The method used for the study is qualitative analysis of content in 

news articles from 18 different newspapers written every ten years from 1918 to April of 

2018. The theoretic typology of Klas-Göran Karlsson regarding use of history works as a 

tool of categorization to form a conclusion of how the bombing of Amalthea and Anton 

Nilson has been portrayed in Swedish mass media. It has furthermore laid the foundation 

for the theory of this study. Karlssons category of ideological use of history brought the 

conclusion that the use of history of Anton Nilson and the bombing of Amalthea will be 

affected by the flow of ideological ideas throughout the time period. The study confirms 

that the Amalthea bombings and Anton Nilson were, in the beginning of the studies 

timeframe, used as a symbol for an understanding of the working-class struggle against a 

system that has denied there rights. At the turn of the millennium the Amalthea bombing 

and Anton Nilson becomes the symbol of something completely different. The Amalthea 

bombings and Anton Nilson becomes the symbol of the horrors concerning terrorism. The 

Amalthea bombings and Anton Nilson has from the 20th century to the 21th century 

changed in symbolism from a strong and compassionate hero to a despised radical no better 

than other terrorist networks like IS or Al-Qaeda. 
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1 Inledning 

Ni önskar  et t  ord av mig i  frågan om Amal thea-männen.  Det  är  onödigt  

a t t  insis tera  på  vad vi  även a l la  de  amnesti -krävande medgiva ,  a t t  de 

i  s in vi lda klasskampsiver  glömt  samhäl lets  p r imi t ivas te  bud  och 

hamnat  i  bro t t ,  so m inga ursäktande motiv kan överskyla.  Med det ta  

fas ts laget ,  är  emeller t id  också  på tagligt  a t t  deras  förbrytelse  är  av en 

särski ld  typ.  Den s tår  de pol i t i ska bro t ten nära,  har  med  dem 

gemensamt  främst  de t  osjälviska syf tet ,  gärningsmännens  subjektiva  

tro  på sin  hand lings  försvar l ighet  i  de t  g ivna fa l le t ,  ävenso m att  

gärningen framgåt t  som en yt ter s ta  ut löpare av en stor  samhällel ig 

konfl ikt ,  så  skarp och t i l l spetsad,  a t t  den go tt  var  ägnad  a t t  komma 

vi rr iga  hjärnor  at t  tappa a l l t  fo t fäste  och fanat iker  at t  se  rä t t .  Blo t t  

med  bakgrunden av 1908 års s tora  hamnkonfl ikt ,  med den 

internat ione lla  ”Lump-Lena”,  som fördes f rån hamn t i l l  hamn a t t  göra 

strandhugget  mot de  svenska  arbetarna under  det  svenska  o fficiel la  

samhäl lets  huld och skydd,  kan Amalthea -bomben förstås  och därmed  

bl i  rät tvisare bedömd. 1 

Hjalmar Branting 

Nynäshamn 26 juni 1913 

Natten mellan den 11 och 12 juli 1908 ror en arbetslös 20-åring ut till en båt som ligger 

förankrat i Malmö hamn. Strax efter han lämnat båten ljuder en dov knall då skrovet på 

båten exploderar i ett attentat som skadade 23 personer i besättningen och tog livet av en 

34-årig engelsman vid namn Walter Dwigthon Close från Hull.2 När den 20-årige

gärningsmannen lämnade hamnen på cykel tappade han ett lönebesked som ledde till

gripandet av honom och att han tillsammans med två kamrater i slutändan ställdes inför

rätta i hovrätten. Båten hette Amalthea, ett brittiskt fartyg med en besättning bestående av

strejkbrytare, och den arbetslösa 20-åringen hette Anton Nilson och blev från den natten

känd som Amaltheamannen fram till sin död 1989. Historiska händelser och dess betydelse

varierar i olika tider och för olika syften. Berättelsen om sprängattentatet mot Amalthea

har av skribenter och författare beskrivits både som ett terrorattentat av en ung revolutionär

kommunist och som ett viktigt led, ibland även startskottet, på den svenska

1 Uttalanden om Amalthea-attentatet. Stockholm: Axel Holmströms Förlag, 1913. Sid 5. 
2 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. Sid. 
66–72. 
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demokratiseringen under 1900-talet. Professorn i företagsstyrning vid Högskolan i 

Kristianstad Sven-Olof Collin beskriver i en debattartikel i Kristianstadsbladet usel 

terrorist vars vidriga politiska illdåd tog livet av en engelsman som var i Malmö bara för 

att arbeta och äta.3 Bara en timmes bilfärd från Kristianstad anlägger Malmö stad samma 

år en minnesplatta i hamnen med orden; ”Amaltheadådet har en framträdande plats i den 

svenska politiska historien.”4 Men hur har massmedia i Sverige genom åren framställt 

sprängattentatet mot Amalthea 1908? Hur framställer man den så kallade 

Amaltheamannen Anton Nilson? Framförallt, vilka förändringar kan man se i 

framställningarna från 1918 fram till idag? 

Begreppet historiekultur bygger på hur människor kommunicerar historia och historiska 

händelser. Amalthea-attentatet har i sig ett laddat politiskt värde och har, som tidigare 

nämnts, beskrivits som en väsentlig händelse för arbetspolitisk historia vilket gör dess 

historiekulturella utveckling till en angelägenhet ur ett historiepolitiskt perspektiv. 

Studiens vetenskapliga intresse ligger i vilket symbolvärde som tillskrivs historiska 

händelser. Studien går att jämföra med historikern Roger Johanssons studie om Skotten i 

Ådalen 1931. Amaltheadådet är, precis som Ådalen, en politiskt laddad incident vars 

varumärke kan komma att användas av båda sidor av den politiska ideologiskalan. 

Johansson påpekar i sin studie att Skotten i Ådalen innehåller två olika berättelser.5 Den 

här studien vill peka på en liknande situation gällande Amalthea. Det ligger även ett 

skolnära värde i sagda studie eftersom den speglar hur historiska händelser kan redogöras 

för på olika sätt i olika tider och att historiska händelser på så sätt kan vara tidspräglade. 

Historiska händelser kan dessutom framställas på olika sätt av ideologiska skäl beroende 

på syftet i användandet av en historisk händelse.  

Lyfter man blicken från kajkanten – hundra år efter att ungsocialisten Anton Nilson 

rodde för brinnande livet rakt över södra hamnbassängen i Malmö. Bort från det 

sprängde fartyget och in i den politiska historien – är det slående hur starkt hans 

gärning i det offentliga minnet tenderar att kommas ihåg som ett betydelsefullt steg på 

vägen mot det demokratiska svenska samhället.6 

3 Collin, Sven-Olof. ”Till vanlighetens lov”. Kristianstadsbladet. 2008-07-23. 
4 Nord, Kristin. ”Det var inte meningen att någon skulle dö” Sydsvenskan. 2008-06-05. 
5 Johansson, Roger. Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien. Historisk tidskrift. Vol 
122. No. 2. 2002. Sid. 266–269.
6 Lundberg, Victor. Minnet av Amalthea – 100 år av ensamhet. Arbetarhistoria. vol. 127-128. no. 3-4. (2008). 
Sid. 4. http://www.arbetarhistoria.se/127-128/ (Hämtad 2018-05-25)

http://www.arbetarhistoria.se/127-128/
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Såhär beskriver Victor Lundberg, docent i historia vid Malmö Universitet, vilket 

samhällshistoriskt värde Amalthea har fått i en artikel i tidskriften Arbetarhistoria. 

Lundberg skriver att Anton Nilson, genom sin sprängning av strejkbrytarfartyget 1908, 

inom den politiska kulturen symboliserar en tid då demokratin ännu inte var något som alla 

fick ta del av.7 Lundberg målar i citatet ett porträtt över den historiepolitiska betydelsen av 

Amaltheadådet. För att säkerställa och bekräfta Amaltheas politiska värde krävs en studie 

i historiekulturen kring Amalthea. Historiekulturen bygger på användandet av historiska 

händelser. Användandet av historiska händelser skapar ett symbolvärde för den specifika 

händelsen. Vilket symbolvärde tillskrivs Amalthea och Anton Nilson i svenska samhällets 

massmedia?  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska hur attentatet mot den brittiska fartyget Amalthea i 

Malmö hamn samt hur huvudmannen i attentatet framställts i svensk press från 1918 fram 

till 2018 och hur bruket rörande händelse och aktör förändrats med de olika årtalens 

tidsanda för att fylla en politisk agenda.  

1.2 Frågeställning 

• Hur har Amaltheadådet framställts i svensk press sedan 1908 till 2018?

• Hur har Anton Nilson omtalats i svensk press sedan 1908 till 2018?

• Vad har Amaltheadådet och Anton Nilson enligt svensk press symboliserat och hur

har det förändrats över tid?

7 Lundberg, Victor. Minnet av Amalthea – 100 år av ensamhet. Arbetarhistoria. vol. 127-128. no. 3-4. (2008). 
Sid. 4–6. http://www.arbetarhistoria.se/127-128/ (Hämtad 2018-05-25) 

http://www.arbetarhistoria.se/127-128/
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2 Bakgrund 

2.1 Arbetarkonflikterna runt 1908 

Det svenska 1900-talets början kantades av nationella konflikter mellan arbetare och 

arbetsgivare. Sockerbruken i Skåne låg mellan 1907 och 1908 i konflikt gällande 

arbetarnas löner, i Stockholm låg Centrala Arbetsgivarförbundet i fejd med LO om 

byggindustrinarbetarnas avtal vilket ledde till lockout 1908 och konflikten mellan SAF 

(Svenska Arbetsgivarföreningen) och Svenska Transportarbetaförbundet i Norrköpings 

hamn hade samma år spridit sig ända till Sundsvall, Härnösand, Göteborg och Malmö. 

Dessa konflikter ledde till den så kallade storstrejken 1909 där ca 300 000 arbetare drog ut 

i strejk.8 I Sandö, utanför Lunde i Ångermanland, tvingades strejkbrytare att fly när 

strejkande arbetare stormade sågverken 1907 vilket ledde till att militär blev inkallade för 

att lugna situationen.9 Även Malmö drogs som sagt med i förut nämnda 

hamnarbetarkonflikt. Kravet på högre lön och föreningsfrihet kunde inte tillgodoses av 

SAF. Arbetsgivarna sökte på flera konfliktfyllda platser i Sverige, så även i Malmö, hjälp 

av engelska strejkbrytare för att hålla produktionen igång vilket ofta ledde till aggressiva 

och även våldsamma möten mellan de strejkande och strejkbrytarna. År 1908 kom fartyget 

Amalthea till Malmös hamn. Besättningen bestod av 4 förmän, 3 ur kökspersonalen och 

74 arbetare som skulle utföra arbetet som de strejkande lämnat. Läget ansågs vara så pass 

spänt att de inte tilläts förtöjas i hamnen på nätterna utan Amalthea låg en bra bit från kajen 

mitt i hamnen. Under en demonstration i hamnen öppnade strejkbrytarna eld med skarpa 

skott mot den samlade massan. Ingen blev dock träffad och de tre som beskjutit det 

stillastående demonstrationståget blev av Malmö Rådhusrätt frikända vilket resulterade i 

att strejkbrytarnas ilska hårdnade allt mer. De strejkande arbetarna ansåg att statsmakten 

var motståndare eftersom strejkbrytarna skyddades av militär och polis. Att LO avslog 

arbetarnas krav på generalstrejk höjde irritationen hos de strejkande ännu mer.10  

8 Schiller, Bernt. Storstrejken 1909 – Förhistoria och orsaker. Diss., Göteborgs Universitet, 1969. Sid. 73-
83. 
9 Ramström, Johan. Sandökravallerna 100 år. SVT Nyheter. 2007-05-09. (Hämtad 2018-04-17) 
10 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. Sid 
65–70. 
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2.2 Attentatet mot Amalthea 

Bomben mot det engelska strejkbrytarfartyget skulle, enligt Anton Nilson själv, fungera 

som en varning både mot strejkbrytarna själva men också mot den egna staten. De tre 

medlemmarna Algot Rosberg (1886–1939), Alfred Stern (1886–1966) och Anton Nilson 

ur den revolutionära föreningen Ungsocialisterna började diskutera vad som behövde göras 

som motaktion i och med strejkbrytarnas beskjutning mot demonstranterna. De bestämde 

sig tidigt för att plantera en bomb på Amalthea, utan motivet att skada eller döda någon. 

