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1Inledningsdel 

1.1 Inledning  

Mitt intresse för fenomenet litterära sällskap har väckts genom att jag är aktiv 

medlem av Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren sedan tio år. Ursprungligen 

fann jag Sällskapet via en blogg tillägnad författarinnans mest kända bokserie 

(Lotta-böckerna utgivna på Wahlströms förlag under pseudonymen Merri Vik). 

Där hade det föregående år inbjudits till en träff, vilken lockat sex personer. Nu 

skulle man träffas igen och jag hakade på. 

När det blev dags att välja ämne för min masteruppsats i ämnet Biblioteks- 

och Informationsvetenskap föreslog ett par av mina vänner i Sällskapet att jag 

skulle skriva något med anknytning till ”vår” författare. Tidigare hade jag på fri-

villig basis medverkat med texter i Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgrens års-

skrifter samt på olika bloggar med anknytning till detta författarskap. Varför inte 

spinna vidare på detta intresse? Samtidigt fick det inte vara slagsida åt litteraturve-

tenskapens håll. Jag undersökte tänkbara problemområden som bibliotekens för-

hållande till den typ av böcker som Ester Ringnér-Lundgren skrev (populärlittera-

tur för flickor i långseriens format). Där visade det sig att en hel del forskning 

redan fanns. 

 Så småningom hittade jag ett alternativt spår. Flera gånger har jag fått frågor 

av utomstående om varför vi intresserar oss för en avliden författarinna som till 

råga på allt skrev barn- och ungdomsböcker. Hennes böcker finns ju inte ens i 

handeln längre och vem skulle förresten vilja läsa dem idag. Se där – här hade jag 

en ingång till ett uppsatsämne! Vad är det som driver människor att organisera sig 

kring ett gemensamt intresse av ett författarskap? Kan detta ha något syfte utöver 

den rent personliga tillfredställelsen?   

Ämnesområdet är aktuellt i och med att sällskap av denna typ blir allt mer fö-

rekommande. Genom internet har det blivit lättare att komma i kontakt med lika-

sinnade med samma intresse. Parallellt med de organiserade sällskapen ser vi 

dessutom allt mer av litterär turism i form av författarvandringar, kommersiella 

produkter skapade i en fiktiv figurs anda etc. 
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1.2 Vad är litterära sällskap 

1.2.1 Historisk tillbakablick 

Seden att, i organiserad form, samlas kring böcker och läsning har gamla anor. 

Men vad definierar ett litterärt sällskap idag och var finns ursprunget till alltihop? 

Låt oss se hur det hela började: 

    Ett litterärt sällskap är en förening av en grupp människor bildad kring ett gemensamt in-
tresse för litteratur. Det kan ha ett allmänlitterärt syfte eller koncentrera sin verksamhet till en 
viss genre eller författare, En del litterära sällskap har akademi som del av sitt namn1 

Företeelsens rötter finns i antikens diskussionsklubbar och skolor (till exempel 

Platons akademi). Franska akademin, bildad 1635, kan sägas vara det första litte-

rära sällskapet utan utbildningsanknytning. Upplysningstiden genererade Svenska 

Akademin (1786) med flera sällskap i andra europeiska länder. Deras huvudupp-

gifter var utgivning av ordböcker samt understödjande av utvalda författares pro-

duktion. 

En annan typ av litterära sällskap var de litterära salongerna i 1700-talets 

Frankrike, vilka fungerade som en träffpunkt för författare. Dessa kan betraktas 

som föregångare till nutidens studentklubbar i exempelvis USA eller Japan. På 

1800-talet lades grunden till vad vi idag vanligen menar med litterära sällskap, det 

vill säga ett författar- eller genrebaserat sådant.2 Flera orsaker samspelar: Läskun-

nigheten ökade i och med den svenska folkskolestadgan 1842, böcker blev billi-

gare att framställa och samhällsklimatet gynnade föreningsliv i allmänhet. De rö-

relser, vilka vi i dag betecknar som folkrörelser, härstammar från nyss nämnda 

sekel.   

För att bättre förstå sammanhanget kring de stora, klassiska folkrörelsernas 

uppkomst kan vi ta hjälp av professor Erik Gustaf Geijers text Om vår tids inre 

samhällsförhållanden, 1844, (uttolkad av historikern Torkel Jansson) Geijer näm-

ner associationsprincipen som en räddning ur korporationens misslyckande. Sta-

ten i dess gamla form kunde inte längre sköta ett Sverige som gick från att vara 

feodalt till kapitalistiskt. På landsbygden växte ett nytt proletariat fram, bestående 

                                                 
1 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: “Litterärt sällskap” (2016-04-27). 
2Wikipedia, den svenska versionen, gå till: ”Litterärt sällskap” (2016-04-27).  
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av människor som varken kunde livnära sig på skog- och jordbruk eller flytta till 

städerna där industrierna fanns. Förutom de rent ekonomiska förändringarna präg-

lades tidsandan av en minskad tillit till auktoriteter som statskyrka och ståndsriks-

dag. Frikyrkoförsamlingar och nykterhetsrörelse fyllde ett tomrum.3 Den materi-

ella omvälvningen gav utslag även på det ideologiska planet, i och med att margi-

naliserade grupper fick möjlighet att organisera sig.4 Liberalismen betonade indi-

videns frihet framför kollektivets enhet.5  I linje därmed kan föreningslivet upp-

fattas som marknadens motsvarighet i det civila samhället. Sociala relationer upp-

rättades som ett alternativ till de rent affärsmässiga.6 Samtidigt är även folkrörel-

sevärlden i viss mening kapitalistisk, då aktiebolag och sparbanker återfinns där.7 

De frivilliga föreningarna erbjöd en uppsjö av valmöjligheter för den enskilde, 

samtidigt som de utåt sett uppvisade en mångfald.8  

Janssons (1982) definition av folkrörelse är, förutom frivillighet som villkor 

för medlemskap, att den gör ett bestående avtryck i historien. Det paradoxala är 

att den i de flesta fall utvecklas till en maktfaktor. Konsumentkooperationen har 

blivit ett vinstdrivande företag och sjukkassorna har inlemmats i den offentliga 

sektorn.9 En skillnad mellan mål och medel har noterats av Jansson (1982). Han 

exemplifierar med den norska respektive den svenska nykterhetsrörelsens olikhet-

er. De delar målsättningen om ett helnyktert folk, men vägarna dit är inte iden-

tiska. Norge uppvisar en helt annan tradition i fråga om förankring av idén, varför 

de tidiga IOGT-föreningarnas största fokus låg på nykterheten i sig. I Sverige 

hade de en bredare politisk agenda. 10     

Vad föranleder min utvikning om folkrörelsernas historia? Jag har en bild av 

att de litterära sällskapen, i motsats till ordensväsendet, är öppna sammanslutning-

ar av folkrörelsetyp. De sysslar med mötes- och föredragsverksamhet samt oftast 

med något slags utgivning. Ibland finns en lokal inriktning och drift av författar-

hem kan ingå i uppgifterna.11   

De svenska litterära sällskapen samlades 24 november 1990 i paraplyorgani-

sationen DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). År 2013 var 120 säll-

skap anslutna, varav det äldsta grundades 1899. Bellmans Minne, som detta heter, 

har de senaste decennierna fått samsas med allt fler liknande sammanslutningar. 

Att tala om en ny folkrörelse är ingen överdrift.12 Jag tänker mig att benämningen 

                                                 
3 Jansson (1982) s.11-12. 
4 Jansson (1982) s.42. 
5 Norberg (1953) refererad i Jansson (1982) s.28. 
6 Jansson (1982) s. 30. 
7 Jansson (1982) s.36. 
8 Jansson (1982) s.12-13. 
9 Jansson (1982) s.17. 
10 Jansson (1982) s.20-21. 
11 Wikipedia, den svenska versionen, gå till ”Litterärt sällskap” (2016-04-27).  
12 Wikipedia, den svenska versionen, gå till ”Litterärt sällskap” (2016-04-27). 
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i detta sammanhang syftar på att rörelsen samlar många deltagare och i någon 

mån har ambitionen att göra ett avtryck i historien. 

Utländska motsvarigheter är det tyska nätverket Gruppe 47, engelska The Ba-

ker Street Irregulars (tillägnat Sherlock Holmes), det amerikanska Mystery Wri-

ters of America, samt det internationella World Science Fiction Society. De båda 

sistnämnda är exempel på genresällskap. Sådana kan även ha inriktningar som 

arbetarförfattare eller tecknade serier.13.  

1.2.2 Om DELS 

Min undersökning kommer visserligen inte att handla om samlingsorganisationen 

DELS utan om några av de sällskap som ingår, men jag finner ändå att det är vik-

tigt att känna till det övergripande sammanhanget. Enligt DELS hemsida har Sve-

rige världsrekord i antal litterära sällskap. DELS styrelse ser som sin uppgift att 

sprida kännedom om och underlätta sina medlemssällskaps verksamhet. Ett litte-

rärt sällskap ska, enligt DELS definition, vara religiöst och partipolitiskt obundet. 

Dess målsättningar är att främja och förvalta minnet av en eller några författares 

liv, diktning och tid.14 

Bland de anslutna sällskapen finns ett genresällskap (Sällskapet Deckarvän-

nerna), ett med regional inriktning (Det unga Skåne) samt fem som kan betecknas 

som historiska eller filosofiska. Övriga är personlitterära i vid mening, även om 

det inte alltid rör sig om skönlitteratur. Vetenskapsmannen Carl von Linné respek-

tive kompositörerna Hugo Alfvén och Wilhelm Peterson-Berger finns också med 

bland dem som förärats ett sällskap. Fem utländska författare har letat sig in bland 

de svenska namnen. Sett till könsfördelningen är 84 personlitterära sällskap tilläg-

nade män, 26 kvinnor och i ett fall, Sällskapet Eva och Carl-Emil Englunds vän-

ner, rör det sig om en man och en kvinna. Evandersällskapet är det enda personlit-

terära sällskap som är tillägnat en nu levande författare.15  

DELS har sin egen scen på den årliga Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. 

De medlemssällskap vilka hyr en monter är välkomna att framträda på scenen. 

Två gånger per år arrangerar DELS litterära matinéer i Stockholm och därutöver 

förekommer regionala författaraftnar och liknande. Kulturtidskriften Parnass, ägd 

av DELS, utkommer med fyra nummer årligen. Ofta handlar det om någon form 

av temanummer16 

Sammanträdet 1990, då DELS konstituerades, hölls på Lilla Hornsberg. En 

interimsstyrelse bestående av representanter för såväl Författarförbundet som ett 

par nybildade sällskap inbjöd de övriga 60 sällskapen till att förena sig under det 

gemensamma namnet DELS. Under flera års tid var Hornsbergs trädgård platsen 

                                                 
13Wikipedia, den svenska versionen, gå till ”Litterärt sällskap” (2016-04-27). 
14DELS>DELS.nu (2015-11-12). 
15 DELS>DELS.nu>Medlemmar (2015-11-12). 
16 DELS>DELS.nu (2015-10-20). 
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för De litterära sällskapens dag., vilken numera arrangeras på Skansen. Organi-

sationen har även deltagit i bokmässan som hålls i Örebro. Exempel på samverkan 

med andra aktörer är en utställning i KBs regi samt en litterär kryssning benämnd 

Sällskapsliv till sjöss, vilken genomfördes tillsammans med Tidskriften Vi. Under 

Kulturhuvudstadsåret 1998 medverkade DELS vid författarvandringar. 

Förutom att erbjuda sina medlemsorganisationer utbildning och erfarenhetsut-

byte i juridiska, ekonomiska och publicistiska frågor ger DELS ut böcker och 

medverkar i antologier.   

Parnass föddes ur styrelsens önskan om ett medlemsblad, vilket man valde att 

integrera i en litterär tidskrift. Förslaget kom ursprungligen från förläggaren Carl 

Johard, vilken var villig att ge ut den nystartade tidskriften om DELS ansvarade 

för redaktion och innehåll. 1996 tog Apostrophes förlag över Parnass, som nu 

samordnades med Allt om Böcker. Efter att den sistnämnda lagts ner 2004 blev 

Parnass självgående och drivs från 2006 av det helägda aktiebolaget DELS tid-

skrifter AB17 

1.3 Syfte, frågeställningar och definitioner 

1.3.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att utforska vilken funktion de personlitterära sällskapen har, 

såväl för den enskilde medlemmen som på ett mer allmänkulturellt plan. Jämfö-

relser kommer att göras mellan olika sällskap med avsikten att besvara vissa tema-

tiska frågeställningar: 

 Vilka är medlemmarna i de personlitterära sällskapen?  

 Varför deltar medlemmarna? 

 I vilken utsträckning uppfylls målformuleringarna i sällskapens stadgar?  

 Hur förhåller sällskapen sig till en folkrörelsetradition? 

 Vilken är sällskapens relation till bibliotek och medier? 

 Hur medverkar sällskapen till att minnet av en författare lever vidare och 

vad väljer de att lyfta fram? 

 Vilken roll spelar personlitterära sällskap i ett samhälleligt perspektiv?  

                                                 
17 DELS>DELS.nu>Historia (2015-11-12). 
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Utifrån en jämförande analys av intervjuerna blir det möjligt att jämföra sällskap-

en, diskutera deras roll och funktion, samt kanske tränga bakom den officiella bild 

av sällskapen som presenteras på deras respektive webbplatser. 

1.3.2 Definitioner och avgränsningar 

För denna uppsats definieras ett personlitterärt sällskap som ett sällskap inom 

DELS tillägnat en enskild skönlitterär författare. Därmed ingår även DELS vidare 

definition av ett litterärt sällskap som: ” (…) religiöst och partipolitiskt obundet. 

Dess målsättningar är att främja och förvalta minnet av en eller några författares 

liv, diktning och tid.”18 

De sällskap jag valt ut för studien är Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren 

(Ringnér-Lundgrensällskapet), Almqvistsällskapet, Bellmansällskapet, Birger 

Sjöbergsällskapet (Sjöbergsällskapet) och Sällskapet Per Anders Fogelströms 

vänner (Fogelströmsällskapet). Urvalet diskuteras nedan under rubriken 1.4.3 Ur-

val. 

Uppsatsens ämne kan tyckas ligga nära litteraturvetenskapens område med 

fokus på skönlitteratur, men i själva verket är det sällskapens verksamhet och syf-

ten som är huvudsaken. En avgränsning görs alltså gentemot litteraturvetenskap-

en, varför jag inte kommer att fördjupa mig i de aktuella författarskapen  eller 

författarnas biografier  mer än vad som krävs för att förstå och begripliggöra in-

tervjuerna och övriga källor. 

Bland Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgrens syften finns påverkan på 

bibliotek att tillhandahålla Ringnér-Lundgrens böcker. Av egen erfarenhet vet jag 

att Ringnér-Lundgrensällskapet haft utställningar på bibliotek, medverkat på Bok- 

och Biblioteksmässan, samt att Sällskapets årsmöten ibland har ägt rum i biblio-

tekslokaler. Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren har dessutom en målformule-

ring som handlar om att arbeta för att nyutgåvor av författarinnans verk görs. I 

deras, liksom i Fogelströmsällskapets stadgar nämns vidare vikten av att introdu-

cera sina respektive författare för nya generationer.19 

Almqvist-, Bellman- och Sjöbergsällskapen har samtliga någon form av text-

utgivning i sina stadgar. Almqvistsällskapet talar om bevarande och vård av hand-

skrifter, samt övriga minnen och dokument. Bellmansällskapet vill värna beva-

randet av lokaler och platser med Bellmananknytning, samt grunda ett Bellman-

museum.20   

                                                 
18DELS>DELS.nu (2015-10-20). 
19 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22); Per 

Anders Fogelströms vänner>Om oss (2016-04-02). 
20 Almqvistsällskapets stadgar>Almqvistsällskapet (2016-02-08); Stadgar ursprungligen reviderade vid ordi-

narie sammankomst 4:e juni 1919, samt därefter reviderade senast vid årsmötet 

2013§1>Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05); Birger Sjöbergsällskapets stadgar, Wikipedia, den svenska 

versionen, gå till Birger Sjöbergsällskapet (2016-02-05). 
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Därutöver kan personlitterära sällskap betraktas som ett medel att främja 

skönlitterär läsning i allmänhet. Drivande av författarmuseer, anordnande av för-

fattarvandringar, samt kontaktskapande med bibliotek och bokmarknad är också 

verksamheter som kan ingå i ett personlitterärt sällskaps verksamhet och därige-

nom ligger ämnet väl förankrat inom ABM-sektorns område. 

1.4 Teori och metod 

1.4.1 Teori 

Min teoretiska utgångspunkt är att förekomsten av personlitterära sällskap är ett 

uttryck för att vi bygger minnen kollektivt. Genom det mänskliga samspelet for-

mar individer en helhet av sina enskilda läsupplevelser. Något nytt föds ur sum-

man av delarna. Detta stärker litteraturens och den enskilda författarens ställning i 

det offentliga rummet. 

För att närmare förklara den kommer jag att nedan att beskriva andra forska-

res tankar om minnesskapande och olika sådana verksamheter, för att därifrån 

hämta begrepp att använda vid analysen av det empiriska underlaget. 

1.4.2 Forskningsöversikt 

Min forskningsöversikt inleds med avsnittet Personlitterära sällskap 1.5.1, vilket 

utgör en inventering av vad som tidigare skrivits i ämnet. Jag har funnit utbudet 

ganska tunt, men trots allt hittat några texter av bland andra Helena Forsås-Scott, 

Britt Dahlström och Bure Holmbäck. 

Avsnittet Minnesbyggande 1.5.2 skildrar den litterära turismens historia med 

avseende på såväl konstruerandet av författarmuseer som på tillvaratagandet av 

miljöer där fiktiva händelser utspelar sig. Nicola J Watsons bok The Literary 

Tourist har varit den viktigaste källan vid sidan av Elizabeth Emery, Nuala Han-

cock, Michael Foucault och Carina Sjöholm. Även om jag delvis har en annan 

ingång till mitt ämne så finns det beröringspunkter. Janet Brownes biografi om 

Charles Darwin visar hur mytologiserandet av en berömd person uppstår. Hanna 

Östholm och Ann Rigney bidrar med texter på liknande tema.  

Som teoretisk bakgrund har jag även satt mig in i minnesforskning av Pierre 

Nora, Maurice Halbwachs, Aby Warburg, Wulf Kansteiner och Paul Ricoeur. 

Detta är en metod att förstå sällskapen som en plattform för gemensamt minnes-

skapande. 

1.4.3 Urval 

Intresset för ämnet litterära sällskap väcktes (som jag tidigare nämnt) genom att 

jag själv är aktiv medlem av Sällskapet för Ester Ringnér Lundgren. Jag beslöt att 
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fokusera på personlitterära sällskap (i motsats till exempelvis genre- eller region-

ala sällskap) för att underlätta ett jämförande studium. Efter genomförd urvalspro-

cess bestämde jag mig för att studera Ringnér-Lundgrensällskapet samt Al-

mqvistsällskapet, Bellmansällskapet, Birger Sjöbergsällskapet och Sällskapet Per 

Anders Fogelströms vänner. Jag inledde processen genom mejlutskick till ett fem-

tontal personlitterära sällskap knutna till svenska författare, där jag klargjorde 

syftet med undersökningsprojektet och rekognoserade intresset för deltagande. 

Enbart sällskap kring svenska författare var aktuella p.g.a. att jag ville undersöka 

förekomsten av författarhem, litterära vandringar och liknande topografisk verk-

samhet. Bland de sällskap som svarade gjorde jag ytterligare ett urval baserat på 

möjligheten att träffa respondenter för inspelning av intervjuer. Sällskapens kon-

taktpersoner valde ut lämpliga intervjuobjekt. När det gällde Ringnér-

Lundgrensällskapet ställde jag en förfrågan på Sällskapets digitala gästbok samt 

på relaterade Facebookforum.   

Samtliga sällskap i undersökningen är baserade på skönlitterära författare i 

den bemärkelsen att författarens huvudsakliga produktion innefattar fiktiv prosa, 

lyrik eller dramatik. I möjligaste mån försökte jag få variation i fråga om sällskap-

ens art. Jag tog bland annat hänsyn till författarskapets typ och hur länge sällskap-

et existerat. Det var intressant att ha med Ringnér-Lundgrensällskapet som ensamt 

sällskap för barn- och ungdomslitteratur, trots att det förmodligen skulle medföra 

vissa metodproblem. Jag kommer att utveckla detta i metodavsnittet. Ytterligare 

något sällskap knutet till en kvinnlig författare hade varit önskvärt, men jag fick 

inte kontakt med något.  

1.4.4 Metod  

Syftet med undersökningen är att ta reda på individers subjektiva uppfattningar, 

varför jag bedömde den kvalitativa intervjun som mest användbar. I inledningsfa-

sen hade jag tankar om att kombinera detta med att göra deltagande observationer 

av någon aktivitet i varje sällskaps regi. Det senare valde jag så småningom bort 

på grund av mitt personliga engagemang i ett av sällskapen. 

Jag genomförde totalt sex halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med med-

lemmar i fem personlitterära sällskap. En person representerade två sällskap, vil-

ket jag räknar som två intervjuer. Två personer från ett annat sällskap var närva-

rande under varandras intervjuer om ett och samma sällskap. Samtliga intervjuer 

spelades in på plats med hjälp av smartphone och tog cirka en timme vardera. En 

ägde rum i Eskilstuna och de övriga i Stockholm, såväl i hemmiljö som på offent-

liga caféer. Parallellt med inspelningen förde jag minnesanteckningar. 

Respondenterna erbjöds anonymitet, men alla gav sitt godkännande till att 

framträda med för- och efternamn. Jag klargjorde att om någon hade velat vara 

anonym så hade jag avidentifierat samtliga informanter. Å andra sidan hade de lätt 

kunnat kännas igen av läsare som är förtrogna med de sammanhang som intervju-
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undersökningen berör. Det kan också finnas ett värde i att ge intervjupersonerna 

ett offentligt erkännande genom att namnge dem.21 Jag gjorde bedömningen att 

mitt forskningsämne inte i första hand rör människors privata levnadsförhållan-

den, utan är allmängiltigt.   

Några dagar innan intervjuerna ägde rum skickade jag en intervjuguide till in-

formanterna per e-post. Vid konstruerandet av intervjufrågor menar Kvale och 

Brinkman att det ibland är lämpligt att tänka i mer konkreta banor än vad forsk-

ningsfrågorna vill ha svar på, vilket jag tog fasta på.22 Därför beslöt jag att framför 

allt be intervjupersonerna berätta om enskilda händelser relaterade till sitt med-

lemskap i sällskapen, även om vi också diskuterade mer övergripande ämnen. 

Frågorna skulle inte beröra författarnas liv eller verk utan de personlitterära säll-

skapens arbete med att sätta avtryck i historien, öka intresset för sina författare 

och för läsning i allmänhet, samverka med bibliotek o.s.v.  

Intervjuerna transkriberades av mig, vilket är ett arbete som inte får un-

derskattas då det är en del av den aktiva bearbetningen.23  Därefter sammanställde 

jag innehållet till löpande text för redovisning i uppsatsens empiridel. Rennstam & 

Wästerfors kallar detta moment för reducering av materialet. Det är en konst att 

göra det på ett bra sätt.24  Jag valde att benämna respondenterna med förnamn för 

att särskilja dem från författarna som sällskapen är tillägnade, samt från de fors-

kare jag refererar till.  

Sammanställningen av respektive intervju skickade jag till den berörda perso-

nen, varefter jag utförde de smärre korrigeringar av texten som jag fick önskemål 

om. Det rör sig om tillagda faktauppgifter, preciseringar av person- och ortsnamn 

och dylikt. Nästa steg var att påbörja den jämförande analysen av sällskapen uti-

från olika teman. I viss bemärkelse kan man säga att analysen börjar redan på ett 

tidigare stadium av arbetet, då en undersöknings olika moment tenderar att över-

lappa varandra.25 Jag förstår vad Svensson & Ahrne åsyftar med detta påstående. 

Detta hör ihop med reduceringen av materialet som Rennstam och Wästerfors 

skriver om. Redan då måste man tänka över vilka uppgifter som är viktigast att ha 

med i redovisningen av intervjuerna, vilket aktualiserar analysen. Vad är relevant 

för att få svar på mina forskningsfrågor?  

Ett stort plus med den kvalitativa intervjun är att antalet nödvändiga intervjuer 

inte behöver fastställas från början.26 Det gjorde inte heller jag, utan det fick ge sig 

efterhand. Under arbetet med att analysera intervjuerna fann jag att materialet var 

lagom stort och hanterbart. Fem sällskap var också det optimala antalet. Det är 

                                                 
21 Kvale & Brinkmann (2009) s.89. 
22 Kvale & Brinkmann (2009) s.46. 
23 Svensson & Ahrne, I: Ahrne & Svensson (red.) (2011) s. 26. 
24 Rennstam & Wästerfors, I: Ahrne & Svensson (red.) (2011) s.202. 
25 Svensson & Ahrne, I: Ahrne & Svensson (red.) (2011) s.26. 
26 Eriksson – Zetterqvist & Ahrne I: Ahrne & Svensson (red.) (2011) s.44. 
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tillräcklig många för att mönster ska kunna skönjas och dessutom är siffran 

ojämn. Både män och kvinnor finns bland de intervjuade. 

1.4.4.1 Metodkritik 

Jag betraktar (i likhet med Kvale och Brinkman) den kvalitativa forskningsin-

tervjun som ett sätt för forskare och informant att gemensamt konstruera kunskap. 

Denna process ger forskaren frihet att forma en berättelse. Kunskap är, enligt detta 

synsätt, inte något som enbart finns hos intervjuobjektet.27Intervjuaren kan liknas 

vid en resenär i sin öppenhet för nya erfarenheter.28 Ändå måste man komma ihåg 

att en forskningsintervju aldrig kan jämställas med ett symmetriskt samtal mellan 

två likvärdiga parter. Den slutgiltiga makten ligger hos intervjuaren.29  

Jag är medveten om att min förförståelse beträffande ett av de studerade säll-

skapen påverkade intervjusituationen. När jag ställde frågor till de övrigas repre-

sentanter kunde jag inte undgå att relatera till hur det ser ut i Sällskapet för Ester 

Ringnér-Lundgren. Det var min referensram. Vid intervjun med informanten från 

detta sällskap försökte jag utgå från att jag inte visste mer än vad som stod på 

webbplatsen, men det var inte alltid lätt.   

Det faktum att jag var tvungen att välja informanter som jag hade möjlighet 

att träffa personligen måste tas med i beräkningen när det gäller sällskapens geo-

grafiska medlemsspridning. 

Anledningarna till att jag erbjöd deltagarna insyn i skrivprocessen är två. Jag 

ville dels säkerställa att svaren var rätt uppfattade av mig och dels förhindra att 

konfidentiella uppgifter publicerades i den färdiga uppsatsen. I likhet med vad 

Kvale och Brinkman skriver fann jag nämligen att intervjusituationen stundtals 

kunde medföra en alltför stor öppenhet från deltagarnas sida.30 Även Svensson och 

Ahrne (2011) tar upp det faktum att kvalitativa metoder ger forskare och studieob-

jekt en intensivare kontakt än vad som är fallet vid kvantitativa studier,31 

Ytterligare en risk med den kvalitativa forskningsintervjun är att svaren kan 

bli mångtydiga och motsägelsefulla. Detta behöver dock inte bero på bristande 

kommunikation, utan visar helt enkelt hur den studerade verkligheten ser ut.32  

1.4.5 Källmaterial 

De källor jag utgår från är minnesanteckningar från och transkriberingar av mina 

intervjuer med representanter från Ringnér-Lundgrensällskapet, Almqvistsäll-

skapet, Bellmansällskapet, Sjöbergsällskapet och Fogelströmsällskapet, samt e-

                                                 
27 Kvale & Brinkmann (2009) s.34. 
28 Kvale & Brinkmann (2009) s.64. 
29 Kvale & Brinkmann (2009) s.48-50. 
30 Kvale & Brinkmann (2009) s.90. 
31 Svensson & Ahrne, I: Ahrne & Svensson (red.) (2011) s.26. 
32 Kvale & Brinkmann (2009) s.47. 
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post från dessa. Kompletterande källor är sällskapens Webbplatser, vilka jag be-

sökte som förberedelse inför intervjuerna. 

1.4.5.1 Källkritik 

En källkritisk aspekt är skillnader i intervjupersonernas grad av engagemang i 

sina respektive sällskap. Inte alla respondenter har styrelseuppdrag, medlemskap-

ets längd varierar, de kan vara med i fler än ett sällskap och så vidare. Det kan 

inverka på såväl kunskaper om rådande förhållanden som på den egna upplevel-

sen.  

Vid de tillfällen då intervjuerna skedde i cafémiljö var det tämligen bullrigt, 

vilket kan försämra inspelningens kvalitet.33  

Intervjuerna gjordes under perioden februari till och med april 2016. De upp-

gifter jag utgår från i analysen härstammar från vad som gällde vid dessa tidpunk-

ter. Eftersom texten inte är av nyhetskaraktär lämnar jag öppet för möjligheten att 

förändringar därefter kan ha skett.34 

Bellmansällskapet har, sedan intervjuns genomförande, fått en ny ordförande. 

Denne kommer att utveckla sitt sällskap i en mer publik riktning utan att göra av-

kall på den vetenskapliga profilen.35   

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Personlitterära sällskap 

Forskningen inom det specifika området är inte omfattande. Vid Umeå uni-

versitet skrevs det vårterminen 2000 en fältstudie i ämnet Biblioteks- och inform-

ationsvetenskap, U156 Folkrörelser för litteraturintresserade – en studie av per-

sonlitterära sällskap och deras samarbetsnämnd av Sofia Pemer, vilken jag trots 

åtskilliga försök inte lyckats få tag i.  

Litteraturvetarna Britt Dahlström och Bure Holmbäck har skrivit kommente-

rade sammanställningar av de personlitterära sällskap som ingår i DELS. Förutom 

dessa har jag använt artiklar av Eva Bäckstedt, Josefin Olevik och Erik Helmers-

son. 

Artikeln ”Nya vindar, Elin Wägnersällskapet konstruerar Elin Wägner i 

Bergsluft” skriven av medlemmen Helena Forsås-Scott (professor i svenska och 

genusvetenskap) utgavs 2006 som rapport vid Växjö universitet. Forsås-Scotts 

                                                 
33 Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, I: Ahrne & Svensson (red.) 

(2011) s.45.  
34 I Ester Ringnér-Lundgrensällskapets fall har jag fått en uppgift om att Lottaböckerna kommer att återutgi-

vas som e-böcker, Print on demand och ljudböcker. 
35 E-post Olof Holm 2016-07-05. 



16 

 

text kommer jag att referera som ett exempel på hur ett enskilt personlitterärt säll-

skap kan arbeta.  