20 kilogram dynamit hämtades från kalkbrottet i Klagshamn och redan dagen efter 

dynamitstölden skulle attentatet uträttas. Att ta sig till båten var inte lätt eftersom de, på 

grund av händelsen under demonstrationen, visste att strejkbrytarna var beväpnade och att 

beväpnade vakter var på båten samt att polis dygnet runt rörde sig i hamnen. För att minska 

risken för personskador beslöt man att placera dynamiten utanpå skrovet intill lastluckan 

ovanför vattenytan.11 Strax innan två-tiden på natten till den 12 juli ror Anton Nilson själv 

i en stulen följebåt till en ångbåt ut mot Amalthea. Han lyckas fästa dynamiten där det var 

planerat och ror obemärkt från fartyget. När Nilson kommit ca 50 meter från Amalthea 

sprängs dynamitladdningen. När knallen, som hörts ända till Lund, gått upptäcker de 

patrullerande poliserna på kajen Anton Nilson som sitter i båten men hinner inte ifatt 

honom innan han kommit upp på den cykel han tidigare parkerat i närheten. Dagen efter 

möter Anton Nilson sin bror och syster, som vid tillfället var helt ovetande om vad deras 

bror gjort kvällen innan, på café Utposten i Malmö. När han går för att vinka av de båda 

vid Köpenhamns-färjan blir han gripen på kajen. Det som blev Anton Nilsons fall var det 

lönebesked han tappat i båten och som senare hittades av poliserna.12 Samma dag anhölls 

hans kamrat och medbrottsling Algot Rosberg och en vecka senare anhålls även Alfred 

Stern. Alla tre förnekade inblandning men när en fjärde ungsocialist vid namn Albin Sturm 

förhördes delgav han vad Alfred Stern berättat om deras inblandning i sprängningen av 

Amalthea. Sturms vittnesmål resulterade i att Nilson, Rosberg och Stern ställdes inför rätta 

och redan den 18:e september 1908 dömde hovrätten Anton Nilson och Algot Rosberg till 

döden och Alfred Stern till livstidsstraffarbete.13 Enligt gärningsmännen själva var man 

11 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 69–70. 
12 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 75–77. 
13 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 83 & 92–93. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Algot_Rosberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stern_(revolution%C3%A4r)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anton_Nilson


11 

ovetande om att engelsmännen anordnat ett provisoriskt mellandäck för att inkvartera de 

strejkbrytare som inte fick sovplats i lastrummet. Där hade bland andra Walter Dwigthon 

Close lagt sig och dog av skadorna.14 Anton Nilsons och Algot Rosbergs domar ändrades 

sedan till livstids straffarbete. En ungsocialist vid namn Axel Holmström arbetade 

tillsammans med den så kallade Amaltheakommittén för att de tre dömda kamraterna 

skulle släppas. Tack vare Holmströms och kommitténs arbete frigavs både Nilson och 

Rosberg 1917. Det hölls över 1500 möten runt om i Sverige om vad som krävdes för att få 

männen frisläppta. I en namninsamling skrev ca 130 000 personer på i hopp om att männen 

skulle friges.15  

2.3 Nilson, Rosberg och Stern 

Anton Nilson föddes den 11 november i Rosentorp ca 2 mil från Hässleholm i Skåne. Han 

var den yngsta av sju syskon. År 1906 blev Nilsons första möte med ungsocialisterna när 

han köpte föreningstidningen Brand och strax efter blir han medlem. När han frisläpps från 

fängelset 1917 utbildar han sig till pilot och året därpå reser han till Sovjetunionen och 

deltog i ryska inbördeskriget för Röda Arméns räkning. I armén nådde han kaptensgraden 

men återvände till Sverige 1926 då han inte ansåg sig vara anhängare av Stalinismen. Efter 

sin återkomst gjorde han ett antal resor, bland andra till Centralasien. Han bosatte sig i 

Stockholm och började hålla föredrag runt om i landet och höll sig ofta på resande fot långt 

upp i åren.16 Han avled den 16 augusti 1989, 101 år gammal, och ligger begravd på 

Skogskyrkogården i Stockholm. 

Algot Rosberg föddes i Malmö den 15 februari 1886. För sin inblandning i Amaltheadådet 

dömdes han till döden men blev precis som Anton Nilson benådad och fick istället livstids 

straffarbete. Efter sin frigivning 1917 blev han medlem i Sveriges Arbetares 

Centralorganisation (SAC) i Malmö. Året därpå släppte han boken Amalthea där hans 

14 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 74. 
15 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 178–179. 
16 Nilson, Anton & Haste, Hans. Från Amalthea till ryska revolutionen. Stockholm: Tidens Förlag, 1987. 
Sid. 11-39 & 207-250. 
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berättelse om fängelsevistelsen står i centrum. Algot Rosberg dog den 3 juli 1939 i Nacka 

och efterlämnade fyra barn.17 

Alfred Stern föddes den 16 mars 1886 i Malmö. För sin inblandning i Amaltheadådet 

dömdes Stern till livstids straffarbete på Långholmen. Efter frigivningen 1917 återgick 

Alfred Stern till ett tillbakadraget liv och gjorde inga större uttalanden om händelsen. Han 

dog i Huddinge den 27 juli 1966.18 

3 Källmaterial & Avgränsningar 

Materialet som legat till grund för undersökningen är skriftliga källor från svenska 

dagstidningar. I syfte att få en så bred överblick som möjligt har nedslag gjorts varje 

decennium från 1918 till 2018 där alla artiklar och ledarsidor som berör Amalthea eller 

Anton Nilson skrivna de åren undersökts. Den föreliggande uppsatsen är en studie i 

historiebruk, där avsikten är att studera hur händelserna kring Amalthea har skildrats i ett 

efterhandsperspektiv. Av den anledningen påbörjas studien först 1918 – tio år efter 

händelserna. Tidningsmaterialet varierar mellan nationella till lokala dagstidningar. Alla 

artiklar och ledarsidor som skrivits och som finns tillgängliga i Kungliga bibliotekets 

databas, Svenska Dagstidningar, som finns tillgänglig via högskolebiblioteket vid 

Jönköping University de aktuella åren har tagits till användning analyserats. Artiklar med 

artikelinnehåll där Amalthea eller Anton Nilsson omnämnts i exempelvis Tv-tablåer har 

uteslutits då dessa inte uppfyller någon analyserbarhet. Det väsentliga i materialletandet 

har varit artiklar och ledarsidor där Amaltheadådet eller Anton Nilson står i centrum. En 

betydande mängd artiklar har handlat om andra ämnen. Dock har Amalthea och Anton 

Nilson brukats på ett analyserbart sätt, exempelvis i kortare minnesnotiser.   

17 Sveriges Arbetares Centralorganisation. Rosberg, Algot 1886–1939. https://www.sac.se/Om-
SAC/Historik/Biografier/Rosberg,-Algot-1886-1939 (Hämtad 2018-06-10) 
18 Wikipedia. Alfred Stern (Revolutionär). 2018-02-08. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stern_(revolution%C3%A4r) (Hämtad 2018-06-10) 

https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Biografier/Rosberg,-Algot-1886-1939
https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Biografier/Rosberg,-Algot-1886-1939
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3.1 Materialpresentation 

Då studien ämnar söka svar på hur de olika tidningarna skrivit om Amaltheadådet och om 

gärningsmannen Anton Nilson följer här en redogörelse för de använda tidningarnas 

bakgrund och deras politiska inriktning. För en snabb överblick av materialet ur en politisk 

aspekt följer en grov indelning av tidningarnas ideologiska inriktning.  

Kommunistisk/Socialistisk/Socialdemokratisk     –      Borgerlig/Liberal/Konservativ 

Aftonbladet  Expressen 

Arbetartidningen  Dagens Nyheter 

Norrskensflamman Svenska Dagbladet 

Signalen  Reformatorn 

GT Söndagstidningen 

Kalmar 

AFTONBLADET 

Lars Johan Hierta grundade Aftonbladet redan 1830 och tidningen blev snabbt Sveriges 

största kvällstidning. Aftonbladets kontroversiella oppositionsställning till kungamakten 

och borgarståndet fick myndigheterna att försöka stoppa tidningen, något som tidningen 

dock lyckades kringgå med frekvent byte av både ansvarig utgivare och namn. Aftonbladet 

är idag socialdemokratisk på den politiska skalan men under ägandeskapet av bröderna 

Harald (1858-1927) och Arvid Sohlman (1886-1949) mellan 1851 – 1929 hade tidningen 

en konservativ prägel och hade en positiv inställning till Tyskland under kriget. När 

finansmannen Torsten Kreuger tog över ägarskapet 1932 återgick Aftonbladet till en mer 

liberal agenda. Under andra världskrigets första år riktades stor kritik mot tidningen då den 

uppvisade nazistsympatier. Resultatet blev att konkurrerande tidningar grundades av bland 

andra Bonnierkoncernen (Expressen) och LO (Aftontidningen). År 1956 sålde Kreuger 

Aftonbladet till LO som i sin tur lade ner Aftontidningen. Aftonbladet blev nu 

socialdemokratiskt präglad. Trots ytterligare ett ägarövertag 1996 av norgebaserade 

Schibsted Media Group har LO fortfarande kontroll över tidningens politiska riktning.19 

Aftonbladets positiva inställning ledde till skapandet av en annan nationell tidning 1944. 

19 Oscarsson, Ingemar, Gruvö, Jonas och Gustafsson, Karl Erik. Aftonbladet. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet (Hämtad 2018-04-20) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
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EXPRESSEN 

Under andra världskriget ansågs Sveriges då ledande tidning, Aftonbladet, ha en alltför 

positiv inställning till Nazityskland vilket, som tidigare nämnts, resulterade i grundandet 

av två större tidningar. År 1944 grundades Expressen av dotterbolaget till 

Bonnierkoncernen, AB Dagens Nyheter. De två personerna som ses som grundare är VD:n 

för Åhlén & Åkerlunds förlag Albert Bonnier jr och journalisten Carl-Adam Nycop. 

Tidningen gjorde succé direkt och var från 1952 fram till 1996 Sveriges största 

kvällstidning. Ända sedan starten 1944 har Bonnierkoncernen stått som huvudägare och 

den oberoende liberala inställningen har så gott som varit oförändrad.20 Expressen är dock 

långt ifrån den enda tidningen som ägs av Bonnierkoncernen. 

DAGENS NYHETER 

1864 grundade Rudolf Wall Dagens Nyheter. Med kampanjer för exempelvis utvidgad 

rösträtt och frihandel hade tidningen en liberal prägel. År 1924 köpte Bonnierkoncernen 

majoriteten av aktierna vilket de i skrivande stund har kvar. Tidningen ges idag ut av 

dotterbolaget AB Dagens Nyheter. Under Sten Dehlgrens (1881-1947) tid som 

chefredaktör förespråkade tidningen ett neutralt förhållningssätt till Tyskland under andra 

världskriget och fördömde Sveriges allt för vänliga relation till stormakten. Under 40- och 

50-talet förhöll man sig starkt kritiskt till den Socialdemokratiska regeringen och Per Albin

Hansson. Man förespråkade en borgerlig samlingspolitik med bland andra Folkpartiet.

Dagens Nyheter förkunnade sig som oberoende 1973 men skulle i ledarsidorna fortsätta

driva den tidigare liberala inriktningen. En linje som än idag lever kvar.21 Exakt 20 år efter

grundandet av Dagens Nyheter grundades en annan borgerligt färgad tidning grundat på

ett missnöje mellan en nationsunion.

20 Gustafsson, Karl Erik. Expressen. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen (Hämtad 2018-04-20) 
21 Johansson, Alf W. och Sundin, Staffan. Dagens Nyheter. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter (Hämtad 2018-04-20) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter
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SVENSKA DAGBLADET 

Svenska Dagbladet grundades 1884 och uttryckte tidigt ett missnöje mot den Svensk-

norska unionen. Efter 1897 intog tidningen en opolitisk inriktning och riktade istället in 

sig på kulturjournalistik men efter sekelskiftet började man åter inrikta sig åt det politiska 

hållet med ett konservativt förhållningssätt. När Ivar Kreuger hittades död i Paris 1932 

framkom det att han i hemlighet skaffat sig aktiemajoritet i tidningen någon gång mellan 

åren 1927 och 1928. Efter en utdragen juridisk strid hamnade ägandeskapet hos familjen 

Trygger 1934 för att 1940 övergå till en stiftelse av högerpolitiker som ägare. Under andra 

världskriget förhöll sig tidningen neutral men engagerade sig i Norges och Finlands 

situationer. År 1974 blev tidningens politiska beteckning obunden moderat med stort fokus 

på bevakning av näringslivet. Trots två ägandeövertag, det första 1994 av 

Wallenberggruppen och det sista 1998 av Schibsted Media Group, står den politiska 

beteckningen som obunden moderat kvar än idag.22 När Svenska Dagbladet låg i en 

juridisk fejd om ägandeskapet blev en politisk motståndare ålagd med transportförbud men 

lyckades sprida tidningen i alla fall. 