1.5.1.1 Sällskapens uppdrag och möjligheter 

 En studie utförd av litteraturvetaren Bure Holmbäck visar att sällskapens viktig-

aste funktioner är textutgivning, social samvaro och ansvar för lokaler relaterade 

till deras författare. 36Textutgivningen har fått en vidgad innebörd genom alla de 

tekniska möjligheter som numera erbjuds. Tryckta böcker samsas med ljud- och 

bildinspelningar av skilda slag samt med internet.37 En variant är Print on demand 

(även Books on demand) vilket innebär att förlagen trycker upp en utgåva av do-

kumentet efter att ha fått en order. Ofta är det fråga om böcker som inte förväntas 

inbringa några större försäljningsintäkter och vanligen är initiativtagaren en pri-

vatperson eller en förening. Det går t.o.m. att framställa enstaka exemplar av en 

titel.38  

        Materialet som sällskapen ger ut kan även vara dokumentära källor som 

Lasse Lucidors rättegångshandlingar. Några få sällskap har gett ut sin författares 

brevkorrespondens. Vissa är riktigt ambitiösa och satsar på de samlade skrifterna, 

vilket inte bara innefattar färdiga verk. Ett medlemsblad i någon form ingår i flera 

sällskaps utgivning.39  

 Den traditionella programverksamheten i form av föredrag har utvidgats till 

att innehålla konserter, teaterföreställningar, stadsvandringar samt även fördju-

pande seminarier. Sällskapen samarbetar ofta med bibliotek och andra lokala kul-

turinstitutioner eller med hembygds- och bildningsföreningar. I de fall då ingen 

annan är beredd att driva ett diktarhem eller -museum, händer det att något litte-

rärt sällskap gör det. Dessa lokaler finns i olika varianter. Antingen är det ett hus 

som författaren bott i, en kopia av något sådant, eller arrangerade föremål som 

tillhört personen.40 

Kontakter upprätthålls också med den akademiska världen. Ett flertal sällskap 

bedriver t.ex. stipendieverksamhet i syfte att främja forskning om sin författare 

eller uppmuntra till nyskapande i vederbörandes anda.41 

Elin Wägner-sällskapet är, bland mycket annat, en kunskapsbank. Förutom att 

fylla Bergsluft med historiskt stoff har Sällskapet bistått Växjö kommun med att 

välja ut citat för ingravering i Storgatan.42 I nästa avsnitt kommer jag att berätta 

mer om detta specifika sällskap. 

                                                 
36 Holmbäck 1998a, refererad i Forsås - Scott (2006) s.43. 
37 Holmbäck (2003) s. 4. 
38 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Print on demand (2006-10-07). 
39 Holmbäck (2003) s.4. 
40 Holmbäck (2003) s.4-5. 
41 Holmbäck (2003) s.4-5. 
42 Forsås-Scott (2006) s.43-44. 
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Vi tänker oss kanske att Sällskapsrörelsens största nytta ligger på det kultu-

rella planet. Då glömmer vi bort de arbetstillfällen den direkt eller indirekt genere-

rar. Omsättningen ökar i alltifrån tryckeri- och förlagsbranschen till rese- och ho-

tellnäringen. Hantverkare av olika slag behövs då ett författarhem ska rustas upp. 

Skådespelare och musiker erbjuds engagemang. De hembygdsgårdar och museer, 

med vilka sällskapen samarbetar, får nya infallsvinklar på sin verksamhet.43  

De litterära sällskapen är en viktig motkraft i en tid då skönlitteraturens ut-

rymme i skolans svenskundervisning minskar. Professor Magnus von Platen häv-

dade detta 1991 i en skrivelse där han uttryckte sin oro över svenska högstadiee-

levers låga litteraturintresse. I en jämförande studie av 19 länders ungdomar låg 

vårt land i botten. Fullt lika illa bedömde han inte situationen på universiteten, 

men en negativ utveckling skönjdes även där. Flertalet litteraturvetenskapliga av-

handlingar behandlade författare från Strindbergs tid och framåt, medan den äldre 

litteraturen försummades. Von Platen fann dessutom att en allt större andel av 

doktoranderna forskade om ännu levande författare. Även tidningarnas kultur-

journalistik följde detta mönster. Sällskap tillägnade stora avlidna författare (bl.a. 

Bellman- och Almqvistsällskapet, vilka båda ingår i min undersökning) betrakta-

des av von Platen som viktiga kanaler för forskningen. Tyvärr upptäckte han att 

de litterära sällskapen inte fick den uppmärksamhet de förtjänade. Som möjliga 

orsaker såg han den stora spridningen geografiskt och kopplingen till alltför 

många olika diktarnamn. Bildandet av DELS var ett steg i riktning mot synliggö-

rande och mobilisering, menade von Platen.44  

Holmbäck, själv en av Söderbergsällskapets grundare, pekar på en skillnad 

mellan personlitterära sällskap och organisationer inom idrott, politik eller relig-

ion. Det går inte att vara både Djurgårdare och AIK:are, baptist och katolik eller 

moderat och socialdemokrat. Däremot kan en och samma individ vara med i Sö-

derbergsällskapet och Strindbergsällskapet.45    

 De senaste decennierna har antalet nybildade litterära sällskap ökat. Enligt 

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samver-

kar flera faktorer till detta: Internet har underlättat kontaktskapande mellan män-

niskor med ett visst specialintresse. För individen erbjuder sällskapsrörelsen en 

möjlighet till kunskapsfördjupning. På ett samhälleligt plan är sällskapen en viktig 

beståndsdel i det litterära minnet, ofta förankrade i det lokala och personhisto-

riska. Dessa områden, vilka ofta behandlats styvmoderligt av litteraturvetenskap-

en, får därmed en upprättelse. De litterära sällskapen kan ses som en gräsrotsrö-

relse vid sidan av den akademiska världen och storstäderna.46  

                                                 
43 Holmbäck (2003) s.5. 
44 Holmbäck (2003) s.6. 
45 Bäckstedt (2003). 
46 Svedjedal, tolkad av Olevik (2011) s.34.  
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Svedjedal menar alltså att företeelsen är starkast utanför storstadsregionerna, 

något som jag har skäl att ifrågasätta. I fallet Ringnér-Lundgrensällskapet vet jag 

av egen erfarenhet att såväl styrelsen som den lokala verksamheten har starkast 

förankring i Stockholms- Göteborgs- och Malmöområdena. Kanske ser den geo-

grafiska kopplingen annorlunda ut i andra sällskap, eller om man ser till var de 

flesta av Ringnér-Lundgrensällskapets medlemmar faktiskt bor. Detta är svårt att 

uttala sig om innan jag gjort min undersökning.  

Enligt Catharina Söderbergh, styrelseledamot i såväl Strindbergsällskapet som 

DELS, fanns det 2010 runt 200 litterära sällskap i Sverige. Av dessa var ca 120 

medlemmar i DELS. Många sällskap är i första hand en regional angelägenhet. 

Skåne och Värmland ligger i topp bland landskapen när det gäller antalet.47 Sved-

jedal har förmodligen detta faktum i åtanke då han gör sin iakttagelse. Syftet är 

ofta att levandegöra en författare eller att lyfta fram någon som annars skulle 

glömts bort. En vanlig uppfattning är att det i första hand är pensionärer som är 

medlemmar. Söderbergh finner att det delvis är riktigt, men att ett trendbrott är på 

gång. Sveriges befolkning blir alltmer välutbildad i kombination med att fritiden 

ökar.48 

Litteraturvetaren Britt Dahlström tror att de personlitterära sällskapen har pot-

ential att axla de klassiska folkrörelsernas mantel, då de senare alltför mycket har 

utvecklats till maktfaktorer och karriärstrategier. Medborgarnas vilja att engagera 

sig ideellt har inte mattats av, utan söker sig ständigt nya vägar. Då finns den litte-

rära sällskapsrörelsen där som en opolitisk (i betydelsen inte partipolitisk) aktör 

inom kulturens sfär. Den strävar inte efter att ta någon annans plats. Snarare fyller 

den ett tomrum mellan olika läger i den litteraturvetenskapliga kontexten. Trots 

alla olikheter, både mellan enskilda sällskap och mellan deras inbördes medlem-

mar, finns det en gemensam nämnare. Drivkraften är att visa författarens angelä-

genhet i vår tid.49       

1.5.1.2 Wägnersällskapets verksamhet 

Elin Wägner-sällskapets Helena Forsås-Scott har beskrivit hur Sällskapet konstru-

erar bilden av sin författarinna i Sällskapets tidning Bergsluft. Forsås-Scott an-

vänder sig av Foucaults diskursbegrepp, vilket innebär ett uppbrytande av veder-

tagna enheter av typen ”författarskap”.50 En distans skapas till objektet så att orden 

och tingen lösgörs från varandra.51 Varje vetenskap har sin egen diskurs bestående 

av regler för hur utsagor och teorier bäst bör kombineras. Förutsättningen för dis-

                                                 
47 Helmersson (2010). 
48 Helmersson (2010) 
49 Dahlström (1996) s.12-13. 
50 Foucault (1969) s.31-43, refererad i Forsås-Scott (2006). 
51 Foucault (1969) s.66, refererad i Forsås-Scott (2006). 
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kursen är den diskursiva praktiken och de maktrelationer som omger den.52 En 

diskurs kan aldrig lyftas ur sin kontext och frikopplas från sin talare.53  

Som en förtydligande bakgrund visar Forsås-Scott hur diskurserna om Wäg-

ner såg ut innan Elin Wägner-sällskapet bildades 1990. Efter Wägners död 1949 

producerades dessa oftast av litteraturhistoriker. Såväl den feministiska tendensen 

i flera av hennes romaner som benägenheten att tolka dem självbiografiskt kom att 

stå i vägen för andra läsningar. Erik Hjalmar Linder och Ulla Isaksson gav henne 

den förminskande etiketten ”borgerlig realist”. Deras Wägnerbiografi blev trots 

detta en av beståndsdelarna i Elin Wägner-sällskapets formande av en ny diskurs. 

Enligt Forsås-Scotts hypotes var även 1960- och -70-talens andravågsfeminism 

samt 1980-talets miljörörelse viktiga influenser.  

Wägners teorier om ett matriarkat tillämpades i synnerhet inom den alternativt 

småskaliga Fogelstadsgruppen. I Bergsluft utgår sällskapet framförallt från Wäg-

ners Väckarklocka, vilandes på fundamenten jämställdhet, fred och miljö.54 Pro-

blematiserandet av genus var emellertid länge osynligt i Sällskapets tidning i och 

med att jämställdheten inte sågs som en egen fråga.55 Värt att notera är Wägners 

något annorlunda syn på jämställdhet där ”integreringen av kvinnorna i det man-

liga systemet” sågs ”som liktydigt med underkastelse och anpassning”.56 I stället 

skulle kvinnliga intressen som barn, skola och omsorg uppvärderas och gränserna 

mellan privat och offentligt tonas ner.57 Jag finner beröringspunkter med den 

norska socialpsykologen Berit Ås, vilken 1975 ville lyfta fram kvinnors erfaren-

hetsvärld och kultur som en motkraft till den manliga normen.58 Även kanadensis-

kan Dorothy Smith uttryckte under samma tidsperiod åsikter om sociologins för-

summande av konkret kunskap, känslor och fysiska upplevelser. Detta sades bero 

på att perspektivet alltid är den styrande mannens. Redskapen inom det sociolo-

giska fältet är otillräckliga för att definiera kvinnors liv, varför Smith förespråkade 

en utgångspunkt i vardagens mänskliga relationer. 59  

Genushistorikern Yvonne Hirdman blev förvånad då hon erhöll sällskapets 

pris Årets Väckarklocka, men tog trots allt emot det. Hirdmans inställning till 

Wägners feminism var nämligen kluven. Hon instämde i ifrågasättandet av man-

nens norm som den förhärskande, men saknade en analys av hierarki och social 

                                                 
52 Lindgren (2007) s.352. 
53 Foucault (1969) s.68-71, refererad i Forsås-Scott (2006). 
54 Forsås-Scott (2006) s.36-38. 
55 Forsås-Scott (2006) s. 39-40. 
56 Forsås-Scott (2006) s.38. 
57 Forsås-Scott (2006) s.38-39. 
58 Ås: “On female Culture: An Attempt to Formulate a Theory of Women´s Solidarity an Action”,I: Acta 

Sociologica vol 18:2-3, 1975, refererad i Ljung,(2007) s. 224.  
59 Smith, Dorothy: “Women´s Perspective a Radical Critique of Sociology”, I: Sociological Inquiry, vol.44, 

nr 1,1974, refererad I Ljung (2007) s.240-242. 
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konstruktion.60 Hirdman menade att makt och förtryck är ofrånkomliga i ett sy-

stem som bygger på särhållande av könen.61    

Elin Wägner-sällskapet har hållit seminarier kring olika teman och genrer. Det 

som ännu saknas i Bergslufts diskurs är drama, film, samt politiska och textkri-

tiska aspekter på Wägners verk. Forsås-Scott ser dock tecken på att tidningen för 

en kontinuerlig dialog med aktuell forskning. På sikt kan därför den expanderande 

personlitterära sällskapsrörelsen bli något av en maktfaktor genom utvecklandet 

av nya litteraturvetenskapliga diskurser, men ännu är tiden inte riktigt mogen.62  

1.5.2 Minnesbyggande   

Som en bakgrund till min undersökning av de personlitterära sällskapen kommer 

jag i detta avsnitt att ta upp olika aspekter av litterär turism, mytbildandet kring en 

offentlig person, samt minnesteorier. Jag vill nämligen skapa förståelse för den 

teori som underbygger analysen och precisera de begrepp vilka utgör metodiska 

hållpunkter. 

Litterär turism utgår primärt från en text eller ett författarskap, även om verket 

därutöver är tillgängligt i annat medieformat. Då en filmatisering eller TV-

produktion föreligger sker ofta en sammansmältning av intrycken och den ur-

sprungliga berättelsen uppstår i ny skepnad. Nyckeln stavas igenkännande och 

fenomenet är långt ifrån nytt. Tvärtom – 2000-talets guidade turer i Henning 

Mankells och Camilla Läckbergs anda, liksom de utländska motsvarigheterna, har 

historiska anor.63 Följ med på en exposé från graven till vaggan via det mänskliga 

minnet! 

 1.5.2.1 Graven och döden  

Redan under antiken tillämpades seden att besöka poeters gravar.64, Medeltids-

människans intresse kretsade i stället kring pilgrimsresor till platser där de kristna 

helgonens reliker fanns.65 I samband med 1700-talets upplysningstid flyttades fo-

kus åter till diktares sista vilorum. 66 Företeelsen i sina olika former benämns nek-

roturism och innebär en fysisk relation till den avlidne snarare än en personlig. 

Den amerikanske författaren Washington Irving påpekade hur intensivt och kitt-

lande det var att känna William Shakespeares kvarlevor multna under fötterna på 

kyrkogården i Stratford.67  

                                                 
60 Forsås-Scott (2006) s.40 - 41. 
61 Hirdman, Yvonne: ”Genussystemet-reflektioner kring kvinnors sociala underordning”. I: Kvinnovetenskap-

lig tidskrift 1988:3, s.51, refererad i Ljung (2007) s.245.  
62 Forsås-Scott (2006) s. 41 - 43. 
63 Sjöholm (2010) s.2-3. 
64 Watson (2006) s.32. 
65 Watson (2006) s.33. 
66 Watson (2006) s.23. 
67 Watson (2006) s.37. 
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 Paradoxalt nog utgör graven på många sätt bokens motsats. Graven är unik 

och stationär till skillnad från boken, vars uppgift är att cirkulera och tala till mas-

sorna. Boken är tryckt, medan gravstenens text är ristad i sten. Graven kan sägas 

ha en tydligare röst än boken.68  

Mytbildningen kring den enskilde författarens död påverkar hur vi betraktar 

även det sista vilorummet. Systrarna Brontës respektive Sylvia Plaths gravar får 

representera den kvinnliga författarens öde, medan John Keats och Henry C. Shel-

leys på Roms protestantiska kyrkogård symboliserar den unge exilromantikerns. 

Thomas Gray satte Londonkyrkogården Stoke Poges på den litterära kartan i sin 

dikt Elegy Written in a Country Churchyard, där han så småningom jordfästes.69 

Stoke Poges blev en palimpsest där Grays kropp, biografi, drömmar och text 

smälte ihop till en enhet med hjälp av hans litterära topografiska bestämning. 70  

Den mäktiga 1200-talskatedralen Westminster Abbey i London hyser Poets 

Corner med gravar och monument över 120 författare, musiker och skådespelare. 

Shakespeare finns representerad i form av en staty. Vill man vara kritisk kan man 

fråga sig om inte alltsammans är ett försök att klamra sig fast vid nationalistiska 

ideal.71  Sjuttonhundratalets besökare hade nog inga problem med detta. För dem 

var det en självklarhet att hylla sina avlidna litterära hjältar lika väl som statsmän 

och krigare. De reflekterade inte över ifall minnesobjektet var författarens döda 

kropp eller hans litterära produktion. Särskiljandet av memorial (minne) och 

remains (kvarlevor) blev relevant först för 1800-talsmänniskan. 72   

Ordet relik kommer från latinets ”reliquaiae” (d.v.s. ungefär ”återstod”, ”rest” 

eller på engelska ”remainders”) och används (enligt Emery, 2012) idag vanligen 

om kroppsdelar, klädesplagg eller andra föremål som tillhört en martyr eller ett 

helgon. Kristendomen har emellertid inte monopol på begreppet. Under 1800-

talets romantik vidgades ordets betydelse till att handla om författares manuskript, 

fotografier och även hem. Hemmen har en särställning genom att de kan vara så-

väl reliker som ställen där sådana förvaras.73 

1.5.2.2 Hemmet och livet 

 I 1800-talets litteraturintresserade kretsar försköts fokus till livets början i stället 

för dess slut. Startskottet för denna nya inriktning kom redan 1769 i samband med 

200 årsfirandet av Shakespeares födelse i Stratford-upon-Avon. Även här står 

inspirationen att finna i kristendomen, närmare bestämt i vallfartsresorna till Jesu 

födelseort Betlehem.74  

                                                 
68 Watson (2006) s.38. 
69 Watson (2006) s.38-39.  
70 Watson (2006) s.45. 
71 Watson (2006) s 23-27. 
72 Watson (2006) s.28-29. 
73 Emery (2012) s.171. 
74 Watson (2006) s.56-57 
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Grav och födelsehem utgör två helt olika tolkningar av begreppet ”ursprung”. 

Den förstnämnda associeras med texten som den döde författaren är upphov till 

och det andra med den kroppsliga gestaltens tillblivelse. Till skillnad från graven 

är föräldrahemmet inte ett färdigt monument. I de fall där inte ens den exakta 

adressen är känd måste denna först rekonstrueras. Därefter är frågan vad man vill 

att huset ska förmedla, Det som eftersträvas är att skapa ett barndomens narrativ, 

vilket kan bli en tidskrävande procedur. I fallet Shakespeare tog det tvåhundra år.75 

Allegori förenades med biografi i formandet av ett helt Shakespeareland där 

anekdoter knöts till faktiska platser.76 Den moderna turistindustrin låg här i sin 

linda. Mrs Hart, förvaltaren av Shakespeares födelsehem, vittnade 1781 om hur 

besökare karvade ut bitar såväl ur hans stol som från sovrumsgolvet.77 

Betydligt snabbare gick det att utveckla kulten kring den skotske poeten Ro-

bert Burns barndomslandskap. Den halmtaksförsedda stuga där han såg dagens 

ljus tjänstgjorde som pub vid tidpunkten för hans död (1797). Tjugotreårige Ri-

chard Gall hade tillägnat boningen en dikt där han utnämnde Burns till ”Skott-

lands Shakespeare”. En informell klubb bildades, vilken tog initiativet till att fira 

Burns födelsedagar där. Detta uppmärksammades i lokalpressen, varpå stället 

även besöktes av John Keats. Ändå från dag ett fanns sängen där Burns föddes till 

allmänt beskådande. Väggar och möbler fungerade som gästböcker där många 

namn ristades in genom åren. Femtio år efter den 37-årige skaldens död (1847) 

byggdes det upp en stor utställningshall bakom stugan. 

Möjligen kan denna fascination för Burns barndomshem vara en kompensat-

ion för den brist på kontinuitet som präglade hans gravplats i Dumfries. Kroppen 

flyttades tvärs över kyrkogården för att möjliggöra byggandet av ett mausoleum. 

När väl detta var färdigställt blev det inte till allmän belåtenhet.78  

Förklaringarna till Shakespeare- och Burnsturismens skilda vägar är flera. Det 

handlar för det första om tidpunkten. Då Burns avled hade ett förnyat intresse för 

personkult kring författare tagit fart, medan det låg lite i träda vid Shakespeares 

död (1616). För det andra har genren betydelse. Burns skrev sina dikter på dialekt 

och lokaliserade handlingen till bestämda platser. Därför tog det inte så lång tid att 

bygga upp hans litterära land.79 Shakespeares dramer var mer visionära och inbjöd 

till flera tolkningar.80     

Födelsehemmet är sällan identiskt med stället där författarens verk kom till.  

Ett sällsynt undantag är Tomas Hardy.81 Det första skrivarhem som öppnade i of-

fentlig regi var Abbotsford, ett av Sir Walter Scotts många hus. Mellan 1811 och 

                                                 
75 Watson (2006) s. 57-58. 
76 Watson (2006) s.63-64. 
77 Watson (2006) s.62. 
78 Watson (2006) s.68-70. 
79 Watson (2006) s.77-78. 
80 Watson (2006) s.82. 
81 Watson (2006) s. 90. 
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1824 byggde Scott om en gammal bondgård till ett viktorianskt sagoslott. Det var 

första gången som en författare medvetet valde att låta boendet spegla den eko-

nomiska framgången.82  

En helt annan framtoning har de tre systrarna Brontës anspråkslösa hus i 

Haworth. Något motsägelsefullt kan det uppfattas som både ett typiskt och ett 

icketypiskt författarmuséum. Det biografiska är ständigt närvarande i det tragiska 

drama som spelas upp i varje vrå. Vi ser barndomens hopp förbytas i sjukdom och 

för tidig död. Huset har numera kompletterats med en souvenirshop där man kan 

köpa en reproduktion av Charlotte Brontës vigselring eller material till ett broderi, 

vilket ska associera till systrarnas göromål.83 I Haworth är turisten på samma gång 

drabbad (haunted) av systrarna med sina litterära karaktärer och själv en objuden 

gäst (haunter) som likt en skugga våldgästar deras återskapade livsrum. I det kon-

struerade landskapet Brontë Country smälter biografi och fiktion samman. Watson 

menar att detta fenomen uttrycker en extrem önskan om författarens fysiska när-

varo. 84 

Narrativet är kittet som fogar samman alla lösa minnesbilder till vad som kan 

kallas en livshistoria. Oftast sker detta i efterhand. Händelsefragment måste ord-

nas i ett sammanhang och fyllas med betydelsebärande innehåll för att bli me-

ningsfulla. Detta gäller såväl vid biografi- och memoarskrivande som för musei-

sektorn i stort. Författarhem utgör inget undantag.85 

Färdigställandet av ett museum i någons privata hem kräver alltid en tolkning 

av personens liv.86 Föremål får uppgiften att packa upp ett inkapslat förflutet. 

Några exempel är den brittiska författarinnan Virginia Wolfs glasögon eller skåpet 

som hennes syster, konstnärinnan Vanessa Bell, målat.87 Under mellanperioden 

från deras död fram till öppnandet av deras respektive hem som museer skedde en 

konfiguration och ett återskapande av husen. En del rekvisita blev nödvändig att 

ersätta för att den var i för dåligt skick eller helt saknades. Hancock frågar sig vad 

effekten blir av att allt inte är autentiskt? I Wolfs fall var man dessutom tvungen 

att sopa undan spåren efter dem som bott i huset under mellantiden.88 

Hur konstrueras mening i ett författarmuseum? Det handlar om att skapa ett 

tredimensionellt arkiv möjligt att utforska med hjälp av sinnen, intellekt och 

kroppsrörelse. Upplevelsen består i att tränga in i någons privata rum.89 Enligt the 

International Council of Museums definieras ett museum som:  

                                                 
82 Watson (2006) s.91-93. 
83 Watson (2006) s.107-110. 
84 Watson (2006) s.123-127. 
85 Emery (2012) s.145. 
86 Hancock (2012) s.163. 
87 Hancock (2012) s.128-129, s.134. 
88 Hancock (2012) s.152-155. 
89 Hancock (2012) s 4-5. 
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A non-profit making, permanent institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tan-
gible and intangible heritage of humanity and its environment for purposes of education, 
study and enjoyment.90 

 

Museet är med andra ord en stadigvarande plats där föremål  eller immateriellt 

kulturarv  samlas, tolkas, bevaras och visas upp. Detta sker utan vinstintresse till 

gagn för allmänhetens behov av kunskapsinhämtande eller nöjen.91  

Därutöver är ett författarhem transformerat till museum ett ställe där kontext 

och innehåll hela tiden samverkar. Ständigt sker en växling mellan dessa nivåer så 

att huset artikulerar en berättelse. Huset i sig konstituerar samlingarna, varför det 

kan ses som såväl subjekt som objekt.92 

Besökaren ska känna den fysiska närvaron i mötet mellan det sensuella och 

det kognitiva. Ett hem som blivit museum kan betraktas som en tredimensionell 

artefakt designad för att motsvara människokroppen.93 Synen på kroppen som en 

metafor för huset härstammar från Sigmund Freud. Det finns yta och djup, ett 

stort golv där idéer kan visas upp, fönster som släpper in ljus och ljud, en stor öp-

pen hall och dolda skrymslen. Jämför uttrycket ”hjärtats hemliga rum”!94 Man kan 

också associera till hur barn ritar hus med fönster som ögon och dörren likt en 

mun.95 Därför upplever vi författarhemmet med fler sinnen än synen. Likt en le-

vande varelse bjuder det in oss att upptäcka dess allra hemligaste rum. Ett rent 

fysiskt, fenomenologiskt möte sker. 96 Besökaren blir delaktig i en dynamisk koreo-

grafi. Fenomenologen David Seamon hävdade att detta deltagande är ett sätt att 

möta världen. Vi bekräftar känslan av tillhörighet genom kontinuitet och förvän-

tan.97 I varje ny social interaktion omtolkar vi det redan kända så att det generella 

blandas med det specifika. Mänskligt medvetande innehåller alltid en kärna som 

underlättar identifierandet av nya intryck. 98  

1.5.2.3 Människan och myten  

I vårt sökande efter de personlitterära sällskapens ursprung måste vi förstå hur 

minnet av en offentlig man eller kvinna skapas. I någon mening blandas subjekt 

och objekt så att de med tiden blir svåra att särskilja från varandra. Man kan tala 

                                                 
90 ICOM Statutes, August 2007; http://icom.museum/hist_def_eng.html, citerad I Hancock (2012) s. 12. 
91 Förklaring av citat ICOM Statues, August 2007; http://icom.museum/hist def eng.html, citerad i 

Hancock (2012) s. 12 
92 Hancock (2012) s. 12-13 
93 Hancock (2012) s. 12-13. 
94 Hancock (2012) s.57. 
95 Hancock (2012) s.59. 
96 Hancock (2012) s.13. 
97 Hancock (2012) s.49-52. 
98 Bäck-Wiklund (2007) s. 73-74. 
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om ett slags filter som appliceras på den historiske personen.99 Detta filter blir ett 

hjälpmedel för att tolka det förgångna. Vad vi väljer att bevara åt eftervärlden 

färgas av den rådande tidsandan. Minneskulturen utgör ett skydd mot historiens 

grymhet, men bör i varje enskilt fall kritiskt granskas.100 Jag har redan berört detta 

fenomen i avsnittet Wägnersällskapets verksamhet. De existerande litteraturveten-

skapliga diskurserna kring Elin Wägners person skymde i viss mån hennes verk 

den första tiden efter hennes bortgång. Feministiska och biografiska läsningar gav 

henne epitetet borgerlig realist trots att författarskapet även var influerat av hen-

nes politiska agenda som innehöll exempelvis miljöfrågor101  

En viktig del av minneskulturens bakgrund är de antikinspirerade jubileumsfi-

randen tillägnade enskilda individer vilka blev populära på 1800-talet. Även kyrka 

och kungahus stod förebild för ceremonierna som ofta rörde sig inom den akade-

miska sfären. En förklaring till att dessa uppstod just då kan vara att modernise-

ring och industrialism frammanade behov av trygghet och tradition. Betoning av 

det nationella blev något eftersträvansvärt i en tid där mycket handlade om att 

blicka utåt mot världen102. Det faktum att kollektiv minneskultur ofta har varit 

sammankopplad med nationalism får ses i skenet av ett behov av hjältar, inte säll-

an från krigens slagfält. I dag fyller idrotten en liknande funktion.103      

Universiteten kom att bli de nya templen, där bland andra den svenske natur-

vetenskapsmannen Carl von Linné hedrades. Minnesfester till hans ära formerades 

till en helt egen genre. Med start i Uppsala 1807 (hundra år efter hans födelse) 

fick dessa fester efterföljare världen över. Ändå hade de ursprungligen en stark 

uppsaliensisk förankring och därutöver var även släkten Linnés efterlevande vik-

tiga.104 Stor betoning lades vid att firandets datum blev rätt. Beroende på vilken 

tideräkning som användes rådde det en oklarhet om när Linné föddes. Dessutom 

fanns det olika åsikter om huruvida det var vaggan eller graven som skulle upp-

märksammas.105  

Minnesskapandet underlättades av de samtida tekniska nymodigheter som såg 

dagens ljus. Vid 1700talets slut uppfanns telegrafin. Själva ordet är bildat av gre-

kiskans ”tele” (fjärran) och ”grafein” (skriva), definierat som ”vissa system för 

tankeöverföring av information, till exempel text och symboler, över stora av-

stånd”.106 Optiska telegraflinjer började utvecklas, vilka efter sekelskiftet följdes 

av trådbundna elektriska sådana där man kommunicerade med hjälp av morse. På 

1900-talet kom radiotelegrafin. ”Telegraf” syftar dels på anläggningen som sådan 

                                                 
99 Östholm (2007) s.11. 
100 Arvidson (2007) s.2-3. 
101 Forsås-Scott (2006) s. 36-38. 
102 Östholm (2007) s.16-17. 
103 Arvidson (2007) s.1. 
104 Östholm (2007) s.14. 
105 Östholm (2007) s. 22-23. 
106Wikipedia, den svenska versionen, gå till Telegrafi (2016-04-27).  
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och dels på kontoren där allmänheten kunde få hjälp att skicka telegram.107 Trots 

att tidningsmediet var mer effektivt både i fråga om att sprida information och att 

rapportera om ett genomfört evenemang, blev telegrafin ett viktigt komplement. 