ARBETARTIDNINGEN 

Arbetartidningen, Arbetartidningen Ny Dag från 1974, var en kommunistisk dagstidning 

som gavs ut i Stockholm mellan 1930–1990. Tidningen var knuten till Sveriges 

Kommunistiska Parti, sedermera Vänsterpartiet, och var så under hela sin levnadsperiod. 

Mellan 1940–1943 blev tidningen belagd med transportförbud men spreds under den tiden 

illegalt. Tidningen växte under 1940-talet och spreds till ett tiotal städer, däribland 

Göteborg där tidningen fick stor genomslagskraft. Dock var majoriteten av de lokala 

filialerna nedlagda vid 1956. Filialen i Göteborg blev kvar och gick 1974 ihop med 

Stockholm under namnet Ny Dag.23 Arbetartidningen var inte den enda tidningen som 

påverkades av de två splittringarna, 1929 och 1977, i Vänsterpartiet.  

22 Sandlund, Elisabeth. Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet (Hämtad 2018-04-20) 
23 Ny Dag. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag 
(Hämtad 2018-05-23) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag
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NORRSKENSFLAMMAN 

Norrskensflamman grundades 1906 i Luleå som en Socialdemokratisk tidning. När det 

Socialdemokratiska partiet delades 1917 intog Norrskensflamman en vänstersocialistisk 

prägel för att 1922 gå över till en kommunistisk.24 1940 utsattes redaktionens tryckeri för 

ett terrorattentat där tre officerare och en värnpliktig med inblandning av bland andra 

Luleås stadsfiskal, Ebbe Hallberg, genom sprängladdningar antände byggnaden. Fem 

personer, varav två barn, omkom i branden.25 När Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) 

skapas ur Vänsterpartiet Kommunisterna 1977 följde tidningen med det nya partiet men 

bröt sina kopplingar med APK och antog sin nuvarande politiska beteckning som 

oberoende socialister. Tidningen bytte namn till Flamman 1998.26 

REFORMATORN 

Reformatorn grundades 1888 och verkade som tidning för nykterhetsorganisationen 

Independent Order of Good Templars (IOGT). Kändare bland redaktörerna är Waldemar 

Skarstedt som mellan 1912–1914 var riksdagsledamot för Liberala Samlingspartiet, Oscar 

Eklund, en av initiativtagarna till Liberala valmansföreningen som 1934 uppgick i 

Liberalerna, samt Arthur Engberg som mellan 1917–1940 var riksdagsledamot för 

Socialdemokraterna. År 1965 ersattes den av tidningen Accent som blev gemensam 

medlemstidning för IOGT och Nationaltemplarordern (NTO).27 

24 Flamman. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flamman  
(Hämtad 2018-05-23) 
25 Gruvö, Jonas. Attentatet mot Norrskensflamman. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/attentatet-mot-norrskensflamman  
(Hämtad 2018-05-23) 
26 Flamman. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flamman  
(Hämtad 2018-05-23) 
27 Accent. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/accent-
(tidskrift) (Hämtad 2018-05-23) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flamman
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/attentatet-mot-norrskensflamman
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flamman
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/accent-(tidskrift)
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/accent-(tidskrift)
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GT SÖNDAGSTIDNINGEN 

1902 grundades Göteborgs-Tidningen av Handelstidningskoncernen tillsammans med 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. När Göteborgs Handels- och Sjöfartstidningen 

1948 övergår till morgonutgivning övergår GT till att bli en modern kvällstidning. År 1973 

köptes GT av Göteborgs-Posten och under en femårsperiod, 1990–1995, gavs GT och 

Kvällsposten ut som en tidning kallad iDAG. År 1997 köptes tidningen av Expressen och 

verkar som en lokal upplaga. GT har sedan start förhållit sig som obunden liberal.28 

 KALMAR 

Tidningen Kalmar grundades 1864 som en oberoende liberal länstäckande dagstidning 

varje lördag och helgfri onsdag. Tidningen upphörde 1918.29  

 SIGNALEN 

Tidningen Signalen var en tidning som gavs ut mellan 1899–1941. Tidningen var fackligt 

kopplad och riktad till järnvägsarbetare.30 

4 Metod och teoretisk utgångspunkt 

Historiebruk definierar hur historia fyller olika funktioner och syften i olika sammanhang. 

En fördjupning av historiebrukets olika funktioner kommer från Klas-Göran Karlssons, 

professor i historia vid Lunds Universitet. Karlsson hävdar att historiemedvetandet i ett 

samhälle lägger grunden för moraliska värderingar och oskrivna etiska levnadsregler 

genom ett användande av historiska händelser som bekräftar dessa värden och regler. I takt 

med att samhällets normativa individer förändras byts de belysta historiska händelserna, 

som inte längre fyller en värdebevarande funktion, ut eller, i andra fall, blir belysta på ett 

nytt sätt.31 För den här studien blir det senare av hög relevans. På så vis menar Karlsson 

att historiemedvetandet berör människans och samhällets framtid lika mycket som det 

berör då- och nutid. Så med och av olika faktorer bygger vi vårt nu och med vårt nu 

28 Göteborg-Tidningen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/göteborgs-
tidningen (Hämtad 2018-05-23) 
29 Wikipedia. Kalmar (tidning). 2016-01-09. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_(tidning)  
(Hämtad 2018-05-23) 
30 Redaktionen. Signalen. 1899-11-01. 
31 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Sid. 60–61. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_(tidning)
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planeras en framtid. Allt bygger på vilka historiska händelser som blir belysta och i 

synnerhet hur de blir belysta, alltså på historiebruket.32 En betydande komponent till 

historiemedvetandet ligger i själva användandet av historiska händelser, personer eller 

fenomen, som Klas-Göran Karlsson betecknar som historiebruket. Individen är i brukets 

avseende både skapad av historien och samtidigt skapare av den samma. Individens 

sinnebild och självuppfattning påverkas av framställningen av historien och 

framställningen av historien påverkas av individen. Beroende på hur individen förhåller 

sig till och framställer historien kan en historisk person eller händelse få olika och i vissa 

avseenden direkt diametral betydelse.  

Att analysera hur Amaltheadådet och gärningsmannen har brukats kan visa på hur en 

händelse kan vara heroisk och samtidigt illasinnad och en historisk aktör kan på samma 

sätt parallellt vara hjälte och fiende. På så vis blir Amaltheadådets och Anton Nilsons 

symboliska värde i olika tider analyserbart. Karlsson bygger sin teori om historiebruk på 

ett kategoriserande av sex olika bruk av historia. Dessa kategorier bygger på fyra 

rubriceringar; behov, bruk, brukare och funktion. Dessa fyra svarar på vilket behov som 

bruket ämnar tillgodose, vad det bakomliggande syftet är, vilken samhällsgrupp som 

generellt ägnar sig åt sagda historiebruk samt vilken funktion bruket har på längre sikt.33 

För enkelhetens skull presenteras Karlssons egen tabell för att sedan diskuteras djupare. 

32 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. 
Lund: Studentlitteratur, 2004. Sid. 45–46. 
33 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Sid. 70–72. 
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BEHOV BRUK BRUKARE FUNKTION34 

Upptäcka, 

rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker Verifiering, 

tolkning 

Minnas Existentiellt Alla Orientering, 

förankring 

Återupptäcka Moraliserande Välutbildade, 

engagerade 

skikt 

Rehabilitering, 

restaurering 

Glömma, 

fördölja 

Icke-bruk Intellektuella & 

politiker 

Legitimering & 

rationalisering 

Uppfinna, 

konstruera, 

övertyga 

Ideologiskt Intellektuella & 

politiker 

Legitimering & 

rationalisering 

Illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

Politisk-

pedagogiskt 

Politiker & 

pedagoger 

Instrumentalisering 

& politisering 

Det första historiebruket, enligt Karlsson, är ett vetenskapligt bruk vars syfte är att 

upptäcka och rekonstruera historien och görs därför oftast av historiker. Syftet med detta 

bruk är det rent vetenskapliga att verifiera och tolka empirisk data. Det andra är det 

existentiella bruket av historia vilket kommer till uttryck i att minnas en händelse utan ett 

direkt påverkande syfte utan mer på ett personligt plan. Ett exempel är den muslimska 

högtiden Muharram som hålls årligen för att återberätta slaget vid Karbala där Husayn ibn 

Ali led martyrdöden. Ett sådant minne har för avsikt att förankra sig själv i sin historia. 

Ytterligare ett bruk av historia finns i vad Karlsson kallar för det moraliserande 

historiebruket. Om det existentiella historiebruket syftar till förankring i individen syftar 

det moraliserande till att återupptäcka en historisk händelse som anses vara outrett och en 

orättvisa. Ett exempel på ett sådant historiebruk kan vara filmen Sameblod från 2016 av 

Amanda Kernell där Sveriges historiska hantering av samer behandlas. Det finns enligt 

Karlsson två historiebruk, ideologiskt historiebruk och ett icke-bruk av historia, som syftar 

att legitimera exempelvis en samhällsstruktur eller ideologi. Dessa två historiebruk står i 

34 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Sid. 72. 
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motsatts till varandra men bildar tillsammans en enhetlighet då den ena, ideologiskt, är ett 

aktivt bruk av historia medan den andra, icke-bruk, är att aktivt val av att inte lyfta fram en 

historisk händelse eller specifika delar av händelsen för att ge den en annan karaktär. För 

att exempelvis legitimera en ideologi genom framställande av en historisk händelse lyfts 

viss fakta fram och viss fakta utelämnas. Den fakta som lyfts fram är generellt den som har 

möjlighet att styrka den ideologiska riktningen samtidigt som den fakta som riskerar att 

försvaga den ideologiska riktningen exkluderas. Dessa två förhållningssätt innefattar de 

två historiebruken. Det som exkluderas är ett icke-bruk av historia som är ett historiebruk 

i sig självt.35 Ett exempel på ideologiskt historiebruk en artikel av Karin Svanebro från 

2006 i Stockholms Fria där Svanebro skriver om ett lagförslag att utvidga polisens 

våldsmonopol till att även gälla Försvarsmakten. Svanebro lyfter i artikeln skotten i Ådalen 

där fem demonstranter miste livet när militären öppnade eld. Svanebro använder här den 

historiska händelsen i Ådalen i ett ideologiskt syfte som ett verktyg för att visa vad som 

kan hända när tilläts använda våld mot civila personer.36 Den sista av Karlsson historiebruk 

är även den kopplad till det politiska rummet. Det politiskt-pedagogiska historiebruket 

lyfter nutida händelser eller strukturer i en komparation med historiska händelser och 

strukturer för att väcka en samhällsdebatt.37 

Klas-Göran Karlssons kategorisering av historiebruk lägger en teoretisk grund för det 

historiekulturella bruket av historia som symbolik och, i studiens fall, symbolanvändandet 

av Amaltheadådet och Anton Nilson. Teorin går att hämta ur Karlssons ideologiska 

historiebruk. Hypotesen är att bruket av Amalthea och Anton Nilsons förändras över tid 

och att det följer den samhälleliga utvecklingen. När samhället når en period av förändrade 

ideologiska strömningar framställs Amalthea och Anton Nilson på ett sätt som är 

förankrade i periodens anda. Amalthea och Anton Nilson vars betydelse är av politisk 

dignitet bör därför användas på ett sätt som följer den rådande samhällsutvecklingen. 

35 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Sid. 73–75. 
36 Svanebro, Karin. Militären föreslås få bruka tvång och våld mot civila. Stockholm Fira. 2006-05-10. 
http://www.stockholmsfria.se/artikel/7182 (Hämtad 2018-05-17)  
37 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Sid. 75. 

http://www.stockholmsfria.se/artikel/7182
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4.1 Metod 

Studien kommer genomföras med en kvalitativ innehållsanalys. Alan Bryman, tidigare 

professor vid University of Leicester, påpekar att för den vetenskapliga tillförlitlighetens 

skull är två egenskaper av yttersta vikt. Objektivitet och systematik. Objektiviteten för att 

studien inte ska färgas åt ett visst håll vilket påverkar resultatets trovärdighet och 

systematiken för att studien ska genomföras med transparens och pålitlighet. Enligt 

Bryman är den kvalitativa innehållsanalysen som metod väl anpassad för studier som söker 

svar på frågor som rör uppfattningsförändringar över tid vilket är hela studiens syfte.38 För 

att på bästa sätt nå hur synen på en viss person eller händelse är genom text kommer ett 

kodningssystem användas i studien. Användning av kodningsschema är mer vanligt 

förekommande i kvantitativa metoder men har sin roll även i kvalitativa studier.39 

Kodningsschemat kommer basera sig på ordanvändning med fokus på politiskt 

värdeladdade synonymer av ord såsom terrorist och frihetskämpe, orättvisa och 

rättfärdighet, etc. De, för studien aktuella, politiskt värdeladdade ord kommer framgå i 

undersökningen. I undersökningen är det meningsskapanden och ordval som ligger i ett 

tolkande fokus. Inom strukturalismens hermeneutik betraktas textens skapelseprocess som 

en rad övervägningar. Textförfattaren ställs inför ett val av de ord som användbara och 

aktuella i rådande sammanhang. Därav väljs ord som skapar meningar för att förankra 

textens syfte. En författares resultat, texten, blir då en tankekedja som går att upptäcka 

genom att analysera värdeladdade ordval. Resultatet av analysen blir tolkningsbart för en 

avgörande slutsats.40 Nackdelarna med hermeneutiken är just tolkningsprocessen. Det en 

person tolkar på ett sätt kan tolkas på ett helt annat av en annan. För att minimera risken 

för alltför personlig tolkning kommer undersökning tydligt peka på vad som analyseras 

samt tankebanorna kring analysen. En annan kritik som den här typen av hermeneutik fått 

från olika filosofer och forskare är att en text bör betraktas i sin självständighet, alltså att 

texten inte bör analyseras med författare, tid och miljö. Litteraturkritikern René Wellek 

menar dock att ett verk omöjligen kan skapas utan att grunda sig på sin samtid. Enligt 

38 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011. Sid. 281–283. 
39 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011. Sid. 288–291. 
40 Wikström, Björn. Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur, 
2006. Sid. 36–37. 
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Wellek är det samhällets normstrukturer som lägger grunden för litterära uttryck.41 Något 

som den har studien förhoppningsvis kommer belysa. 

Tidningsartiklarna har alltså analyserats hermeneutiskt utifrån meningsuppbyggnader, 

politiskt värderande ord och vilken information skribenten tar upp samt utelämnar i 

artikeln. Detta för att försöka besvara frågan vad det faktiskt är skribenten vill säga och 

vad skribenten tycker om Amaltheadådet och Anton Nilson. De politiskt värdeladdade ord, 

det vill säga kodningsschemat, som är av relevans för studien i undersökningsmaterialet 

begrepp som terrorist eller frihetskämpe. Skiljelinjen mellan begreppen terrorism och 

frihetskamp är tunn då det egentligen är upp till betraktaren. För Amaltheadådets 

sympatisörer är frihetskamp en mer korrekt beskrivning av händelsen medan motståndare 

klassificerar händelsen som terrorism. Även applicerade personliga egenskaper på aktören 

är relevanta i analysen. Sympatisören borde vara mer benägen att tillskriva Anton Nilsson 

positiva egenskaper som snäll, passionerad och ödmjuk medan motståndaren framställer 

negativa egenskaper som blodtörstig, argsint och empatilös. Både för händelse och aktör 

blir framställningen ljusare för sympatisören om bakomliggande orsaker och betoning på 

motiv blir noga utpekade. För motståndaren blir poängterandet av händelsens direkta 

konsekvenser, som att många skadades och en dog, en användbar retorik. 

Klas-Göran Karlssons vetenskapliga typologi kommer ligga som studiens teoretiska ansats 

men samtidigt kommer Karlssons historiebruksmodell användas som ett sorteringsverktyg 

genom undersökningen. Således kommer Karlssons teori och Brymans kvalitativa 

innehållsanalys och den hermeneutiska strukturalismen i kombination fungera som 

studiens metodologiska utgångspunkt. 

41 Wikström, Björn. Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur, 
2006. Sid. 89. 



23 

4.2 Forskningsläge 

Mot bakgrund av att det inte tidigare har gjort någon ingående studie om Amaltheadådet 

eller om attentatsmannen, Anton Nilson, är forskningsläget uppdelat i två olika ingångar. 

Den ena är det källkritiska avsnittet där studier som berör tidsenligt närliggande facklig 

strejk som exempelvis den storstrejk som Amalthea är en del av. Det andra avsnittet berör 

studier i historiebruk. Dessa studier är ur en historiebruksperspektiv jämförbara med en 

historiebruksstudie av Amalthea och Anton Nilson. De källkritiska studierna och studierna 

i historiebruk är avskilda från varandra då deras syften och ingångar är olika. De 

källkritiska studierna syftar till att slå fast vad som hände i den fackliga kampen under 

1900-taelts början medan studier i historiebruk inte syftar till att specificera en 

faktabaserad sanning om en händelse. Studier i historiebruk syftar istället till att kartlägga 

hur en händelse har använts och i vilket syfte. 

KÄLLKRITISKA STUDIER 

I sin avhandling från 1969, Storstrejken 1909, kartlägger Bernt Schillers striderna mellan 

arbetare och arbetsgivare i början av 1900-talet. Schiller söker i sin studie svar på varför 

arbetspatroner och näringslivet utlyste lockout 1908 och varför arbetarna svarade med 

generalstrejk. I sitt verk nämner Schiller inte sprängningen av Amalthea men hela studien 

framställer de bakom- och kringliggande faktorer som spelade in i bombattentatet.42 I sin 

slutsats nämner Schiller flera motiv som lade grunden till de stora stridigheterna mellan 

arbetsgivare och arbetare såsom officiella orsaker som osämja kring synen på facklig 

inblandning i företagsverksamheter och lönefrågor men också mer inofficiella orsaker som 

en upprorisk vilja till kraftmätning på grund av arbetarrörelsens patos av underlägsenhet.43 

Även historikern och journalisten Yngve Tidmans doktorsavhandling, Spräng Amalthea! 

– Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870 – 1914, lägger

stor fokus på de fackliga stridigheterna under sekelskiftet. Tidman söker i sin avhandling

utreda och förklara omständigheterna kring de hamnstrejker som blev realitet ibland annat

London, Hamburg och på flera håll i Sverige. Med utgångspunkt i Amalthea-attentatet

42 Schiller, Bernt. Storstrejken 1909 – Förhistoria och orsaker. Diss., Göteborgs Universitet, 1969. Sid. 73–
79 och 103–104. 
43 Schiller, Bernt. Storstrejken 1909 – Förhistoria och orsaker. Diss., Göteborgs Universitet, 1969. Sid. 202–
204.
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jämför han olika hamnstrejker som hände ganska nära i tid till varandra med varandra. I 

sitt resultat slår Tidman bland annat fast att konflikterna i de olika hamnarna trappades upp 

till våldsamma nivåer när utländska strejkbrytare hyrdes in.44 Schillers och Tidmans 

studier har för uppsatsen skapat en inblick i bakgrundsfaktorer beträffande Amalthea. 

STUDIER I HISTORIEBRUK 

Roger Johansson har studerat hur händelsen som kallas skotten i Ådalen 1931 fått stå som 

symbol under 1900-talets olika tidsperioder. Johansson analyserar hur olika 

samhällsgrupper sökt tolkningsföreträde och hur händelserna i Ådalen slutligen etablerat 

sig i det svenska historiemedvetandet. Enligt Johanssons slutsats varierade synen på 

händelserna i Ådalen men att en tolkning, i Ådalens fall den socialdemokratiska, blev 

dominant men att ådalens symbolvärde förändrades i takt med att samhället förändrades. 

Under Socialdemokraternas regeringstid under Per Albin Hansson hamnade Ådalen i 

skymundan men under den borgerliga regeringen med Torbjörn Fälldin lyftes Ådalen som 

ett retoriskt vapen i striden om regeringsmakten.45 Johanssons studie är av relevans för 

uppsatsen då Johansson undersöker historiekulturen kring en historisk politiskt laddad 

händelse. Samma politiska laddning som finns i Amalthea och Johanssons slutsatser kan 

bli av relevans för den hör studiens slutsatser.  

Någon som analyserar historiebruket av en historisk person är Anders Dybelius i sin 

avhandling Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009. 

Dybelius undersöker hur den svenska militären Georg Carl von Döbeln har använts i 

akademiska verk, teater, film, högtider etc. utifrån tre specifika historiekulturer: 

utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. Resultatet av studien pekar på hur 

Döbeln tillskrivs egenskaper och dygder för att uppfylla ett symboliskt syfte, exempelvis 

nationalsymbol för ett starkt Sverige. I sin studie slår Dybelius fast att historiebruk av 

historiska personer kan göras i syfte att skapa en identitet och att innehållet i denna identitet 

förändras över tid.46 Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 

– 2009 slår fast den här uppsatsens teori om att historiebruket berörs av den samhälleliga

44 Tidman, Yngve. Spräng Amalthea! – Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 
1870 – 1914. Diss., Lunds Universitet, 1998. Sid 235–239. 
45 Johansson, Roger, Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien. Historisk tidskrift. Vol 
122. No. 2. 2002. Sid. 267–269.
46 Dybelius, Anders. Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009. Diss,
Göteborgs Universitet, 2012. Sid. 170–177.
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utvecklingen och den tidens idéströmningar. Det finns dock en viktig skillnad i att studera 

George Carl von Döbeln och Anton Nilson. Som Dybelius påpekar är Döbeln som ett tomt 

skal som kan fyllas med vilka egenskaper och attributet som helst. Det innebär att Döbeln 

går att användas till just vad som helst mot bakgrund av att inga politiska grupper har 

använt Döbeln till skillnad från Anton Nilson. Anton Nilson är laddad med ett politiskt 

sprängstoff till den grad att han bara kan användas på två sätt, eller rättare sagt av två sidor. 

Sympatisörer eller motståndare.  

Även Ingemar Lindaräng analyserar minnet av en historisk person. I avhandlingen Ett 

jubileum i tiden – Birgittajubileet 2003 som historiebruk analyserar Lindaräng funktionen 

med och intentionerna bakom Birgittajubileet 2003 i dess samtida historiekultur och 

samhälleliga utvecklingsstadium. Lindaräng når slutsatsen att Birgittajubileet 2003 

präglades av inslag av pluralism, individualism och misstro mor auktoriteter. Något som 

är starkt förknippat med den tiden jubileet hölls. Birgittajubileet 2003 innehöll alltså 

fragment av den tidens ideologiska strömningar. Lindaräng studerar bruket av en historisk 

person under en specifik tidpunkt och ganska nära i sin egen tid.47 Parallellt med 

Lindarängs avhandling är den här studiens syfte att studera historiebruket av en historisk 

händelse och en historisk person över tid för att, som Lindaräng, kunna urskilja den 

rådande tidens samhälleliga strömningar i artiklar om Amalthea och Anton Nilson.  

Klas-Göran Karlsson lägger i boken Historia som vapen – Historiebruk och 

Sovjetunionens upplösning 1985 – 1995 grunden för den historiebrukstypologi som, i mer 

utarbetad form, blir den teoretiska ansatsen i den här studien. I sin egen studie kartlägger 

Karlsson hur det sovjetiska och ryska samhället karaktäriserat sin historia och hur denna 

karaktärisering genomgått stora förändringar bara på de tio år som studien sträcker sig 

över.48 Karlsson lyfter behovet av en materialläsning baserad på ett hermeneutiskt 

perspektiv. Denna hermeneutik förutsätter att människan, individen eller 

gruppmedlemmen, förhåller sig både i dåtiden, nuet och i framtiden som ett självmedvetet 

och handlande väsen. Historikers källmaterial i text bör också ses som en symbol och ett 

resultat på ett eller flera grundläggande behov eller begär. Den tidens människor har på ett 

47 Lindaräng, Ingemar. Ett jubileum i tiden – Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Diss, Linköpings 
Universitet, 2005. Sid. 7–11 & 164–165. 
48 Karlsson, Klas-Göran. Historia som vapen – Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985 – 1995. 
Stockholm. Natur och Kultur, 1999. Sid. 278–279. 
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eller annat sätt gjort bruk av den text som nu blivit källmaterial och har därför ett egenvärde 

i sig.49 

5 Undersökning 

5.1 1918 

10 år efter attentatet skrevs väldigt lite om Amalthea och Anton Nilson. I tidningen Kalmar 

står i en mindre notis om de tre dömdas verksamheter under det senaste decenniet såsom 

Algot Rosbergs boksläpp Amalthea som berörde hans upplevelser samt hans framtida bok 

om tiden i fängelset.50 Den andra artikeln som skrevs kom från tidningen 

Norrskensflamman, även den var en notis. Innehållet i notisen berör Algot Rosberg och 

dennes tal i bruksorten Malmberget i Norrbotten. Skribenten målar med bred pensel upp 

scenariot där en av staten utsedd fiende och förkämpe för arbetarklassen talade om svenska 

fängelsesystemets brister för samlad skara på 225 åhörare.  