För 1800-talsmänniskan var den en symbol för kommunikationens obegränsade 

möjligheter, inte helt olik senare generationers cyberspace. Den underlättade, 

bland mycket annat, även minneskulturen. Då hundraårsdagen av Burns födelse 

skulle firas 1859 spreds nyheten med oanad kraft. Även författarna Johann Wolf-

gang von Goethe, Friedrich Schiller, Shakespeare, kompositören Georg Friedrich 

Händel, med flera kulturpersonligheter blev föremål för liknande uppmärksam-

het.108 Minnesfesterna efter Burns blev dessutom något återkommande.109  

Till de nya uppfinningarna inom medieområdet hörde även fotokonsten. Dess 

expansion under 1880-talet medförde en förskjutning av intresset från den yttre 

världen till det privata. Psykologi och psykoanalys bidrog till att själen så små-

ningom ansågs viktigare än kroppen. ”Hemma hos” reportage om kända personer 

blev populära.110 Den nya, revolutionerande tekniken tillfredsställde nyfikenheten 

på sanna och autentiska interiörer.111 Fotograferingen tillförde, genom sin bak-

grund i vetenskapen, realism och objektivitet till personbeskrivningarna. ”Foto-

grafens tystnad tillät en kombination av avstånd och intimitet”112 Ansiktet kom i 

fokus.113 Enligt Östholm får dock inte kamerans betydelse överdrivas. Det visuella 

var lika viktigt under den gustavianska tiden, även om det då förmedlades i 

skrift.114 

Charles Darwin utgör ett exempel på medvetet utnyttjande av den egna be-

römmelsen, beskriver Janet Browne i en stor biografi. En viktig del av förklaring-

en till fascinationen för honom ligger i spänningen mellan hans inre liv och den 

image han skapade av sig själv. Han besatt en unik kombination av intelligens och 

kreativitet.115 

The Origin of Species kom ut 1859, mitt i den viktorianska eran. Samhälls-

klimatet präglades av motsättningar mellan välstånd och fattigdom, tillit och tvi-

vel. Gestalten Darwin fyllde ett tomrum. 116 Hans popularitet kan illustreras av de 

14 000 brev, skickade och mottagna av honom, vilka ännu finns bevarade. De 

flesta är utväxlade med kollegor i syfte att marknadsföra sitt tänkande.117Ett oros-

moln på himlen var vännen Alfred Russell Wallaces saluförande av likartade idéer 

                                                 
107 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Telegrafi (2016-04-27).  
108 Rigney (2011) s.76-79. 
109 Rigney (2011) s.81. 
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i en bunt handskrivna papper, vilka Darwin erhöll i en försändelse. Det skulle visa 

sig att de varit inne på samma banor helt ovetande om varandra. Som den gentle-

man Darwin var tog han inte åt sig äran av den andres verk. Personligt inflytande 

var för honom inte lika viktigt som den skulle varit för en politiker eller affärs-

man. Drivkraften var snarare yrkesstolthet och gehör för de egna vetenskapliga 

rönen118 Sprungen ur lägre sociala förhållanden än Darwin var Wallace för alltid 

dömd att stå i dennes skugga. Han förblev evolutionens man nummer två.119 Före-

nade i sin politiska och intellektuella tankevärld genomförde de upptäcktsresor 

tillsammans.120  

Som en av få vetenskapsmän blev Darwin en ikon inom det sena 1800-talets 

populärkultur. Det gick aldrig så långt att hans bild förekom på kakburkar (som 

Drottning Victorias) eller tvålar, men hans evolutionslära gav rikt stoff till skämt-

tecknare.121 När han avbildades var det ett tacksamt grepp att kombinera apans 

djuriska drag med de klassiska stereotyperna av en professor. Att den verklige 

Darwin var försedd med ett långt, vitt skägg gjorde inte saken sämre.122 Han kom 

till slut att tappa kontrollen över hur denna persona utvecklades och spreds, trots 

att initialt varit med på noterna. Gränserna mellan människan Darwin och den 

mytologiska gestalten luckrades upp. 123 Charles Darwins liv uppvisar många lik-

heter med nutida kända personers, genom den aktiva roll han själv spelade. Foto-

grafier massproducerades, han tog emot sina ”fans” i hemmet och skrev autogra-

fer.124 I familjens krets förblev han dock make, far och herre över sina 

nare.125Redan i femtioårsåldern var han en åldrad man; märkt av sjukdom och i det 

närmaste invalidiserad.126     

Inom litteraturvetenskapen har persondyrkan ofta avfärdats i termer av naivi-

tet och amatörmässighet. Den har inte riktigt tagits på allvar utan snarare betrak-

tats som en form av kulturell patologi; i bästa fall som ett bevis på författarens 

genialitet och i värsta fall på läsarens trångsynthet.127 Det är ett rimligt antagande 

att liknande förhållanden även råder i andra vetenskapliga sammanhang. I socio-

logiska undersökningar som denna, där personkulten som fenomen är huvudsa-

ken, kan man bortse från hur själva författaren eller vetenskapsmannen värderas. 

För övrigt är verkligheten komplex, även om de ovan nämnda påståendena ibland 

kan ha en grund.  

                                                 
118 Browne (2002) s.14-17. 
119 Browne (2002) s. 24. 
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126 Browne (2002) s.231-232. 
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Positiva effekter av minnesfesterna till Burns ära var att den enskilde läsaren 

blev en aktiv del av en större helhet. Exemplet visar på litteraturen som en mobili-

serande kraft och en brobyggare.  När en gemensam kanon formas, möjliggörs en 

ständig process av återanvändande och omskapande av texter.128    

1.5.2.4 Platsen och rummet 

Litterär turism i vidare mening har det senaste decenniet hamnat i fokus bland 

forskare. Bland de framträdande namnen inom området bör nämnas David Her-

bert samt Mike Robinson & Hans Christian Andersen (sic!)(2003). De har obser-

verat skönlitteraturens inneboende möjligheter i samband med marknadsföring av 

geografiska landskap. Robinson går ännu ett steg längre i sina visioner om en 

kraftigt ökad kulturturism. Han ser en stor potential i denna bransch.129  

I en masteruppsats vid Göteborgs Handelshögskola, ämnet kulturgeografi, har 

Madeleine Nilsson gjort den observerande fallstudien Kulturarvsturism  en fråga 

om att bevara och tillgängliggöra. Destination Kung Arthurs England (Nilsson, 

2011). Temat för hennes undersökning är spänningen mellan bevarande och 

kommersialisering av kulturarvet Legenden om Kung Arthur. Nilsson har funnit 

att graden av kommersialisering varierar mellan olika platser, samtidigt som det 

finns likheter. Sammanfattningsvis drar hon slutsatsen att det råder en god balans 

och att kommersialiseringen har positiv effekt på skyddsåtgärder för kulturarven. 
130 

Studieobjektet för Johanna Boströms och Delal Ekens examensarbete på C-

nivå vid Karlstads universitets företagsekonomiska institution Fotspårsturism – 

En jämförelse av olika vandringar och deras marknadsföring (Boström & Eken, 

2010) är vandringar på Södermalm inspirerade av Stieg Larssons Milleniumtri-

logi. Arrangörer vid Stockholms stadsmuseum, guider och deltagare intervjuas. 

Marknadsföringen av dessa vandringar jämförs sedan med det västgötska I Arns 

fotspår respektive Ystads I Wallanders fotspår. Uppsatsförfattarna kommer fram 

till resultatet att Milleniumturismens publikdragande kraft bättre skulle kunna tas 

till vana än vad som är fallet. Några möjligheter som nämns är samarbete med 

restauranger, inrättandet av en souvenirshop samt ökad närvaro i media och på 

mässor.131     

De nyss refererade uppsatserna har visserligen inte samma utgångspunkt och 

syfte som min(även om den senare också använt intervjumetoder) men jag betrak-

tar dem ändå som relevanta för forskningsgenomgången. Åtminstone mitt eget 

personlitterära sällskap (Ringnér-Lundgrensällskapet) ägnar sig åt guidade vand-

                                                 
128 Rigney (2011) s.80-83. 
129 Watson (2006) refererad i Sjöholm (2012) s.3.  
130 Nilsson (2011). 
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ringar i fiktiva miljöer och jag antar att det finns liknande verksamhet hos fler av 

de sällskap jag ska studera. 

Hur blir då litterära platser till genom texter? Här får vi återigen göra några 

besök i historien:  

I slutet av 1700-talet kom Jean-Jacques Rousseaus tragiska roman Julie eller 

Den nya Heloise. Den blev epokgörande på mer än ett sätt, skriver Watson. Liv 

kunde nu förenas med läsning. Guideböcker skrevs över trakterna runt Genuasjön 

i syfte att lotsa läsare som ville leva sig in i bokens stämning. För åtskilliga av 

dem ledde det till en besvikelse, då den eftersträvansvärda effekten inte uppnåd-

des. Å andra sidan utmynnade det åtminstone i en känslomässig erfarenhet, låt 

vara en negativ sådan. Rousseau fick en ansenlig mängd beundrarbrev av läsare 

som ville veta mer om Julie, damen av börd som förälskat sig i den unge och fat-

tige privatläraren. Vissa kvinnor ville komma i kontakt med informatorn. Författa-

rens svar blev att han hade skrivit sin egen historia där han själv var hjälten. Han 

menade att det inte spelade någon roll i fall de litterära gestalterna någonsin exi-

sterat. Nu fanns de hur som helst inte längre.132 Rousseaus memoarer, vilka utkom 

på 1780 talet, avslöjade att kärleksaffären delvis var självupplevd. Som miljö för 

handlingen hade han valt en av sina favoritplatser, nämligen sin mors födelse-

bygd. Naturen hade, enligt Rousseau, skapat denna vackra trakt åt hans figurer. 

Dock tyckte han att det var meningslöst att söka efter dem i ett verkligt landskap. 

Romanen väckte, icke desto mindre, större intresse än författarens eget liv. 133 

Skapandet av litterära land blev en allt mer lukrativ metod att lyfta fram geo-

grafiska trakter som säljbara produkter. Olika tillvägagångssätt fanns, vilket Wat-

son påvisar med några brittiska exempel. Till skillnad från Sir Walter Scott eller 

Charles Dickens lyckades Tomas Hardy ge sin fiktiva region ett slags copyright 

som metatext till sina romaner. Hans Wessex kräver att besökaren känner till de 

fiktiva figurerna och deras relation till typografin.134 Dickens producerade i sina 

romaner en utvidgad fiktiv betydelse till ett redan existerande litterärt land.135 

Systrarna Brontë lånade interiörer och exteriörer från verkliga hus, vilka blev till 

konstruerade hybrider genom att förses med nya namn och adresser.136 

Paralleller finns till svenska förhållanden. Det är inte ovanligt att välja ut plat-

ser som i någon bemärkelse är kända. Ystad var redan före Wallanderturismens 

dagar ett populärt besöksmål för tyskar, vilket nu förstärks. 137. 

Michel Foucault myntade begreppet heterotopi om ett öververkligt rum belä-

get utanför gängse tids- och rumsgränser. Gator kallade han för passageutrymmen 

och litterära vandringar kan, analogt därmed, betecknas som tillfälliga anhalter. 
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30 

 

Dessa motsäger andra utrymmen genom att kasta om ordningen och relationerna 

mellan dem 138. För heterotopier gäller antingen att samhällets vanliga regler inte 

är tillämpbara, eller att de består av andra platser och kronologier. Även bibliotek, 

arkiv och den digitala globala minnesplatsen Wikipedia kan räknas dit, påpekar 

Jutta Haider i sin forskning om digitala kulturyttringars roll i kunskapsför-

medlingen.139 Motsatsen till heterotopier är de icke existerande utopierna, vilka 

saknar förankring i den verkliga världen. Likheterna mellan heterotopier och uto-

pier är att de har neutrala mellanpositioner och står i förbindelse med andra plat-

ser. Spegeln kan kallas för en utopi eftersom den inte är en plats, men är på 

samma gång en heterotopi då den förbinder betraktaren med omvärlden. Den är 

både verklig och overklig.140 

Heterotopier kan vara avskilda miniatyrvärldar som internatskolor eller rege-

menten, men även Jane Austens slutna familjekretsar. 141 Förutsättningen för hete-

rotopin är att det finns ett system för att öppna och stänga den så att den både kan 

isoleras och vara möjlig att tränga in i. I allmänhet är den inte lika tillgänglig som 

en allmän plats. Antingen krävs en inträdesrit eller också är det, som i fängelsets 

fall, tvång med i bilden.142   

En litterär vandring kan dels utgöra en heterotopi och dels innehålla flera såd-

ana. Berättelserna, stämningen, gemenskapen och den fysiska miljön samverkar 

till att ett tillstånd besläktat med dagdrömmen uppnås, menar Sjöholm. Varje del-

tagare upplever vandringen på sitt eget sätt, samtidigt som känslan av att vara del i 

ett kollektiv finns. Dessa nivåer existerar sida vid sida och förutsätter varandra. 

Platsen blir till genom att läsaren eller biobesökaren skapar om den i sitt huvud. 

Det är till och med möjligt att bli nostalgisk över en imaginär plats som aldrig har 

funnits i verkligheten.143  

Foucault talade om arkeologi i samband med vetande. Utsagan är ett objekt 

producerat av människan efter ett bestämt regelsystem. Till skillnad från historia 

och idéhistoria söker arkeologin efter likheter och analyserar förvandlingar.144 För 

Foucault var arkeologin ett sätt att gräva och problematisera inom vitt skilda om-

råden. Intressanta är hans teorier om subjekt och objekt. Subjektet kan dels vara 

aktör och dels vara underordnad en given maktordning. I det senare fallet blir sub-

jektet ett observationsobjekt.145  

Likheter finns mellan litterära upplevelser och arkeologi. Ofta handlar det om 

en önskan att återuppleva barndomens läsning, vilket Sjöholm åskådliggör genom 
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det stora intresset för Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Regionala satsningar 

av denna typ slår an en sträng av längtan till det autentiska och äkta. Vissa be-

söksmål upplevs ha mer av detta än andra. En av förklaringarna är, hur historie-

skrivningen kring olika platser har sett ut. Det handlar alltid om att göra ett ur-

val.146        

1.5.2.5 Minnet och tiden 

Minnet är föränderligt, påpekade teoretikern Pierre Nora, vilket är en aspekt jag 

kommer att ta upp i min intervjuanalys. Minnet utgår från något konkret, samti-

digt som det kan sägas vara mer abstrakt än historien. Minnet förnyas ständigt, 

medan historien utgör en representation av det förflutna. Minnet kapslar in hän-

delser i ett heligt rum, varefter historien släpper ut dem. 147 När historien skriver 

sin egen historia, befinner den sig vara ett offer för de minnen den försökt att be-

mästra.148 Basen för teorin om minnesplatser, som Nora utvecklade, är att minnet 

aldrig är spontant och att vi därför måste skapa arkiv, fira avlidna personers be-

märkelsedagar och föra dagböcker.149 Därför är allt det vi idag kallar för minne 

snarare historia. 150  

Minnesplatserna, les lieux de mémoire, intar en position mellan minne och 

historia. En företeelse som bondekulturen, vilken mer eller mindre håller på att 

försvinna till följd av jordbrukets förändringar, kan kallas för en minnesplats. 

”Minnesplatser ersätter de verkliga minnesmiljöerna (milieux de mémoire) när 

sådana inte längre existerar.”151Minnesplatser är materiella, funktionella eller 

symboliska och skapas genom att minne och historia samspelar. Grundförutsätt-

ningen är en önskan om bevarande.152     

Sociologen Maurice Halbwachs och konsthistorikern Aby Warburg utveck-

lade under 1920-talet varsin teori om kollektivt eller socialt minne. De avvisade 

Carl Gustav Jungs idé om nedärvda arketyper. I stället för hans biologiska per-

spektiv anlade de ett socialt. Detta kulturella minne består av kommunikation och 

vetenskap i förening.153 Det kommunikativa minnet är begränsat till tre eller fyra 

generationer. Det kollektiva minnet utgörs av fixeringspunkter eller öar i tiden.154 

Inget minne kan bevara det förflutna intakt, utan det kommer alltid att vara ett 

urval rekonstruerat av sin samtid.155   

                                                 
146 Sjöholm (2012) s.8-9. 
147 Nora (1989) s8-.9. 
148 Nora (1989) s.10. 
149 Nora (1989) s.12. 
150 Nora (1989) s.16. 
151 Nora (1989) s7. 
152 Nora (1989) s.19. 
153 Assman & Czaplicka (2009) s. 125-126. 
154 Assman & Czaplicka (2009) s.127-129. 
155 Assman & Czaplicka (2009) s.130. 



32 

 

Warburg utvecklade inte minnets sociologiska aspekter närmare.156 Halbwachs 

däremot, poängterade återkopplingens betydelse för minnesskapandet. Endast 

inom det kollektiva minnets ramverk är det möjligt att samla ihop tankar och in-

tryck till en helhet.157De enskilda individerna formar genom sin inbördes kommu-

nikation en minnesbank. Var och en kommer ihåg med hjälp av gruppens perspek-

tiv, samtidigt som gruppens minne blir realiserbart först i medlemmarnas tanke-

värld. 158    

”Minnets ramverk existerar både innanför och utanför själva tidens för-

lopp.”159 Halbwachs liknade det vid en flotte som sakta flyter med strömmen. Vi 

kan hoppa från en flotte till nästa och ändå röra oss framåt.160  

Wulf Kansteiner frågade sig vad kollektivt minne egentligen innebär. Det är 

inte historia, trots att det i vissa fall har samma utgångsläge. Oftast handlar det om 

nutida och näraliggande händelser. Samtidigt som det säger sig vara kollektivt 

manifesterar det sig rent konkret hos den enskilde. Är kollektiva minnesstudier 

kanske bara en ny benämning på ”popular consciousness”?161 Som alternativ till 

kollektivt minne har föreslagits ”social memory”, ”collective rememberance” och 

”popular history making”.162   

Även fenomenologen Paul Ricoeur fann en självmotsägelse hos Halbwachs. 