Med kraft och skärpa gick talaren till rätta med fängelsesystemets många brister, och 

det är att hoppas att Rosbergs vittnesbörd därom skall kunna påvärka stämningen för 

åstadkommandet av ett förbättrat system.51 

Texten är väldigt politiskt präglad och en känsla av förbrödring och gemenskap betonas 

tydligt i nedanstående citat.52  

Talaren, som vid entrén hälsades med en kraftig applåd, blev även efter föredragets 

slut livligt avtackad för det präktiga föredraget.53  

Det kvantitativt tunna dagstidningsmaterial kan bero på tidens politiska läge i Europa. År 

1918 hade den ryska revolutionen blivit uppmärksammad och i den svenska 

samhällsdebattens demokratiseringsprocess fanns inte plats för revolutionära, 

kommunistiska och odemokratiska aktioner, som de kom att gestalta sig vid tiden för 

Amalthea dådet. Därtill ska läggas den allmänna kunskapen om det blodiga inbördeskriget 

49 Karlsson, Klas-Göran. Historia som vapen – Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985 – 1995. 
Stockholm. Natur och Kultur, 1999. Sid. 57–58. 
50 Amaltheamannen blir flygare. Kalmar. 1918-04-05. 
51 Amalthea-mannen Algot Rosberg. Norrskensflamman. 1918-07-07. 
52 Amalthea-mannen Algot Rosberg. Norrskensflamman. 1918-07-07. 
53 Amalthea-mannen Algot Rosberg. Norrskensflamman. 1918-07-07. 
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mellan vita och röda i Finland. Anton Nilsons bombattentat klingade därmed illa med 

tidens demokratiska kursändring. Detta resulterade i att Amaltheadådet inte fyllde tidens 

föränderliga samhällssyfte och gavs därmed inget större positivare utrymme. Synsättet på 

händelsen och Anton Nilsons handling skulle därmed över en lång tid präglas av negativa 

minnesnoteringar, inte minst när de tunga depressionsåren efter först världskriget var över 

och det glada tjugotalets anda förändrade världsbilden för många. Detta visar inte minst 

Aftonbladets artikel från 1928. 

5.2 1928 

I mars skrivs en notis från Aftonbladet skriver i mars en artikel där subjektiviteten är väl 

framställd. Caféet där, som tidigare nämnts, attentatet mot båten Amalthea planerades har 

av polismyndigheten beslutats att stängas. Tillhållet beskrivs som illa beryktat och 

besökarna benämns som "Malmöbolsjeviker".  

Anledningen är, att en del oordning förekommit, såsom förtäring av sprit, samt att det 

varit ett tillhåll för bolsjeviker.54 

Mer än en gång tilläggs att Amaltheadådet planerades på sagda café.55 Tidningen Signalen 

publicerade en annons om Algot Rosbergs bok Amalthea med en tillföljande text där det 

historiska värdet av den politiska kampen som Amalthea var en del av.56  

Boken är en skildring från den tid, då kampen stod hård mellan kapital och arbete och 

har historiskt värde.57 

Den fackliga tidningen visar i ovanstående citat sin tydliga orientering som fackbunden 

samhällsaktör. Betoningen på motsättningen mellan löntagarens intresse i rättvisa och 

skäligt liv och arbetsköparens intresse i produktionsökning och maximerad ekonomisk 

vinning. 

Precis som undersökningsåret 1918 är kvantiteten tunn men anledningen beror inte på 

revolution. Den högkonjunktur som rådde från mitten av 1920-talet till börskraschen 

1929 har titulerats som det ”glada tjugotalet”. Högkonjunkturen medförde kulturella, 

54 Malmöbolsjevikerna berövas en tillflyktsort. Aftonbladet. 1928-03-04. 
55 Malmöbolsjevikerna berövas en tillflyktsort. Aftonbladet. 1928-03-04. 
56 Amalthea av Algot Rosberg. Signalen. 1928-07-12. 
57 Amalthea av Algot Rosberg. Signalen. 1928-07-12. 
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vetenskapliga och sociala framsteg. I en så upplyftande tid finns inget skäl att lyfta något 

så allvarligt och tungt som ett tjugo år gammalt terrorattentat. Skillnaden mellan 1918- 

och 1928-års tysthet kring Amalthea är att det politiskt spända läget som fanns i Europa 

under 1918 har bytts ut mot en lättare tillvaro. Denna tillvaro skulle dock komma att 

förändras och återgå till ett ännu spändare läge än under 1918. Något som syns i det icke 

befintliga utbudet av artiklar under 1938.  

5.3 1938 

År 1938 skrevs inga artiklar som berörde varken Amalthea eller Anton Nilson. 

När det ”glada tjugotalet” inte gav plats för Amaltheadådet var det på grund av en alltför 

positiv bris genom det svenska samhället. Tio år senare har vindarna vänt och totalitära 

stater har börjat ta sin plats på världskartan. Benito Mussolini hade sedan 20-talet byggt 

fascismens Italien, Josef Stalin styrde med järnhand över Sovjetunionen efter Vladimir 

Lenin och i Spanien var inbördeskriget i full gång där Fransisco Franco i slutändan skulle 

stå som segrare. De totalitära och diktatoriska ideologierna var minst sagt framträdande i 

Europa. Därför riktade pressen fokus på det demokratiska arbetet och, i synnerhet, aktioner 

och handlingar som grundade sig i fredliga processer. Inte ideologiskt extrema 

våldsaktioner. Många av dessa totalitära stater skulle komma att gå under vilket skapade 

en ny världsordning och en kapplöpning mellan Sovjet och USA om vem som skulle stå 

högst i hierarkien. Det skulle bli dags för de kommunistiska dagstidningarna öppna spjällen 

rejält vilket uppenbarar sig i bland annat Arbetartidningen.  

5.4 1948 

I juni publicerar Arbetartidningen en artikel om arbetarstriden i de svenska hamnarna 

1908. I artikeln benämner man arbetarna från England som "(...) den stora invasionen av 

engelska strejkbrytare." attentatet mot Amalthea utpekas som gensvaret från hamnarbetare 

som slogs för sin existens mot de "patriotiska" speditörerna. Skribenten pekar ut paragraf 

2358 som det absolut yttersta slaget mot en redan sargad arbetarklass. Trots att artikeln kan 

ses som färgad av politisk subjektivitet är det väldigt få delar i historien som lämnas ute. 

58 Paragrafen innebar att medlemmar inom SAF förbjöds sluta avtal med fackföreningar om inte 
arbetsgivaren erhölls befogenheter att leda och fördela arbetet samt fritt avskeda anställda. 
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Artikeln förklarar en bakgrund som, förutom ordval, båda sidor i stora drag skulle kunna 

ställa sig bakom. Stat och myndighet gestaltas som motståndare och domarna mot de tre 

gärningsmännen anses vara både hänsynslösa och grymma. Skribenten påpekar, genom 

citat av författaren och advokaten Henning von Melsted, att om attentatet mot Amalthea 

aldrig ägt rum hade flera, så kallade, invasioner av strejkbrytare kommit. 59 Melstedt 

förtydligar sitt resonemang:  

Om denna episod icke hänt, hade den första invasionen naturligtvis följts av flera, och 

det hade blivit en karavanväg över Nordsjön för strejkbrytartransporter.  

(…) ty de kristna har alltid av ålder vid behov inkallat ”hundturkar” även om de kallat 

sig patrioter.60 

 Arbetartidningen publicerade ytterligare en artikel i oktober i uppvaktning till Transports 

avdelning 30 i Malmös 60-årsjubileum, den fackförening som inledde strejken i Malmö 

hamn. Även här förtydligas det nödvändiga med attentatet mot Amalthea som ett gensvar 

till § 23. Skribenten påpekar att arbetare fått fortsätta bekämpa § 23 med fortsatta strejker. 

Något som hade kunnat undvikas om paragrafen aldrig blivit till.61 

År 1948 har den kommunistiska vänstern kopplat greppet om, av Roger Johansson kallat, 

tolkningsföreträdet. Aldrig förr har Amaltheadådet rättfärdigats som nu och tidningarna 

poängterar det nödvändiga i attentatet. Grunden till att det är den kommunistiska sidan som 

tagit sig tolkningsföreträde kan bero på attentatet mot den kommunistiska tidningen 

Norrskensflamman. Ett terrorattentat från den rådande makten mot den kämpande 

arbetarklassen skulle kunna inge en inställning av att om de kan slå mot oss kan vi slå mot 

dem. Attentatet mot Norrskensflamman kan ha retroaktivt rättfärdigat Amaltheadådet eller 

i alla fall öppnat för möjligheten att retroaktivt rättfärdiga dådet. 

5.5 1958 

Ett halvt sekel efter bomben i Malmö hamn är Amalthea och Anton Nilson ofta omnämnda 

i det svenska nyhetsflödet. En anledningarna till att händelsen och mannen är så väl 

omskrivna under denna tid är just tidsaspekten i sig eftersom det är 50 år sedan händelsen 

59 Thunell, Paul. Hamnarbetarstriden 1908. Arbetartidningen. 1948-06-26. 
60 Thunell, Paul. Hamnarbetarstriden 1908. Arbetartidningen. 1948-06-26. 
61 Amaltheastridens fackförening har 50-årsjubileum. Arbetartidningen. 1948-10-06. 
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inträffade med Nilson i huvudrollen. Dagens Nyheter har i mars en intervju med Nilson 

själv vilket ges en helsida i upplagan. I artikeln beskrivs Anton Nilson, som vid den här 

har uppnått en ålder av 70 år, som god människa som visserligen utfört ett dåd som krävt 

en annan människas liv och skadat flera andra men vars motiv är och var förståelig 

karaktär.62 

Anton Nilson är nu drygt 70 år. Han är en kortväxt man med kal hjässa, är rödlätt och 

vänlig i ansiktet. Det är en människa som haft mycket att kämpa med, det märks. Han 

syns lugn, nästan trygg, men upprördheten finns på botten. Han har undgått att stelna i 

en heroisk, frän attityd. (…) Nog skyggar han ännu denna dag inför en undran om 

ansvaret inför den döde.63 

Strejk framställs som en nödvändighet och arbetarnas sista möjlighet att påverka sina liv 

och samtid. Strejkbryteri benämns som något föraktligt och en, av arbetsgivarna, 

hänsynslös stridstaktik. Skribenten beskriver även hur den svenska staten var en 

motståndare för de arbetsvägrande med civilminister Hugo Hamilton inställande av 

militärmakt för att försvara strejkbrytarna och hur Kung Gustav V besökte de skadade på 

sjukhus dagen efter dådet.64 

Civilminister Hugo Hamilton hotade med att skicka ut mera militär om inte arbetarna 

slutade med sina demonstrationer – ”och då smäller det”, förklarade civilministern. 

(…) Kungens handlingssätt väckte ovilja på arbetarhåll.65 

Tidningar som Expressen, Aftonbladet, Arbetartidningen, Norrskensflamman och 

Reformatorn skriv alla om Amalthea och Anton. Merparten av tidningarna skrev i 

anslutning till 50-årsminnet av händelsen och vad Anton gjort sen dess samt hur han ser 

på sin gärning.66 Arbetartidningen lyfter i sin artikel Anton Nilson som en person med högt 

värde. Dennes uppväxt framställs som ett allmänmänskligt och samhälleligt intresse.  

62 Dödsdömde i DN-intervju. Ingen frågade om motivet. Dagens Nyheter. 1958-03-30. 
63 Dödsdömde i DN-intervju. Ingen frågade om motivet. Dagens Nyheter. 1958-03-30. 
64 Dödsdömde i DN-intervju. Ingen frågade om motivet. Dagens Nyheter. 1958-03-30. 
65 Dödsdömde i DN-intervju. Ingen frågade om motivet. Dagens Nyheter. 1958-03-30. 
66 Han med örat. Expressen. 1958-04-24. Offentligt Amaltheamöte. Aftonbladet. 1958-05-07. LO 60 år – 
Data ur historien. Norrskensflamman. 1958-07-29. Björklund, C.J. Dömda till döden – Amaltheadramat. 
Reformatorn. 1958-11-30. 
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Efter andra världskrigets slut blev kolonialiseringen, i synnerhet av Afrika, starkt 

ifrågasatt. Kolonialmakterna stod i en situation av ekonomisk och även moralisk 

ohållbarhet rörande kolonierna. Under 1950-talet var det svenska förhållningssättet starkt 

kritiskt till imperialismen. Att Amaltheadådet och Anton Nilson framställs med 

rättfärdigande beskrivningar kan bero på dessa strömmar av antiimperialism. Fartyget 

Amalthea får representera Storbritanniens skeppsflotta som kolonialiserade stora delar av 

Afrika och attentatet representerar motståndet mot denna imperialism. Under 1950-talet är 

också kalla kriget i full gång och Sverige positionerar sig neutralt mellan Sovjetunionen 

och USA. Med den svenska och ryska historien ställer sig Sverige tveksamt gentemot 

Sovjet och kommunismen men med tidens antiimperialistiska anda är USA inte heller en 

tydlig bundsförvant. I bruket av Amalthea och Anton Nilson, som tidigare nämnt får 

representera imperialismen respektive kommunismen, kan man ha ansett att min fiendes 

fiende är min vän. Denna positiva skildring av Amalthea och Anton skulle komma att 

fortsätta när 1900-talets vänstervåg tar sin födelse i nästa decennium. I en artikel från juli 

i Arbetartidningen Anton Nilson att ges ett väldigt fritt och oemotsagt få berätta om sin 

egen kamp. 

5.6 1968 

Arbetartidningen publicerar i juli en intervju med Anton Nilson. Intervjun berör nutida 

politik där våld används som ett verktyg. Nilson ges fritt utrymme att tala som han tycker 

och påpekar att det politiska våldet alltid börjar från makthållarna.67  

Våldet hänger ihop med oss människor. Vi har inte hunnit avlägsna oss från 

primitiviteten tillräckligt långt för att kunna undvika våldet som medel i det mänskliga 

umgänget. (…) Det är bara det, att det mesta våldet utvecklas från de härskande 

kretsarna.68 

Så även i fallet med Amalthea när militär sattes in som beskydd och att de engelska 

strejkbrytarna utan konsekvens kunde skjuta skarpt mot en fredligt demonstrerande 

folkmassa.69 Aftonbladet skriver i oktober om Nilsons hus som han byggde 1928 i 

Trollbäcken utanför Stockholm som han de senaste åren hyrt ut. Enligt artikeln har huset 

vandaliserats 17 gånger de senaste sju åren. Nilson framställs som ett drabbat offer för 

67 60 år efter Amalthea. Arbetartidningen. 1968-07-04. 
68 60 år efter Amalthea. Arbetartidningen. 1968-07-04. 
69 60 år efter Amalthea. Arbetartidningen. 1968-07-04. 
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meningsmotståndare. Ett intressant ordval står att finna i delen där artikeln ganska kort ger 

en bakgrundsbeskrivning av vem Anton Nilson är.70  

Anton Nilsson, socialist och medlem i Frihetskämparnas klubb, blev riksbekant 1908 

efter sabotage mot strejkbrytarfartyget Amalthea som låg i Malmö under 

hamnarbetarstrejken.71 

Skribenten koncentrerar sig på att Nilson tidigare blivit dömd och gärningen beskrivs som 

ett sabotage vilket kan ses som en förmildring av händelsen.72 I GT:s Söndagstidning i 

november förmedlas att ett TV-program om Anton Nilson och Amalthea. Artikeln har ett 

mer annorlunda uttryck än många andra tidningar och riktar sig mer anklagande mot 

Nilson. Skribenten uttrycker att Anton Nilson och attentatet efter händelsen fördömdes i 

såväl den liberala som i, den av skribenten kallad, arbetarpressen.73 Då min undersökning 

från början täckte även 1908-års nyheter är det med fog att säga att det uttalandet är 

kontroversiellt då de allmänna tidningarna uttryckte sig starkt kritiska till händelsen medan 

arbetartidningar som Norrskensflamman långt ifrån fördömde dådet. En enkel jämförelse 

med Söndagstidningens artikelinnehåll går att göra då Aftonbladet två dagar senare 

publicerar en artikel som även de förmedlar TV-programmet. Aftonbladets skribent skriver 

om Anton Nilsons förtvivlan att hans planerade skrämselaktion bragde livet av en ur 

besättningen samt att strejkbrytarna var avskydda. 

Anton Nilson ångrade aldrig sin aktion, men beklagade att en människa omkom. (…) 

Den mest hatade metoden var att importera utländsk oorganiserad arbetskraft som 

strejkbrytare.74 

Artikeln lyfter även, till skillnad från Söndagstidningen, de stora protesterna som lade 

grunden för gärningsmannens frigivning.75 Dagen efter publicerar Aftonbladet en kortare 

notis om programmet där Anton Nilson beskrivs som en gammal man fortfarande med en 

stark glöd och händelsen framställs som en stor och viktig händelse utan moraliska eller 

70 ´På sju år har Amaltheamannens villa förstörts sjutton gånger. Aftonbladet. 1968-10-14. 
71 ´På sju år har Amaltheamannens villa förstörts sjutton gånger. Aftonbladet. 1968-10-14. 
72 ´På sju år har Amaltheamannens villa förstörts sjutton gånger. Aftonbladet. 1968-10-14. 
73 Han sprängde Amalthea – Dödsdömd men fick nåd. GT:s Söndagstidning. 1968-11-10. 
74 Lindström, Magnus. Svensk domstol dömde honom till döden – berättar i TV i kväll. Aftonbladet. 1968-
11-12.
75 Lindström, Magnus. Svensk domstol dömde honom till döden – berättar i TV i kväll. Aftonbladet. 1968-
11-12.
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politiska yppande.76 Även Expressen annonserar programmet och även de lyfter den 

generella befolkningens förakt för strejkbrytarna. Man betonar hans unga ålder och att de 

inte hade för avsikt att skada någon som en förmildring och lyfter de stora protesterna.77 

Dagens Nyheter skrev också i efterhand om programmet och skriver även dem med 

förmildrande och sympatiska ord om både gärning och gärningsman. År 1908-års 

klasskamp lyfts som ett starkt skäl till varför attentatet, för de berörda, kändes 

nödvändigt.78 Artikelns sympatier med gärningsmännen blir tydligt när skribenten på ett 

så ingående sätt belyser bakomliggande faktorer som gjorde attentatet nödvändigt. 

Under 60-talet blåste kraftiga vänstervindar genom det svenska samhället. På Hötorget i 

Stockholm 1965 drabbar demonstranter samman med polis under demonstrationerna mot 

USA:s krigsförklaring mot Vietnam, Laos och Kambodja, I Båstad 1968 drabbar 

demonstranter och polis samman igen på grund av apartheidsbetonade Davids-cupmatchen 

i tennis och samma år ockuperade studenter vid Stockholms Universitet sitt eget kårhus. 

Denna ideologiskt röda våg har getts namnet ”68-vänstern” och symboliserades av kamp 

mot kapitalismens och imperialismens offer. Amaltheadådet blir den historiska symbolen 

för denna kamp och Anton Nilson idealet av en kämpande proletär. Denna symbolik skulle 

fortsätta in i nästa decennium då proggrörelsen på allvar gjorde entré. Antons hemska 

fängelsetid skildras i en artikel från Aftonbladet. 

5.7 1978 

I en artikel om Långholmen i Aftonbladet i januari nämns Anton Nilson som en av 

fängelsets kändare tidigare interner. Framställningen om Antons fängelsetid är en mörk 

och nästan hemsk historia. Skribenten skriver att han satt i becksvart mörker 24 timmar 

om dygnet på en kall stenbrits med råttor som enda sällskap. Orsakerna till hans 

fängelsevistelse uttrycks vara att han sprängde ett fartyg men inget om vad sprängningen 

resulterade i. Det uttrycks också att intendent Sten Karlsson blev under hans arbete på 

Långholmen god vän med Nilson vilket kastar ett positivt sken över gärningsmannen.79  

76 Rundkvist, Lars. Vital ”sabotör”. Aftonbladet. 1968-11-13. 
77 Bernhardsson, C.O. han dömdes till döden för strejkbrytar-bomb. Expressen. 1968-11-12. 
78 Eliasson, Karl-Olov. Bra om Amalthea. Dagens Nyheter. 1968-11-13. 
79 Helmersson, Stina. Gör ett nytt Skansen av Långholmen. Aftonbladet. 1978-01-25. 
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Undersökningsåret 1978 följer samma mönster som 1968. Vänstervågen är fortfarande 

stark, om inte starkare, och börjar mer och mer ta sig uttryck i kulturen. Det är på 1970-

talet som musikgenren proggen uppkommer. Proggen var starkt influerad av vänstervågen 

vilket ofta kom i uttryck i texter. Blå Tåget, Hoola Bandoola Band och Nationalteatern är 

bara några av de kändare proggrupperna. År 1977 bildades skivbolag i Malmö där artister 

som Marie Bergman, Dan Hylander, Mikael Wiehe och Nationalteatern gav ut album fram 

till 1993 då bolaget köptes upp av Musiknätet Waxholm (MNW).80 Skivbolaget döptes till 

Amalthea vilket var en direkt och uttalad koppling till attentatet i Malmö hamn 1908. Men 

den nya tiden av vänstersympatier kom att planas ut. När studien når 1988 blir tonläget 

mer kritiskt vilket blir tydligare hos Dagens Nyheter. 

5.8 1988 

Dagens Nyheter skriver i april om Anton Nilson och Amaltheadådet i anslutning till 

Nilsons boksläpp av den nya utgåvan av Från Amalthea till rysk revolution. Man skriver 

att Nilson undslapp sitt dödsstraff, inte på grund av de stora protestmötena utan på grund 

av dåvarande justitierådet Marks von Würtembergs starka negativa åsikter om dödsstraffet. 

Att skribenten väljer att belysa Würtembergs åsikter om dödsstraff som skälet till deras 

förmildrande dom, något som inte blivit belyst av någon tidigare, visar en mer kritiskt 

ståndpunkt till Amalthea. Inte heller hans frisläppning 1917 uttrycks den stora opinionen 

för Nilson utan skälet anges vara att lugna den oro som fanns hos arbetare och andra utsatta 

i Sverige. Det skribenten lyfter som intressant i Nilsons bok är hans dåd i Sovjetunionen 

och betonar riskerna med revolutionära aktioner samt att han aldrig kunde försonas med 

sin politiska motståndare till pappa. Samma tidning skriver om honom i september.81 I den 

artikeln är första gången som Anton Nilson benämns som terrorist av media. Artikeln 

lägger mycket vikt på Nilsons socialistiska och revolutionära bakgrund och att hans 

nuvarande, 1988, koppling och medlemskap i Socialdemokraterna.82 Dagens Nyheters 

tredje artikel det året har dock ett helt annat tonläge. Redan i inledningen lyfter artikeln 

frågan om vem Anton Nilson var;  

80 Musikon. Amalthea. http://musikon.se/bolag.php?ID=27&format=SP (Hämtad 2018-04 19) 
81 Hamrin, Harald. 30-talets terror i ny sovjetisk debatt – Ett krig värre än Stalingrad. Dagens nyheter. 1988-
04-27.
82 Öhman, Anders. En benådad terrorist. Dagens Nyheter. 1988-09-18.

http://musikon.se/bolag.php?ID=27&format=SP
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(…) terrorist i ordets moderna mening eller helt enkelt bara en person som har handlat 

enligt sina egna ideal och värderingar?83 

Expressen skriver i november om hur han på vägen mot Trollhättan och Vänersborg för att 

hålla föredrag insjuknar i ett blödande magsår. Dagen efter han lagts in på sjukhus tog han 

sig från sjukhuset utan att ha skrivits ut för att hålla nästa föredrag. Artikeln beskriver 

Nilson som en politiskt engagerad herre på 101 år och han framstår, av skribenten, som en 

glad och ganska käck man och kallar honom för krutgubbe vid flera tillfällen. Händelsen 

kring Amalthea nämns som hastigast.84 Aftonbladet publicerar samma månad en notis med 

rubriken ”Grattis, Anton, 101”. I notisen framstår han som en gammal uppskattad kändis. 