Ricoeurs tankar gick i likande banor som Kansteiners. Problemet sades vara, att 

Halbwachs såg individens minnen som härledda ur kollektivets.163 Paradoxalt nog 

är det alltid individerna som kommer ihåg i sin egenskap av gruppmedlemmar.164  

Ricoeur betraktade de närstående som en station mellan individ och kollektiv. 

En speciell typ av minnen utbyts inom dessa relationers avgränsade värld. Banden 

till de närstående knyts enligt sina egna regler, tvärs över släkt- och äktenskaps-

gränser. Cykliska företeelser som människolivets början och slut får en annan 

innebörd än siffror i statistiken för de personer som ingår i denna sfär.165 

Halbwachs skiljde inte på familjens och kollektivets minne, men ansåg ändå att 

familjen hade en särställning då det vanligtvis är den grupp som vi influeras mest 

av.166  

Fenomenologin gör åtskillnad mellan hågkomster och minne. Äldre männi-

skor påstås ha fler hågkomster, men sämre minne, än yngre. En intressant fråga att 
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ställa sig är hur urvalet av våra hågkomster sker.167Nya erfarenheter relateras till 

de redan gjorda, vilket underlättar inlärningen av namn och telefonnummer eller 

grammatiska scheman.168 

Kroppsminne kan handla om upplevelser av smärta eller njutning, men även 

om en aktivitet som bilkörning. Ett kroppsminne blir till ett platsminne genom 

förflyttning och bofasthet. Jämför uttrycket ”ägt rum”! Ting associeras med plat-

ser, varför bebodda platser är de som lättast blir ihågkomna. Boendets handling 

förenar tidpunkt och plats. De platser vi passerar under livets gång blir till ”re-

minders” över upplevda händelser. 169 Minnesceremonier över avlidna berömdhet-

er kan ur fenomenologisk synvinkel betraktas som krampaktiga försök att hålla 

fast tiden. Tilldragelser i det förgångna blir till hjälp inför konstruerandet av date-

ringssystem.170  

Den bildskapande processen kastas om på sin väg från hågkomst till minnes-

bild. Fiktion och hallucination utgör ytterligheterna av det imaginäras skala. Hem-

sökelsen av det kollektiva minnet motsvarar hallucinationen i det individuella.171 

Fenomenologins tidsuppfattning skiljer sig från kosmologins. Den kosmologiska 

tidpunkten, vilken ligger till grund för hela den vetenskapliga tideräkningen, kan 

bestämmas till valfritt ögonblick. Däremot måste den fenomenologiska infalla 

”just nu”.172 Ricoeur ville förena dessa till en tredje tid, det vill säga en berättad.173 

Detta begrepp finner jag användbart för min analys av de personlitterära sällskap-

en.   

Det artificiella minnet förutsätter sammankoppling av minnen och idéer, re-

spektive platser och tidpunkter. Hågkomsten blir synonym med aktualisering av 

inlärda registreringar.174 Fenomenologins begrepp ”spår” innebär att det – i mot-

sats till avtrycket – inte bara är något materiellt. ”Spår” innefattar också påverkan 

såväl från en händelse som från dess narrativ.175 Ricoeur poängterade dock själva 

berättandet, narrativiteten, framför den färdiga berättelsen i levandegörandet av 

historien.176 En händelse är inget stillastående, utan ett handlingsförlopp som steg-

vis utvecklas.177 Här finns en koppling till författarvandringar, vilket jag avser att 

utveckla i analysdelen. 

                                                 
167 Ricoeur (2005) s.60. 
168 Ricoeur (2005) s.61. 
169 Ricoeur (2005) s.78-81. 
170 Ricoeur (2005) s.81-82. 
171 Ricoeur (2005) s.92-93. 
172 Kemp (1987) s.105. 
173 Kemp (1987) s.111. 
174 Ricoeur (2005) s.101-102. 
175 Ricoeur (2005) s.105-106. 
176 Kristensson (1987) s.56. 
177 Ricoeur (1981), s.277. 
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 I detta avseende gick Ricoeur tvärs emot strukturalismen.178 Han ansåg att den 

förbisåg såväl det talade språkets uttrycksmöjligheter som det historiska perspek-

tivet.179 Ricoeurs tänkande präglades av sanningssökande och en konstruktiv dia-

log med åtskilliga filosofiska riktningar.180     

 

                                                 
178 Kristensson (1987) s.56. 
179 Ricoeur (1981) s.9. 
180 Kristensson (1987) s.40-41. 



35 

 

2 Empirisk undersökning 

2.1 Disposition 

Jag inleder uppsatsens empiriska avdelning med att presentera de fem personlitte-

rära sällskapen med utgångspunkt från deras webbplatser. 

 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (Här finns en underavdelning om 

den svenska flickboken) 

 Almqvistsällskapet 

 Bellmansällskapet 

 Sjöbergsällskapet 

 Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner (Fogelströmsällskapet) 

Kortfattade biografier och bibliografier över sällskapens författare (så långt det är 

möjligt hämtade från Nationalencyklopedin) ingår i presentationerna. Under varje 

sällskaps rubrik redovisar jag därefter den aktuella intervjun/intervjuerna sam-

manfattad till löpande text 

Efter presentationen och intervjureferatet följer en jämförande analys, utifrån 

dessa sju teman: 

Vägen in i sällskapet 

Individens upplevelse 

Medlemmarnas bakgrund 

Utåtriktad verksamhet/Uppdrag i samhället 

Medier, bibliotek och bokmarknad 

Bilden av författaren/Avtryck i historien 

Folkrörelsetanken 
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2.2 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren  

2.2.1 Om sällskapet och författaren  

I Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgrens stadgar finns att läsa: 

Sällskapets syfte är att: 
 
Arbeta för nyutgivning av hennes böcker 
Aktivt försöka påverka bibliotek att ta in hennes produktion 
Introducera nya generationer för hennes litteratur 
Främja forskning och intresse för hela den genre författarinnan tillhör 
Organisera aktiviteter som följer sällskapets syften181 

 
Temat är hela Ester Ringnér-Lundgrens författarskap, men kännedom om alla hennes verk 

är absolut inget krav för att bli medlem. Sällskapet är en ideell förening, politiskt och religiöst 
obunden182” 

Ester Ringnér-Lundgren, som kanske inte alla känner till, föddes i Norrköping den 

fjärde oktober 1907 och utbildade sig till småskolelärarinna i Malmköping. Hon 

inledde sin litterära bana med att publicera sagor i tidningar och julpublikationer 

under en tjugoårsperiod från och med 1927. Den första boken, Kvirre och Hopps-

an, kom 1951 och följdes av berättelser om bland andra Tussi, Trulsa och Pysseli-

ten, Kri och Kaja. Mest känd är långserien om Lotta utgiven i 47 delar 1958-1991 

under pseudonymen Merri Vik.183 Ytterligare pseudonymer som är identiska med 

författarinnan är Beril Björk, Lotta Vik och Kaj Ringnér.184Innan hon avled 1993 

hann Ringnér-Lundgren skriva 135 böcker, vilka samtliga gavs ut på Wahlströms 

förlag.185  

Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren bildades 2005 av sju personer i sam-

band med en träff i Katrineholm. En av initiativtagarna var författarinnans brors-

dotter Marianne Ringnér. Från och med 2006 har årsmöte med tillhörande årsträff 

hållits sista lördagen och söndagen i augusti. Platsen har varierat, då det enda kra-

vet är att den ska ha anknytning till böckerna eller till Ringnér-Lundgrens liv. 

Med undantag av 2010, då medlemmarna samlades i Köpenhamn, har det varit 

fråga om svenska orter.186 Programmet innefattar en vandring i antingen upp-

hovskvinnans eller hennes fiktiva gestalters fotspår. Platserna kan såväl finnas 

namngivna i något av hennes verk som vara antydda och överlåtna åt läsaren att 

identifiera. Störst fokus ligger på Lottaserien, men det hindrar inte att andra titlar 

också berörs.  

                                                 
181 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet >Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
182 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
183 Östensson (red) (2007) s.84.  
184Nationalencyklopedin Webbversionen sökord: Ester Ringnér-Lundgren (2016-04-18).  
185 Östensson, (red) (2007) s.84.  
186 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren>Årsträffar (2016-01-22). 



37 

 

Mellan årsmötena anordnas lokala bokcirkelträffar. Till traditionen hör att 

uppmärksamma märkesdagar som Ringnér Lundgrens födelsedag och namnsdag, 

samt händelser i de litterära figurernas värld, med cafébesök eller liknande. Hös-

ten 2007 nedlades en blombukett på författarinnans grav med anledning av hund-

raårsminnet av hennes födelse.187 

Till Ringnér-Lundgrensällskapets utåtriktade verksamhet räknas årligt delta-

gande med monter och scenprogram vid Göteborgs bokmässa alltsedan 2008. Det 

har även varit representerat vid DELS litteraturkryssning Sällskapsliv till sjöss och 

de litterära matinéerna på Skansen.188 På lokalplanet har medlemmar producerat 

biblioteksutställningar.189 

Möjlighet till kreativt skrivande erbjuds på Sällskapets webbplats och blogg. 

Mer eller mindre fantasifulla krönikor och frågesporter inspirerade av författarin-

nans verk står att finna där. En årsskrift knuten till skiftande teman produceras 

gemensamt av medlemmar.190Under fliken Snusbon kan man köpa tidigare års-

skrifter, möteshäften från genomförda årsträffar, samt annat material som Ring-

nér-Lundgrensällskapet gett ut.191 Sällskapet återfinns även på Facebook. 

De sju entusiaster som sammanstrålade i Katrineholm för tio år sedan har för 

varje år blivit fler. Den 31:e december 2014 hade Ringnér-Lundgrensällskapet 

289 medlemmar (varav 3 hedersmedlemmar och 6 barn under 10 år). Medelåldern 

var 49 år.192  

Detta sällskap har internet att tacka för sin existens. Fröet såddes på en blogg 

tillägnad Lottaböckerna som en privatperson startat, där initiativtagarna fick kon-

takt med varandra. Detta litterära sällskap är långt ifrån ensamt om att ha uppstått 

i den virtuella världen. 1990 talet blev startskottet för en ny våg av liknande ni-

schade sammanslutningar.193 

2.2.1.1 Den svenska flickboken 

 Som en punkt i Sällskapets stadgar finns ”att främja forskning och intresse för 

hela den genre författarinnan tillhör”.194Därför tar jag i detta avsnitt upp något om 

den svenska flickboken, eftersom det är i den traditionen som Ester Ringnér-

Lundgren skrev flertalet av sina verk.  

 Den svenska flickbokens historia kan spåras tillbaka till 1800-talets sista de-

cennier, enligt Birgitta Theanders doktorsavhandling (2006). Beteckningarna 

”pojk-” och ”flickböcker” dök upp som rubriker för två samlingsrecensioner av 

                                                 
187 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren>Övriga aktiviteter (2016-01-22). 
188 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren>Kalendarium (2016-01-22). 
189 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren>Utställningar (2016-01-22). 
190 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
191 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren>Snusbon (2016-01-22).  
192 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2015) s. 28.   
193 Olevik (2011) s.34. 
194 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgren sällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
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Gurli Linder i Dagens Nyheter 1902. 195 De kvarstod fram till 1960-talet då littera-

turvetenskapen började ifrågasätta denna form av uppdelning. Den nya ”moderna 

svenska ungdomsboken” skulle – förutom att vara könsneutral  rasera tabun, be-

handla arbetarklassens dagsaktuella problem och dessutom vara lättläst. Parallellt 

med detta kom också forskningen om svensk barn- och ungdomslitteratur igång.196 

Forskningen var inte nådig mot böcker speciellt riktade till flickor och själva gen-

rebeteckningen flickbok fick en negativ klang. Flickboken betraktades endast som 

ett förstadium till den moderna ungdomsboken, i avsaknad av eget värde. En sek-

tor inom kvinnokulturen osynliggjordes därmed.197 Detta paradigmskifte samman-

föll med den allmänna utvecklingen i riktning mot ett mer könsneutralt samhälle. 

Flickskolorna avvecklades 1962 och normen blev att flickor och pojkar skulle 

behandlas likartat.198  

 Under 1990-talet kom ett förnyat intresse för kvinnligt genusskapande. Egna 

studiegrupper för flickor inrättades i skolorna för att öka deras möjligheter att ta 

plats.199 Även inom litteraturvetenskapen skönjdes en förändring, som bland annat 

Birgitta Theanders doktorsavhandling Älskad och förnekad (2006) är delaktig i. 

Hon använder sig av beteckningen flickbok i ett kontextuellt genretänkande inspi-

rerat av Fowler. Genren flickbok identifieras utifrån böckerna omslag, förlagets 

boklistor, recensioner och rådgivningslitteratur.200 Begreppet genre kan definieras 

på två olika sätt. I det första fallet används det för klassificering av texter, vilket 

innebär att en text aldrig kan tillhöra mer än en genre åt gången. Alistair Fowler 

(1982) ifrågasatte detta och konstruerade ett nytt begrepp baserat på kommunikat-

ion. Genren bildar här en tolkningsram för läsaren. Flera genrebeteckningar kan 

vara tillämpbara för en och samma text. Ibland sätts det likhetstecken mellan 

genre och schablonmässighet, vilket inte är rättvist enligt Fowler (1982). Alla 

texter är möjliga att genreplacera.201 

Termen genre används ibland som en kvalitetsindikator för att utforma fasta 

kategorier. Detta syns i skolornas svenskundervisning genom att en lokal kanon, 

vilken även styr elevernas fritidsläsning, kan skapas.202 

 I Theanders primärlitteratur ingår alla svenska förstautgåvor 1945-1965 av 

flickböcker med en hjältinna i åldern 12 år och uppåt.203 Ringnér-Lundgrens tidig-

aste produktion, bland annat de 15 första Lottaböckerna, återfinns. Theander häv-

dar att Lottaserien initialt präglas av språklig finess och uttalad konstnärlig ambit-

                                                 
195Theander (2006) s. 9-10. 
196 Theander (2006) s.10-11. 
197 Theander (2006) s.21-27. 
198 Theander (2006) s.10. 
199 Theander (2006) s.11. 
200 Theander (2006) s.16-17. 
201 Fowler: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, 1982, refererad i Thean-

der (2006) s.13-14.  
202 Ulfgard (2002) s.46-47. 
203 Theander (2006) s.30-32. 
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ion, men att kvaliteten med tiden sjunker.204 B.Wahlströms Bokförlag dras med en 

negativ stämpel av att populärfiction är dålig litteratur. Förlagsnamnet har kommit 

att utvecklas till en genredefinition. Enligt Maria Ulfgards litteraturvetenskapliga 

avhandling, baserad på tonårsflickors läsning vid tre svenska högstadieskolor 

(2002), råder det en nedlåtande attityd till detta förlagsnamn bland lärare och 

skolbibliotekspersonal men inte bland elever.205 Det faktum att Ringnér-Lundgrens 

samtliga titlar gavs ut på B. Wahlströms kan ha bidragit till att hennes författar-

skap aldrig riktigt erkändes under hennes levnad, tänker jag. 