När skribenten berättar om Amalthea nämns inte Walter Dwigthon Close och man betonar 

faktumet att han lämnade Röda Armén när Josef Stalin blev regeringschef. Notisen 

avslutas med att påpeka att Anton Nilsons hälsa hindrar honom att föra sin kamp vidare.85 

I Sverige börjar vänstervågen avta vilket märks i framställningarna av Amalthea och Anton 

Nilson. Kritiska ordval som terrorist och revolutionär börjar, om än i liten utsträckning, 

appliceras på Anton Nilson. Men trots den nya tiden så framställs Nilson mestadels som 

en kulturperson. Det är oftast ganska lättsamma beskrivningar av hans person och man kan 

skönja att Nilsons koppling till Amaltheadådet blir svagare och svagare. 80 år efter 

attentatet börjar Anton Nilson gå från att vara personen som sprängde Amalthea till en 

karaktär i sig själv. Från att ha varit två komponenter, händelse och aktör, i samma historia 

har de båda skiljts åt och blivit två separata historier. Kanske har den långa tidens positiva 

framställning av honom gjort honom rumsren. Nästan på gränsen till folkkär. Denna 

folkkärhet föll i glömska under nästa undersökningsår då Anton bara nämns i en artikel 

från Aftonbladet. 

5.9 1998 

Amalthea och Anton Nilson nämns bara en gång under året och då enbart i en notis från 

Aftonbladet med rubriken ”Det vi tittade på 1968”. Där nämns att Anton Nilson 

medverkade i ett TV-program.86  

83 Wilson, Berit. Porträtt av revolutionär. Dagens Nyheter. 1988-09-25.  
84 Grahnquist, Knut. Amalthea-mannen, 101 rymde från sjukhuset. Expressen. 1988-11-08. 
85 Israelsson, Lena. Grattis, Anton, 101. Aftonbladet. 1988-11-11. 
86 Det vi tittade på 1968. Aftonbladet. 1998-11-06. 
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Under undersökningsåret 1998 har Anton varit död i nio år det är väl kutym att inte tala 

illa om de döda vilket kan vara en orsak till det låga kvantitativa utrymmet. En annan orsak 

kan vara kommunismens fall i Sovjetunionen. Michail Gorbatjov hade misslyckats med att 

göra Sovjet till en federation och när den nationalistiska vågen sköljde över Östeuropa och 

republik efter republik utropade sig som självständig avgick Gorbatjov 1991. 

Kommunismen är under därför undersökningsåret inte längre ett reellt hot efter kalla 

kriget. Då kommunismen inte längre är ett hot finns det inga skäl att belysa den 

extremideologiska faran. Varken Anton Nilson eller Amalthea har något syfte att fylla 

1998. Ett syfte att fylla skulle komma tre år efter undersökningsåret 1998. Vad syftet var 

stod klart i Aftonbladets artikel i januari.  

5.10 2008 

Ett sekel efter händelsen i Malmö är Anton Nilson och Amalthea återigen ett välskrivet 

fenomen. Aftonbladet publicerar en januari ett två sidor långt reportage om attentatet mot 

strejkbrytarbåten. I inledningen verkar tonläget vara förändrat i jämförelse med 

Aftonbladets tidigare publikationer. Skribenten påpekar att attentatet ”väckte avsky i hela 

landet”87 och kungens besök av de skadade engelsmännen är inte längre kontroversiellt. 

Dock påpekar skribenten att den dåtida opinionen vänder när motivet klargörs och 

gärningsmännen grips. Den starka opinionsbildningen för de gripnas frigivning ges mycket 

utrymme.88 I juli annonserar Aftonbladet om en minnesstund för Amaltheadådet som skulle 

hållas i Malmös hamn. Minnesstundens innehåll bestod av allsång av Internationalen, 

strejkvisor och högtidstal. De tre gärningsmännen, Algot Rosberg, Alfred Stern och Anton 

Nilson, benämns som folkhjältar och attentatet som; ”(…) en symbol för den gamla onda 

tiden då arbetare ställdes mot arbetare”89. I Dagens Nyheter är tonläget något annat. Direkt 

i rubriken jämförs gärningsmännen i Malmö med radikala islamistgruppen Al-Qaida.  

Amaltheamännen – 1908 års al-Qaida. I debatten om kommunismens brott har den 

politiska moralens väktare än så länge inte sagt något om ett av de mer obestridliga: 

87 Gunnarsson, Johan. Strejkbrytarnas båt sprängdes i luften. Aftonbladet. 2008-01-05. 
88 Gunnarsson, Johan. Strejkbrytarnas båt sprängdes i luften. Aftonbladet. 2008-01-05. 
89 Aftonbladet. 2008-07-06.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Algot_Rosberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stern_(revolution%C3%A4r)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anton_Nilson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anton_Nilson
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bomben mot strejkbrytarfartyget ”Amalthea” i Malmö under hamnarbetarstrejken 

1908.90 

Skribenten framställer Anton Nilson som kommunistisk uppviglare och attentatet som ett 

odemokratiskt terroristattentat som setts med alltför godmodiga ögon.91 Expressen gör en 

jämförelse med Amaltheadådet och andra terrorstämplade handlingar och menar på att 

Amalthea och hennes gärningsmän är på inga sätt annorlunda från nutida, 2008, 

terrornätverk.92 

Efter millennieskiftet får Amalthea och Anton Nilson ett uppsving. Händelsen och aktören 

har blivit populära i dagspressen efter det nästan uteblivna tidningsutbudet 1998. En 

anledning till den höga kvantiteten av artiklar kan vara att ett sekel har gått sedan dådet i 

Malmö och minnet ska tas upp på nytt. I Malmö anlägger stadsfullmäktige en minnesplatta 

i hamnen och den gamla grenen av ungsocialister anlägger en egen minnesplatta, även den 

i hamnen. Men om man tittar på vad som skrivs om Amalthea och Anton kan man förutom 

att analysera vilket historiebruk som kretsar kring Anton och Amalthea under denna tid 

också få svar på varför de båda har fått nytt liv. Ett skäl till den nya sortens nyfikenhet kan 

vara att det mellan nedslagsperioderna inträffade ett annat uppmärksammat terrorattentat. 

11 septemberattacken mot World Trade Center som resulterade i att begreppet terrorism 

blev aktuellt och en världsfråga. Det nya historiebruket av Amalthea kan grunda sig i en 

svensk självrannsakan av sin historia där attentatet 11 september drev historieanvändare 

att granska sin egen historia av terrorklassade aktioner. Begreppet terrorism skulle även 

komma att bli en nationell huvudfråga för det svenska samhället när Sverige utsätts för ett 

eget terrordåd 2017. Huvudfrågan lyfts bland annat i Aftonbladets artikel i januari. 

5.11 2018 

Generellt ges Amaltheadådet och gärningsmannen ett rejält annat framställande 2018. 

Aftonbladet nämner i januari Anton Nilsons och dennes dåd tillsammans med bland andra 

Timothy McVeigh som genom ett bombattentat tog livet av 168 personer i Oklahoma City 

1995, självmordsbombaren Shehzad Tanweer som döda sju personer i London 2005 och 

Beate Zschäpe, medlem i nazistiska Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), som 

90 Jönsson, Dan. Amaltheamännen – 1908 års al-Qaida. Dagens Nyheter. 2008-07-12. 
91 Jönsson, Dan. Amaltheamännen – 1908 års al-Qaida. Dagens Nyheter. 2008-07-12. 
92 Kianzad, Behrang. Förebud om terror. Expressen. 2008-07-13. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Untergrund
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åtalades för 10 mord.93 I en annan artikel från Aftonbladet nämns Amaltheadådet 

tillsammans med gisslandramat på Västtyska ambassaden 1975 och attentatet mot 

Norrskensflamman i Luleå 1940.94 En lång rad lokaltidningar (Södra Dalarnes Tidning, 

Sundsvalls Tidning, Sala Allehanda, Nya Ludvika Tidning, Hudiksvalls Tidning, 

Falukuriren, Fagerstaposten, Borlänge Tidning, Gefle Dagblad, Örnsköldsviks Allehanda, 

Tidningen Ångermanland, Söderhamnskuriren, Ljusdalsposten, Ljusnan, Länstidningen 

Södertälje, Norrtälje Tidning, Östersundsposten, Västmanlands Läns Tidning) publicerar 

den 12 januari samma artikel. I boken jämställs amaltheamännen med nutida terrornätverk 

som IS.   
Lodenius konstaterar att dömda terrorister nästan aldrig uttrycker ånger. Bokens 

svensk, Amalthea-mannen Anton Nilson, som sprängde en husbåt där strejkbrytare 

bodde varvid en dog och många skadades ångrade sig aldrig. Jag lyssnade själv på 

honom en gång på 80-talet (han blev 102 år gammal) och då avslutade han, som alltid, 

sin berättelse med att mana åhörarna till revolution.95 

I Svenska Dagbladet lyfts och jämställs Amaltheadådet i sammanhang med 

lastbilsattentatet av Rakhmat Akilov på Drottninggatan i Stockholm.96 

Som tidigare nämnts kan skälet till dess återkomst 2008 vara terroristattentatet mot World 

Trade Center 2001 men i Sverige hände något som inte hänt sedan 1975 som troligen 

påverkade histriobruket. 7 april 2017 kapade Rakhmat Akilov en lastbil och kör ner 20 

personer på Drottninggatans gågata. Av de 20 personerna dör ca 5. Det är första gången på 

43 år, gisslandramat vid västtyska ambassaden i Stockholm, som ett terroristattentat i 

Sverige haft dödlig utgång. Sedan Amalthea har fyra terroristklassade attentat lett till 

dödlig utgång av civila. I en tid där farhågorna om yttre hot blir allt mer omskrivet skulle 

93 Lodenius, Anna-Lena. Mördare och hjältar. Aftonbladet. 2018-01-02. 
94 Historiska terrordåd i Sverige. Aftonbladet. 2018-01-06. 
95 Fagerström, Pär. Terrorister ångrar sig inte. Hudiksvalls Tidning. 2018-01-12. 
96 Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Södra Dalarnes Tidning. 2018-01-12. Fagerström, Pär. 
Terroristerna ångrar sig inte.  Sundsvalls Tidning. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. 
Sala Allehanda. 2018-01-12.  Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Nya Ludvika Tidning. 2018-01-
12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Hudiksvalls Tidning. 2018-01-12. Fagerström, Pär.
Terroristerna ångrar sig inte. Falukuriren. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte.
Fagerstaposten. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Borlänge Tidning. 2018-01-12.
Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Gefle Dagblad. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna
ångrar sig inte. Örnsköldsviks Allehanda. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte.
Tidningen Ångermanland. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Söderhamnskuriren.
2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Ljusdalsposten. 2018-01-12. Fagerström, Pär.
Terroristerna ångrar sig inte. Ljusnan. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte.
Länstidningen Södertälje. 2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Norrtälje Tidning.
2018-01-12. Fagerström, Pär. Terroristerna ångrar sig inte. Östersundsposten. 2018-01-12. Fagerström, Pär.
Terroristerna ångrar sig inte. Västmanlands Läns Tidning. 2018-01-12.
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ett terrorattentat kunna resultera i att historiska händelser med komparativt värde granskas 

ur det nya perspektiv som terrordådet skapat. Anton Nilson och Amalthea blir i 

jämförelserna med annan terrorism symboler för svensk terrorhistoria.  

6 Sammanfattande analys 

 Vi kan i undersökningen se hur historiebruket kring Amalthea och Anton Nilson varierar 

i kvantitet genom de hundra åren som studien sträcker sig över. Under undersökningens 

tre första decennier lyser Amalthea och Anton Nilson med sin frånvara från svenska 

dagstidningar. De specifika anledningarna är olika. År 1918 var det den ryska revolutionen 

och fokus på demokratisk process, 1928 var det ”glada tjugotalet” med högkonjunktur och 

1938 de totalitära staterna utbredning och maktcentraliserande i Europa med fokus på 

fredliga processer. Trots att anledningar är olika för de tre undersökningsåren är syftet det 

samma, just att det inte fyller något syfte. Amalthea och Anton Nilson är under den här 

tiden inte användbara för det rådande samhällsklimatet. Därför brukas inte minnet av 

varken händelse eller aktör. När nästa undersökningsår nås har saker hänt. Amalthea och 

Anton Nilson har nu ett syfte att fylla för svenska kommunister. Efter mordbrandsattentatet 

mot Norrskensflammans redaktion ges möjligheten för den kommunistiska vänstern att åta 

sig tolkningsföreträde och rättfärdiga Amaltheadådet och hylla attentatsmannen Anton 

Nilson. När nästa undersökningsår, 1958, tar vid har historiebruket av Amalthea och Anton 

fortfarande att syfte. Samhällsströmningarna riktar sig starkt kritisk mot imperialismen och 

hur de koloniala stormakterna förslavade den afrikanska kontinenten och lade grunden för 

apartheid. Samtidigt beskådar omvärlden kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen 

och USA som representerar kommunismen och kapitalismen. Fartyget Amalthea får under 

den här tiden, som tidigare nämnts, representera den imperialistiska stormakten 

Storbritannien och attentatet som motståndet mot den samma. När 1960-talets vänstervåg 

sakta börjar ta fart med 68-vänstern blir Amalthea en symbol för de negativa konsekvenser 

som kapitalismen förde med sig och attentatet symboliserar kampen mot dessa orättvisor. 

När sedan vänstervågen drar igång på allvar under 1970-talet specificeras nödvändigheten 

i handlingen ännu mer. Anton Nilsson och Amaltheadådet för under 

undersökningsperioden mellan 1958–1978 ett uppsving på grund av rådande samhälleliga 

strömningar. När vänstervågen lagt sig 1988 har tongången blivit kritisk. Pressen ser med 

skepsis på attentatet men det går att urskilja att något har hänt med framställningen av 
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Amalthea och Anton. Nämligen att de har separerats. Amaltheadådet och Anton Nilson har 

tidigare varit så starkt förknippade med varandra att de näst intill varit samma sak. Under 

50-, 60- och 70-talet har Anton Nilson blivit en kultfigur i sig själv. Nästan fristående från 

attentatet mot Amalthea. Samma slutsatser kan dras under undersökningsåret 1998 då det 

enda som nämns om Amalthea och Anton är en notis som skriver att Anton Nilson talade 

i TV 30 år tidigare. Orsakerna till att Anton Nilson inte nämns i mer än en notis kan ha 

förklaringar i att Anton under 50-, 60- och 70-talet blev just kultförklarad och en egen 

nyhetsperson utan Amaltheadådet. En ganska omtyckt farbror vars glöd, oavsett vad han 

lade den på, sågs på med beundran. Efter millennieskiftet ljuder helt andra tongångar. 

Historiebruket av Amalthea och Anton får en renässans och har återigen ett syfte att fylla 

men den här gången ett helt annat syfte än tidigare. Efter terrorattentatet den 11 september 

börjar svensk press rannsaka den svenska historien av terrorism. Amaltheadådet framställs 

då som ett terrorattentat utan bakgrundsdetaljer eller rättfärdighet utan ett dåd som enbart 

grundade sig i ett omänskligt hat. Ett sekel senare har historiebruket av Amalthea och 

Anton Nilson slutit den ideologiska cirkeln och fått axla rollen som ett föraktat 

terrorattentat och terrorist bland andra. Tongångarna skruvas nu upp efter lastbilsattentatet 

på Drottninggatan i Stockholm och Amaltheadådet döms nu allt hårdare. På så sätt kan 

man säga att Anton Nilson och Amaltheadådet på 100 år tagit sig varvet runt ur ett 

symbolvärdesperspektiv. Från att inte ha något symbolvärde alls under 

undersökningsperiodens tre första decennier till att placeras i tolkningsföreträdande grupp 

för att sedan bli en symbol för den svaga människans handlingskraft för att i slutändan, 

efter en kort period av tystnad, ta steget till att bli en del av den mörka svenska historien. 

Det ideologiska historiebruket är för studien det mest intressanta historiska användandet 

av Amaltheadådet och Anton Nilson då det är i markant omfattning vid två olika perioder 

och med två olika uttryck. Under 40- och 50-talet är anseendet av Amalthea och Nilson ett 

positivt sådant. Enbart ett fåtal ställer sig konkret kritiska till vad som hände. Inte bara 

tidningar med en socialistisk bakgrund utan även av tidningar med en mer liberal betoning, 

som exempelvis Dagens Nyheter och Expressen, ställer sig mer eller mindre bakom det 

inträffade. 1988, i Dagens Nyheter, är första gången som Anton Nilson kallas för terrorist 

men det är inte förrän 20 år senare som någonting verkar ha hänt i det ideologiska 

historiebruket. Amaltheadådet och Anton Nilson börjar det här nedslagsåret att starkt 

kritiseras och vissa fall mer än så. Från att ha betraktas med sympati och i vissa fall rent ut 

hyllats jämförs Amalthea med samtida och dåtida terroristattentat och Anton Nilson själv 
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med aktiva terrornätverk. Under 2018 var det inte uteslutandet det ideologiska 

historiebruket som manifesterades. De stora tidningarna, utom en, och lokalpressen 

använder Amalthea och Anton Nilson som exempel på farliga handlingar och människor 

av terroristisk arketyp. En stor nationell tidning skådar Amalthea och Nilson ur ett annat 

perspektiv. Istället för att lyfta fram Amalthea och Nilson som ett exempel på ondska pekar 

kar man på de nämnda i ett jämförande i hur människor utan tro och hopp i slutändan kan 

agera och att sådant måste tas i beaktning i beslutsfattandet gällande flyktingvågen. 

Tidningen som använder det politisk-pedagogiska historiebruket är Aftonbladet. Att det är 

just aftonbladet som, av de stora tidningarna, brukar minnet på det sättet kan finnas en 

förklaring till. Trots att man bestämt pekar på det onda i gärningen utgår man ändå ifrån 

en sympati som de andra tidningarna avstår ifrån. Av de tidningar som skriver om 

händelsen 2018 är det bara aftonbladet som står till vänster i det politiska klimatet. 

7 Slutsats och Reflektion 

Roger Johansson slår i sin studie fast att historiebruket kring skotten i Ådalen till en början 

varierade med olika samhällsgrupper som sökte tolkningsföreträde. Samma slutsats finns 

i minnet av Amalthea. Under händelsens första decennier råder väldigt delade meningar 

från olika håll. Den mer liberala pressen, som exempelvis Dagens Nyheter, förhåller sig 

mer kritiska till attentatet medan den mer socialistiska tidningar, exempelvis 

Norrskensflamman, ser klart positivt på händelsen. Aftonbladets, som i det här avseendet 

får ses som ett politiskt mellanspår, ställning är inte glasklar utan positionerar sig 

förhållandevis mycket neutralt. Precis som med Ådalen 1931 når också historieskrivningen 

om Amalthea en koncensus under mitten av 1900-talet. Majoriteten håller attentatet som 

en motiverad handling och som en tyngdpunkt i demokratiseringsprocessen. Den synen 

utmanas och förändras efter millennieskiftet. Den motivgrundande tonen är bortblåst och 

Amalthea symboliserar ett avskyvärt terrorattentat bland andra. 

I verket om George Carl von Döbeln slår Dybelius fast att Döbeln tillskrivs egenskaper 

och dygder för att ges ett symboliskt värde. På samma sätt tillskrivs Anton Nilson olika 

karaktärsdrag och ibland även en natur. På så vis blir Nilson en symbol och vad han 

symboliserar förändras över tid. Under den valda undersöksperiodens första årtionden är 
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användandet av Anton Nilson väldigt skralt. Möjligtvis för att såren efter dådet inte till 

fullo läkt än. Men under 50-, 60- och 70-talet iklär Anton Nilson rollen som gammal 

arbetarhjälte och en huvudaktör i utvecklingen av den svenska arbetsmarknadspolitiken 

under 1900-talet. I den mer liberala och konservativa pressen blir symboliken mer åt det 

senare hållet men spår av det första står även det att finna. Under denna tid är Anton 

Nilsons negativa konsekvenser av hans dåd, exempelvis att en människa miste livet, 

förlåtet och lite i skymundan medan hans motiv var i allra högsta grad förståeliga. Hans 

symbolvärde under sagda period blir en outtröttlig proletär vars socialistiska övertygelse 

och kämpaglöd tagit honom och hans kamp långt utanför Sveriges gränser. En rättskaffens 

man trots sina höga ålder fortfarande gör vad han kan för kampen för arbetarklassen. 

Likaså framställs Amalthea-attentatet under samma tidsperiod, trots i sitt resulterande av 

en annan människas död, som en yttersta nödvändighet i arbetarnas kamp mot 

arbetsgivarföreningen. Den avlidne ses som en olycklig konsekvens av en handling som 

inte bara var tvungen att utföras utan var i allra högsta grad rättfärdigad. Även de 

existentiella historiebruken, vars syfte är att minnas och inte glömma bort, kantas av denna 

symbolik.  

Men, möjligen på grund av händelser som attentatet 11 september 2001 och Rakhmat 

Akilovs vansinnesfärd på Drottninggatan i Stockholm 2017, förändras Amalthea och 

Anton Nilsons symbolvärden efter millennieskiftet. När den svenska massmedian gör upp 

med sitt förflutna efter 2001 råder en osäkerhet över vad Amalthea och Nilson är symboler 

för. Hyllad arbetarklasshjälte och rättfärdig aktion eller avskydd dynamitmördare och 

föraktat terrorattentat? När studien når april 2018 och dådet i Stockholm blivit ett år 

gammalt har osäkerheten försvunnit och Anton Nilson är inte längre en arbetarklasshjälte. 

Nilson är ingen hjälte överhuvudtaget längre. Istället för att vara en symbol för de fattigas 

förebild blir Anton en symbol för hur vilseledd en människa som styrs av hatet kan bli och 

vilka gräsliga handlingar hatiska människor kan utföra. Amaltheadådet blir en symbol för 

våldshandlingar, i synnerhet de som riktas mot oskyldiga, som i ett demokratiskt samhälle 

aldrig får hedras. 

I studien om birgittajubileet 2003 slår Ingemar Lindaräng fast att jubileet 2003 bar inslag 

av sin samtids idéströmningar. På samma sätt slår den här studien fast att historiebruket 

om Amalthea och Anton Nilson under 100 år följer sim samtids idéströmningar. En 

fascinerande observation är att varken händelsen eller aktören uttalas som terrorism eller 
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terrorist förrän 80 år senare. Jag skulle vilja framhålla en personlig hypotes om varför. 

Mellan 1918 och 1978 är tonläget, om än föränderligt, relativt förmildrande för Amalthea 

och Anton Nilson. Grunden till det ligger möjligtvis i att de ditresande engelsmännen inte 

ansågs som civila. De strejkbrytande engelsmännen sågs som, eller rent av var en symbol 

för, mellantinget mellan deltagande och civil. De hade på Arbetsgivarföreningens begäran 

och på egen vilja rest till Malmö för att utföra det jobb som de strejkande vägrade. Genom 

att utföra det jobbet tog man ifrån de strejkande sen enda maktfaktor i kampen mot en 

alltför aggressiv arbetsgivare och på det sättet gör de sig inte bara deltagande i konflikten 

utan äger även en skyldighet i konflikten. Det jag menar är att sprängningen av Amalthea 

inte ansågs vara ett attentat mot oskyldiga engelsmän utan mot konfliktdeltagande och 

medskyldiga strejkbrytare. Alltså får även de drabbade ett symbolvärde och vad som går 

att se i studien förändras även det symbolvärdet i takt med att attentatet och Anton Nilson 

blir nya symboler. Från att ha symboliserat en konfliktdeltagande och medskyldig aktör i 

något som på många håll förklaras som ett krig blir offren efter millennieskiftet en symbol 

för de oskyldiga offren för en terrorist.  

För vidare forskning av ämnet terrorism och dagspressen hade varit att analysera samtida 

tidningsartiklar av några stora händelser kopplat till terrorism. Exempelvis studera artiklar 

om Amaltheadådet dagarna efter det hände och jämföra rapporteringen med exempelvis 

rapporteringen kring Ådalen 1931. Det intressanta i den studien hade varit att kunna nå en 

slutsats om tidningarna rapporterar om terrorn kommer från svenska staten än från en ung 

revolutionär. Studiens syfte hade nog lutat mer åt samhällsvetenskapliga hållet än åt det 

historiska men det tar inte värdet från studien. Vidare forskning om Anton Nilson hade 

kunnat göras i en historiekulturell komparativ studie. Analysera kulturella uttryck såsom 

musik eller film och jämföra det med mer politiska uttryck för att se om symbolvärdet hos 

Anton ändras beroende på uttryck. 

En fråga ur ett anakronistiskt perspektiv som innefattar sig är vad som hade hänt om 

terrorattentatet mot World Trade Center 2001 aldrig ägt rum och, kanske i synnerhet, 

lastbilsattacken i Stockholm 2017. Hade Anton Nilson fortfarande varit en symbol arketyp 

av den proletära kamphjälten och hade Amaltheadådet än idag varit en symbol för 

arbetarklassens hopp om att segra om dessa två händelser aldrig ägt rum? Eller ännu längre, 

vilka symboler hade Amaltheadådet och Anton Nilson iklätts om en händelse likt skotten 

i Ådalen 1931 ägt rum idag? Det kan vi bara spekulera i men vad den här studien har visat 
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är att en smäll som ljöd genom gränderna i Malmö i juli 1908 ekar än idag, 110 år senare. 

Den ekar dessutom högre idag än vad den gjorde för 50 år sedan. Hur den ekar om 50 år 

till återstår att se. 
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