Jag noterar en likhet mellan flickbokens ställning och vissa folkbiblioteks ge-

nusskiljande syn på populärlitteratur för vuxna. I Litteratursyner på svenska folk-

bibliotek. Självklarhet, ambivalens och mångfald redogör Magnus Persson (pro-

fessor i litteraturkunskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola) för inter-

vjuundersökningar om svenska folkbiblioteks policy för bokinköp. Den sektor av 

populärlitteraturen som främst läses av kvinnor placeras ofta längst ner på kvali-

tetsskalan och förses med värdeomdömen som stereotyp, förljugen och könsrolls-

befästande. Därmed riskerar också den kvinnliga läsaren att förringas. Persson får 

stöd för sin iakttagelse hos Radway (1984); Larsson (1989).206    

2.2.2 Intervju med Karin Eklöf 

Karin blev medlem i Ringnér-Lundgrensällskapet 2005 via en webbplats om 

Lotta-böckerna där det inbjöds till den första träffen. Hon hade inte tillfälle att åka 

förrän kommande år, men har därefter närvarat vid nästan alla årsträffar. Dessu-

tom har hon deltagit i planerandet av några årsträffar, är styrelseledamot sedan 

2008 och Sällskapets sekreterare. Några planer på att gå ur finns inte, men troligt-

vis kommer hon så småningom att lämna sin plats i styrelsen eftersom hon tycker 

att det är önskvärt med rotation. 207  

Flera gånger återkommer Karin till gemenskapens betydelse. Det blir en spe-

ciell känsla av sammanhållning bland människor med ett intresse som kan anses 

lite udda av omgivningen. Hon drar sig till minnes sin första årsträff då hon inte 

kände någon av de andra deltagarna. En viss oro fanns över att det inte skulle 

motsvara hennes förväntningar, men denna kom snabbt på skam vid den inledande 

samlingen på Norrköpings station.208 

Enligt Karin är det fascinerande att möta andra som också fortsatt att läsa 

Ringnér-Lundgrens böcker i vuxen ålder. Själv gjorde hon ett uppehåll på cirka 

tio år med början i de sena tonåren, varefter hon återupptog läsningen. Att disku-

tera böckerna i Stockholms bokcirkel ger ett mervärde jämfört med att läsa dem 

                                                 
204 Theander (2006) s 351-352, s309, s.340. 
205 Ulfgard (2002) s .48-49. 
206 Persson, I: Ehrenberg, Persson & Svensson (2013) s.30. 
207 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
208 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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på egen hand. Genom Ringnér-Lundgrensällskapet har hon kommit i kontakt med 

andra delar av författarinnans produktion, efter att tidigare mest känt till Lottase-

rien.209  

Det faktum att en av Ringnér-Lundgrens släktingar finns med i styrelsen till-

för en extra dimension, då denna person bidrar med autentiska berättelser. Karin 

har även stött på medlemmar som i unga år skrivit brev till Ringnér-Lundgren 

vilket aldrig fallit henne in att göra själv. Från att tidigare mest ha intresserat sig 

för böckerna har Karin nu fått lära känna deras upphovskvinna. Min informant 

erinrar sig en årsträff i Stockholm då författarinnans lägenhet i Solna besöktes. De 

nya ägarna hade inte kvar några av hennes tillhörigheter, men det var ändå en 

upplevelse att komma in i den lägenhet som står som förebild för Lottas fiktiva 

hem.210  

Ändå deltar många medlemmar aldrig i någon av sällskapets aktiviteter. I 

vissa fall kan det bero på geografiska avstånd, men det finns även sådana som 

Karin aldrig träffat trots att de bor i Stockholmsområdet. Hon konstaterar att det 

inom föreningslivet i allmänhet finns olika grad av engagemang. För en del med-

lemmar är det viktigast att stötta ett ändamål.211  

Vidare berättar Karin att av Ringnér-Lundgrensällskapets trehundra medlem-

mar brukar mellan trettio och fyrtio närvara vid årsträffen. Däribland finns en 

kärntrupp som alltid är med. Den två dagar långa träffen äger rum på någon plats 

med anknytning till antingen författarinnan eller hennes böcker. Under årens lopp 

har bl.a. Stockholm, Malmö, Norrköping, Karlshamn och Örebro besökts. Lörda-

gen ägnas åt en litterär vandring, årsmöte, tävlingar och middag. På söndagen är 

det oftast någon aktivitet som årsträffens ort erbjuder. 212 

Mellan årsträffarna firas Ringnér-Lundgrens födelsedag och namnsdag med 

lokala konditoribesök. I samband med en årsträff i Stockholm besöktes hennes 

grav. 

Varje enskild medlem har möjlighet att föreslå plats för kommande årsträff. 

Därefter utses en arbetsgrupp bestående av såväl styrelserepresentanter som öv-

riga intresserade med uppgift att ordna träffen på den ort som röstats fram. Med-

lemmarna kan även bidra med material till årsskriften, men enligt Karin är intres-

set förvånansvärt litet varför de flesta bidrag författas av styrelsen. Årsskriften har 

alltid ett tema, exempelvis att en viss bokserie fyller 50 år. Ringnér-

Lundgrensällskapet finns på Facebook, samt har en offentlig webbplats med gäst-

bok och blogg.213    

                                                 
209 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
210 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
211 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
212 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
213 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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 Den typiska medlemmen är, enligt Karin, en kvinna från 40-årsåldern och 

uppåt. Tonvikten ligger runt 50 år. Det finns även yngre medlemmar, vilka har 

kommit i kontakt med Ringnér-Lundgrens böcker via en förälder eller släkting. 

Medlemmarna är spridda över hela landet. Dock är bokcirklarna koncentrerade till 

ett fåtal större städer, eftersom det är större chans att hitta potentiella deltagare 

där. Styrelsen har diskuterat att starta en internetbaserad bokcirkel, men ännu är 

detta inte beslutat.214  

Angående etnicitet så gör Karin bedömningen att åtminstone Stockholms 

medlemmar är födda i Sverige. Hon tror inte att Ringnér-Lundgrens böcker är det 

första valet för den som inte har svenska som modersmål. Även om barn- och 

ungdomsböcker är lätta att läsa, så antar hon att denna grupp vill ha något mer 

modernt.    

Yrkes- och klassbakgrunden uppskattar Karin som varierad, möjligen med en 

viss betoning på högskoleutbildade personer. Det är läsupplevelserna kring Ring-

nér-Lundgrens verk som står i centrum, varför man inte i första hand intresserar 

sig för varandras levnadshistorier.215  

Ringnér-Lundgrensällskapet har hittills inte diskuterat att genomföra någon 

form av offentliga vandringar kring Lottaserien eller Ringnér-Lundgrens övriga 

alster. Den stad som skulle ligga närmast till hands vore i så fall Norrköping. Ka-

rin ifrågasätter dock om böckerna är tillräckligt kända för att sådana vandringar 

skulle kunna dra publik.216 

Karin betraktar Ringnér-Lundgrensällskapet i första hand som ett forum för 

människor med ett gemensamt intresse och i andra hand som en kunskapsbank. 

Hon är för dåligt insatt i de andra sällskapen för att uttala sig om deras vidare syf-

ten, t.ex. i fråga om att stödja forskningen kring sina respektive författare. Möjlig-

en tror hon att stora och etablerade författares sällskap är mer intresserade av 

det.217   

I Ringnér-Lundgrensällskapets stadgar står att det tillhör Sällskapets uppgifter 

att verka för nytryck, samt för att biblioteken ska tillhandahålla Ringnér-

Lundgrens böcker. Karin säger att den årliga medverkan på Bok- och Biblioteks-

mässan är det viktigaste forumet för kontakter med såväl biblioteksvärlden som 

allmänheten. Inför bokmässor och årsträffar gör Ringnér-Lundgrensällskapet 

pressutskick och det har även förekommit artiklar i veckotidningar om såväl Säll-

skapet som dess författarinna.218 

Ringnér-Lundgrensällskapet har genomfört utställningar på flera lokala 

bibliotek samt evenemang på Stockholms stadsbibliotek. En grupp medlemmar i 

                                                 
214 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13.  
215 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
216 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
217 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
218 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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Skåne har gjort reklam för Sällskapet genom att sälja sina begagnade Ringnér-

Lundgrenböcker på bokbord. Min informant är inte säker på om det har skett nå-

gon aktiv påverkan för att tillgängliggöra böckerna på folkbiblioteken. Hennes 

spontana reflektion är att det skulle kunna bli svårt för biblioteken att få tag i ex-

emplar, eftersom författarinnans produktion endast finns på begagnatmarknaden. 

Inget bibliotek har varit negativt till Ringnér-Lundgrensällskapets utställnings-

verksamhet, enligt vad hon har uppfattat. Bibliotekariernas ålder avgör om de 

känner till Ringnér-Lundgren och hennes författarskap. De medelålders är, inte 

helt oväntat, mer insatta än de yngre. 219 

Ringnér-Lundgrens brorsdotter, tillika ordförande i Sällskapet, har i samråd 

med en av författarinnans döttrar uppvaktat flera förlag angående en nyutgivning. 

Hittills har gensvaret uteblivit. En synpunkt som anförts är att det skulle gå lättast 

att få ut de titlar som är riktade till yngre barn och har temat troll. Flickböckerna 

är mer beroende av att ligga rätt i tiden.  

Karin poängterar att Sällskapets existens, liksom även dess deltagande i Bok- 

och Biblioteksmässan, bidrar till att författarinnan inte faller i glömska. Det är 

också ett sätt att främja intresset för den genre som Ringnér-Lundgren skrev i 

(vilket är ett av Sällskapets syften). Själv har Karin aldrig närvarat på mässan, 

men hon antar att det mest är sällskap tillägnade vuxenförfattare som medverkar. 

Därför kan det finnas en möjlighet för Ringnér-Lundgrensällskapet att sticka ut. 

Vid dessa tillfällen brukar flera nya medlemmar tillkomma. Om min informant 

skulle ansluta sig till ytterligare något litterärt sällskap så ligger Astrid Lindgren-

sällskapet närmast till hands.  

Tyvärr befarar Karin att Ringnér-Lundgrensällskapet så småningom kommer 

att dö ut med den generation som nu är aktiv. Kännedomen om författarinnan kan 

inte upprätthållas ifall ingen av hennes böcker trycks på nytt.220  

Vidare berättar Karin att styrelsen, med henne själv som drivande kraft, har 

gjort försök att få litterära skyltar över Ringnér-Lundgren uppsatta i såväl Solna 

som Stockholm. Solna kommun svarade att de överhuvudtaget inte sätter upp lit-

terära skyltar. Stockholms stads kulturförvaltning har däremot en skyltgrupp, men 

efter att ha behandlat frågan kom de efter en lång betänketid fram till att Ringnér-

Lundgren inte var den typen av författare som ansågs värd en skylt. Det gick inte 

att driva ärendet vidare.221 

Egentligen tror inte Karin att det handlar om att Ringnér-Lundgren skrev för 

flickor. Kulturetablissemanget har över lag sett ner på många av 1960- och -70-

talens barn- och ungdomsböcker. Såväl Enid Blytons böcker som en svenskpro-

ducerad bokserie med namnet Tvillingdetektiverna (vilken enligt min informant 

handlar om två pojkar) har rönt ett liknande öde. Kanske görs det fortfarande 
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skillnad på fin och mindre fin kultur, spekulerar hon? Karin tycker inte att man 

kan vara så kategorisk. Själv har hon alltid varit en stor konsument av olika sor-

ters litteratur. Det ena behöver inte utesluta det andra. Ett sällskap som detta kan 

bidra till att böcker i den lättare genren behandlas mer seriöst.222  

Karin reserverar sig mot att benämna den litterära sällskapsrörelsen som en 

folkrörelse. Hon associerar begreppet med arbetar- och nykterhetsrörelsen eller 

bildningsförbunden, men utesluter inte att den litterära sällskapsrörelsen så små-

ningom kan kallas folkrörelse om den blir tillräckligt stor. En synpunkt hon för 

fram är att DELS skulle kunna göra sig mer synlig utåt, bland annat genom bättre 

marknadsföring av sin tidskrift Parnass.  

Ett fenomen som Karin har noterat är det senaste decenniets ökning av antalet 

bokcirklar, såväl inom som utanför de litterära sällskapen. Hon vill inte dra någon 

slutsats angående sällskapens funktion som maktfaktor för att främja allmänhetens 

läsintresse, men tycker att det vore roligt om så var fallet.223  

2.3Almqvistsällskapet 

2.3.1 Om sällskapet och författaren 

Följande sägs i Almqvistsällskapets stadgar: 

   Almqvistsällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist 
verk och person, hans tänkande och hans visioner. 

Sällskapets syfte är att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Al-
mqvist, 

att understödja Almqvistforskningen, 
att stimulera intresset för Almqvists litterära och musikaliska verk i undervisningen på 

högre och lägre nivåer inom folkbildningen, 
att verka för bevarandet av och vården av Almqvists handskrifter och andra Almqvistmin-

nen eller dokument 
och att utge en bulletin eller en årsskrift tillägnad Carl Jonas Love Almqvist.224 

På sin webbplats kallar Almqvistsällskapet Carl Jonas Love Almqvist för ”Sveri-

ges mest banbrytande författare”.225  

I samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet ger Almqvistsällskapet ut Carl 

Jonas Love Almqvists samlade verk. Årsmötet hålls i november.226  

Almqvist föddes i Stockholm1793. Efter att ha studerat i Uppsala blev han så 

småningom ämbetsman i Stockholm. Under åren 1824 och 1825 levde Almqvist 

ett idylliserat bondeliv i Värmland, varefter han återvände till Stockholm och en 
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rektorstjänst vid Nya Elementar. Från 1839 och framåt medarbetade Almqvist i 

Aftonbladet med flera tidningar, men tvingades 1851 gå i landsflykt till USA. 

Orsaken var att han anklagats för giftmordsförsök på en procentare samt revers-

stöld och reversförfalskning. Breven som han skrev hem till familjen från USA 

finns sparade. Han återvände till Europa 1865 och dog i Bremen 1866. 

Almqvists viktigaste verk är Törnrosens bok, där religiös mystik blandas med 

radikal reformvilja. Bland de övriga märks Det går an, vilket är ett inlägg i 

kvinnosaksdebatten, samt Drottningens juvelsmycke som handlar om mordet på 

Gustav III uppblandat med fantasi. I Amorina skildras brottslingen som ett offer 

för omständigheterna.227     

Till Almqvistsällskapets traditioner hör det årliga talet vid författarens grav på 

Solna kyrkogård en försommardag i törnrosens tid (vilket anspelar på Törnrosens 

bok). 

Musik och teater är viktiga beståndsdelar i verksamheten. Flera skådespelare 

har varit hedersmedlemmar i Almqvistsällskapet. Dramatenaktrisen Anita Björk 

(avliden 2012) var en av dem. Hon var en stor tillgång genom sin erfarenhet av att 

tolka Almqvist på scenen. Tillsammans med Folke Isaksson, Irene Lind och Måns 

Westfeldt framförde Björk vid flera tillfällen ett program i Almqvistsällskapets 

regi. Hedersmedlemmen Måns Westfeldt (avliden 2015) ansågs vara en porträttlik 

inkarnation av Almqvist.228 

Almqvistsällskapet genomförde en gemensam aktivitet med Årstasällskapet 

för Fredrika Brehmerstudier 2012, då Carina Burmans pjäs om ett fiktivt möte 

mellan Brehmer och Almqvist spelades. På Strindbergs intima teater hölls det 

2013 en musikalisk och litterär salong, utformad som en tvekamp mellan Strind-

berg och Almqvist, där skådespelare gestaltade de bägge författarna och deras 

musor.229   

En teaterföreställning med namnet En chiffonjés memoarer har vid flera till-

fällen getts. Denna chiffonjé (vid vilken Almqvist skrev flera av sina manus) finns 

i Almqvistsällskapets ägo genom en donation från hans systers barnbarnsbarn. 

Sedan 2012 står den ryktbara möbeln i Wendelas hus i Södertälje hos föreningen 

Wendelas vänner. Anledningen till placeringen är att Almqvist med hustru bodde 

granne med Wendela Hebbe i Gamla Stan under 1840 talet. De var kollegor på 

Aftonbladet under ledning av Lars Hierta, vilken dessutom ägde huset där de 

bodde. Almqvists chiffonjé kom att få en symbolisk betydelse i arbetskamraternas 

krets. En chiffonjés memoarer har bl.a. satts upp vid den årliga litterära salongen, 

anordnad av Sällskapets underavdelning Nätverket Love Almqvists vänner i sam-

arbete med Biblioteket, Seniorakademin och ABF på Upplands Väsby bibliotek, 
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följd av ett samtal om ryktesspridningen kring Almqvist och vad som hände efter 

katastrofen.230 

Nätverket Love Almqvists vänner i Upplands Väsby står även bakom den år-

liga bussutflykten i Almqvists och hans litterära verks fotspår. Bland mycket an-

nat besåg man 2013 Sköldnora kyrka i södra Uppland, där den svenska litteratu-

rens första kriminalberättelse utspelar sig.    

Almqvistkommittén av Köla Stämma (Åmotfors Hembygdsförening) driver 

Almqviststugan i Värmländska Fryksdalen, där Almqvist bodde ett halvår, vilken 

flyttats till sin ursprungliga plats i början på 1990-talet231.  

Med ojämna mellanrum ger Almqvistsällskapet ut skriftserien Almqviststu-

dier. Tidskriften Almqvistiana finns tillgänglig som papperstidning och de senast 

utkomna numren’ även som pdf-filer.232  Almqvistsällskapet är inte med i Fa-

cebook.  

2.3.2 Intervju med Olof Holm  

Olof, som var med och grundade Almqvistsällskapet vid decennieskiftet 1970-

1980-tal, har ända sedan starten fungerat som dess sekreterare. Tidigare hade 

olika personer gjort försök att bilda ett sällskap till författarens ära. Nu beslöt man 

sig för att sammanställa olika adresslistor i syfte att knyta ihop det hela till något 

mer organiserat. Författaren Folke Isaksson skrev stadgarna i samråd med Olof 

vid Almqvistsällskapets inledande möte på Björck & Börjessons antikvariat på 

Strandvägen. Det fanns vid den här tiden endast ett dussintal litterära sällskap i 

Sverige. 

 Min informant, vilken hyser en beundran för Almqvist snarare än en kärlek, 

hamnade i detta sällskap mest därför att han kände de övriga initiativtagarna. Un-

dan för undan har Olof samlat på sig kunskap om Almqvist och intresset för hans 

författarskap har därmed ökat.233 

 Sällskapets programverksamhet äger till största delen rum i Stockholmsom-

rådet. Därutöver genomförs bussresor främst i Uppland, men även till Västergöt-

land och Småland. Olof har ofta tjänstgjort som guide vid dessa utflykter. Det 

faktum att Almqvist är en topografisk författare medför åtskilliga tillfällen att be-

söka platser som beskrivs i böckerna.  

Gun Ursing, bibliotekarie i Danderyd, har tagit initiativ till läsecirklar. Nio 

gånger om året träffas medlemmar i Sällskapet och läser högt för varandra ur nå-

gon av Almqvists böcker över en kopp te. Det förekommer även att man inom 

Almqvistsällskapet äter maträtter ur författarens fiktiva värld, som krusbärspaj 
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och havresoppa. (I den senare lär det påstådda giftet ha funnits, förtydligar Olof.) 

En inre krets av medlemmar utgör kärntruppen som besöker programmen234.  

Även om det är styrelsen som beslutar om platserna för Almqvistsällskapets 

program, så betonar Olof att man lyssnar av medlemmarnas önskemål. Sällskapets 

styrelse ger ut serien Almqviststudier med ojämna mellanrum. Vid några tillfällen 

har redaktörer anlitats för att samla ihop texter till denna bok, men oftast har sty-

relsen gjort det. Det har också hänt att Almqviststudier bestått av en doktorsav-

handling. Därutöver utkommer medlemsbladet Almqvistiana en eller två gånger 

per år. 235  

 Almqvistsällskapet har ingen blogg och finns inte med på Facebook. De med-

lemmar som har e-postadresser kan få meddelanden av styrelsen mellan de stora 

mejlutskicken, till exempel påminnelser om någon radio- eller TV-sändning med 

Almqvistanknytning. På sällskapets webbplats saknas möjlighet att göra egna in-

lägg. En webbutik med Almqvists böcker finns, men inte något forum för privat 

försäljning medlemmar emellan.236 

Vid tidpunkten för Almqvistsällskapets bildade tillhörde Olof de yngre med-

lemmarna. Flertalet hade uppnått pensionsåldern. Så är det fortfarande, även om 

det finns några yngre personer, företrädelsevis Almqvistforskare, i medlemskåren. 

Då önskemål uttrycks om att försöka locka fler ungdomar brukar Olof svara: ”Ni 

gick med i Sällskapet och styrelsen när ni blev pensionärer och det kommer nästa 

generation pensionärer också att göra”. Olof är den ende kvarvarande från den 

ursprungliga interimsstyrelsen/förberedande kommittén.237 

Almqvistsällskapet har 250 medlemmar. Olof säger att medlemsregistret visar 

att en tredjedel av dessa är bosatta i Stockholms innerstad, en tredjedel i Stor-

stockholm och resterande tredjedel i övriga Sverige. En tämligen stor grupp åter-

finns i Upplands Väsby, beroende på att de har en egen lokalavdelning. Medlem-

marnas könsfördelning är uppskattningsvis 60 % kvinnor och 40 % män. Yrkes-

mässigt är det många akademiker, till exempel adjunkter och bibliotekarier. I öv-

rigt märks teaterfolk och kulturskribenter. Inga stora namn saknas, enligt min in-

formant. Jämfört med Bellmansällskapet (vilket är det andra sällskap jag inter-

vjuat Olof om) så är andelen medlemmar som doktorerat på ”sin” författare påfal-

lande hög i Almqvistsällskapet. Merparten av medlemmarna är infödda svenskar. 

Almqvistsällskapet har inte några riktade insatser för att sprida kunskap om sin 

författare till nysvenskar.238  

 I Almqvistsällskapets stadgar står det att man ska verka för att synliggöra 

Almqvist i skola och högre utbildning. Olof menar att detta är lättare sagt än gjort. 
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Visserligen finns det många lärare bland medlemmarna, men dessa har oftast läm-

nat sitt yrkesliv bakom sig. Almqvist finns dessutom redan med i Sveriges kanon. 

Den viktigaste uppgiften för Sällskapet är textutgivning, vilket även innefattar 

musikinspelningar och noter. Initiativet till det nu pågående utgivandet av Al-

mqvists samlade verk togs av Sällskapet. En kommitté arbetade med att formulera 

riktlinjer och lade in ett förslag, vilket antogs av Vitterhetssamfundet. Olof ser 

Almqvistsällskapet (och Sällskapsrörelsen i stort) som en länk mellan den veten-

skapliga världen och gemene man. Han brukar då och då påminna medlemmarna 

om att de inte bara är med för sin egen skull utan även för Almqvists.239      

Almqvistsällskapet jobbar inte aktivt för att biblioteken ska tillhandahålla 

Almqvists verk. Däremot samarbetar man med Upplands Väsbys bibliotek och 

Stockholms Stadsbibliotek kring program. Medverkan vid Bok- och Biblioteks-

mässan har underlättats av att det finns medlemmar bosatta i Göteborg.240 

Då Folke Isaksson presenterade stadgarnas mål- och syftesparagrafer tillade 

han att det hade varit omöjligt i Strindbergsällskapet att intressera sig för författa-

rens liv och verk, tänkande och visioner. Pressen skrev: ”nu får vi se om det 

kommer att bli den religiöse Almqvist eller den politiske som dom kommer att 

ägna sig åt”.241 

Olof drar sig till minnes en debatt från 1980-talets början angående Almqvists 

skuld i giftmordsförsöket. Stämningen blev hätsk, vilket visar hur engagerande 

personen Almqvist är. Det hela jämförs av min informant med utrensningsrätte-

gångar i Moskva och liknande. Jag inser hur Sällskapets medlemmar verkligen tar 

intresset för sin författare på allvar. Vissa ser honom som en representant för en 

alternativ fosterlandskärlek i kontrast till den högerradikala eller nationalsocialist-

iska, får jag reda på. Återigen andra säger sig finna tröst i honom. Olof har noterat 

att många utanför sällskapet inte har någon bild av Almqvist över huvud taget. Då 

han är inbjuden till att hålla föredrag brukar han anknyta till Almqvists texter för 

att åhörarna ska komma författaren nära.242  

Något komplett museum med Almqvistanknytning finns inte, men ett hus i 

Värmland som under en tid beboddes av författaren har återförts till sin rätta plats. 

Åmotfors hembygdsförening driver det genom sin Almqvistkommitté. Sällskapet 

samarbetar med dem kring detta projekt och har förlagt några av sina bussresor 

dit.243 

En viktig roll i mytbildningen kring Almqvist spelar den chiffonjé som flyt-

tats från hans lägenhet i Gamla Stan till tidningskollegan Vendela Hebbes hus i 

Södertälje. Där har ett separat Almqvistrum inretts. Chiffonjén har ett extra stort 
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affektionsvärde eftersom det var där författaren skrev sina sista texter. Olof berät-

tar att ättlingar till Almqvists syster donerat den till Sällskapet, vilket varken har 

samlingar eller lokalutrymme att ställa den i. Efter att Nordiska muséet avböjt att 

ta emot chiffonjén beslöt sig Almqvistsällskapet trots allt för att behålla den. Pla-

nerna på en teaterföreställning ur chiffonjéns synvinkel tog fart, där brottstycken 

med olika röster ur Almqvists liv spelas upp.244. 

Personligen delar inte Olof denna fascination för reliker som tillhört en be-

römdhet. Han fick nog av det efter ett besök på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Icke 

desto mindre är han införstådd med att många människor lockas av sådant.245  

 Almqvistsällskapet tillhör inte de sällskap vilka har som sin målsättning att 

föra ut författarens idéer. Min informant förklarar att hans röst betyder mer. Detta 

ska inte bara förstås rent estetiskt. Almqvist kallades inte för inte Sveriges mo-

dernaste författare och påstås av Olof ligga före sin tid i frågor som vårdnadsbi-

draget eller sammanboende utan giftermål.246  

Olof är tveksam till om den litterära sällskapsrörelsen i allmänhet kommer att 

skriva in sig i historien. Dock är hans uppfattning att några sällskap verkar lite 

mer storskaligt än andra.247 

Ordet folkrörelse associerar Olof främst med arbetar-, nykterhets- och frikyr-

korörelsen. Han nämner därefter kvinno-, idrotts- och miljörörelsen och tillägger 

att även den litterära sällskapsrörelsen i vid mening kan räknas in. Så fort männi-

skor samlas ideellt och strävar mot gemensamma mål, bör det vara möjligt att tala 

om en folkrörelse. DELS har sammanlagt ca 40 000 medlemmar i sina sällskap 

och till skillnad från i vissa andra rörelser uppskattar Olof att det finns en tillväxt. 

Han betonar att alla litterära sällskap inte vill samma sak, även om några övergri-

pande frågor finns där förekomsten av en paraplyorganisation kan vara en till-

gång. Bland annat har DELS engagerat sig i att svenska klassiker utges och erbju-

der sina medlemssällskap rådgivning i juridik, ekonomi och stadgefrågor.248 

Utöver informationen om själva Almqvistsällskapet berättar Olof att Sverige, 

Tyskland och England är Europaledande i antal litterära sällskap med vardera runt 

130. Frankrike har färre, medan Spanien och Italien knappt har några alls. I Fin-

land och Danmark finns cirka ett halvt hundratal. Finländarna måste registrera 

sina sällskap. Norge och Island har andra former av litterära sällskap än de övriga 

länderna. Till de norska museerna finns vänföreningar knutna, vilka brukar ha en 

verksamhet som ibland innebär att en författares minne vårdas av ett museum. Det 

behöver inte röra sig om ett författarmuseum utan det händer även att t.ex. ett 

bygdemuseum tar sig an bygdens författare. På Island är sällskapen lokalt präg-
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lade och innefattar även bildkonst, skulptur och musik. Att Sverige befinner sig i 

framkanten numerärt sett förklarar Olof dels med vår inarbetade folkrörelsekultur 

och dels med författarnas allt mer tilltagande frånvaro i det offentliga rummet. Det 

senare varierar dock mellan olika författare. Paradoxalt nog kan ett sällskap tilläg-

nat en lokal förmåga samla fler aktiva medlemmar än ett mer känt namn.249 Jag 

finner uppgifterna om dessa internationella förhållanden vara användbara för min 

studie. De hjälper till att sätta in den svenska Sällskapsrörelsen i ett större sam-

manhang. 

2.3.2.1 Tillägg till intervju med Olof Holm 

Alla kända handskrifter och dokument efter Almqvist finns i arkiv och bibliotek 

(främst Kungliga Biblioteket, Nordnus och Uppsala universitetsbibliotek) förutom 

några enstaka som ägs av privatpersoner. Almqvistsällskapet har kommit fram till 

att denna lösning är den bästa ur bevarandeaspekt.250 

2.4 Bellmansällskapet 

2.4.1 Om sällskapet och författaren 

På Bellmansällskapets webbplats finns följande syfte formulerat: 

§1 Sällskapets ändamål är att främja och sprida kännedom om CARL MICHAEL 
BELLMAN, hans diktning och hans tid. I detta syfte skall sällskapet utgiva skrifter av och om 
Bellman, stödja och stimulera forskning rörande Bellman; verka för bevarandet av byggnader, 
platser och miljöer till vilka Bellmans namn är knutet, verka för upprätthållandet av Bell-
manssångens traditioner; främja grundandet och vidmakthållandet av ett Bellmanmuséum.251  

Att vara medlem i Bellmansällskapet är ett sätt att få nyheter om utgivning av 

Bellmanmusik och Bellmanlitteratur, samt forskningens senaste rön. Möjlighet 

finns att ta del av föredrag, konserter, utflykter och resor.  

Bellmansällskapet grundades i Stockholm 1919 på Carl Michael Bellmans fö-

delsedag den 4 februari. Författaren Erik Axel Karlfeldt skrev en inbjudan till 

medlemskap. Övriga initiativtagare var amatörforskaren Arvid Stålhane samt litte-

raturprofessorerna Henrik Schück och Martin Lamm. Syftet var, liksom nu, att 

uppehålla intresset för Bellmans liv, diktning, musik och tid. Prioritet nummer ett 

hade utgivandet av den vetenskapligt granskade Standardupplagan (StU) av Bell-

mans samlade verk. Fredmans Epistlar och Fredmans sånger var de första banden 

som kom ut. I början av 1990-talet ersattes de av uppdaterade versioner och 2003 

                                                 
249 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
250 E-post Olof Holm 2016-09-13. 

 251 Stadgar, ursprungligen antagna vid ordinarie sammankomst den 4 juni 1919, samt därefter reviderade 

senast vid årsmötet 2013 $1, Bellmansällskapet > Om oss (2016-02-05). 
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fullbordades den 20 volymer långa sviten av docent Gunnar Hillbom i samverkan 

med Bellmansällskapet. 

Som ett komplement till detta tillkom den (ännu pågående) skriftserien Bell-

manstudier 1924, där viktiga artiklar återfinns. Därutöver ger Bellmansällskapet 

ut essäsamlingar, faksimiltryck och ett eget porslin. Medlemsbladet Hwad beha-

gas? har fått sitt namn efter Bellmans egen skämttidning från 1781. Bellmansäll-

skapets musikutgivning har drygt 90-åriga anor. Det är bara medieformaten som 

har växlat: LP-skivor, musikkassetter, videogram, CD-boxar och nu senast 

Youtubelänkar.  

Platser som Bellmansällskapet besökt är Köpenhamn, Helsingfors, S:t Peters-

burg och Warszawa. Då har programmet bestått av föredrag och sång i Bellmans 

anda. Systersällskap finns i flera länder, vilket möjliggör ett internationellt utbyte.  

Bellman har både kallats en svensk nationalskald och fått klä skott för dryck-

enskap och omoral. Detta visar att han inte lämnar någon oberörd.252 

Carl Michael Bellman föddes 1740 och växte upp på Söder i Stockholm, som 

son till en ämbetsman och en prästdotter. Själv kom Bellman att arbeta vid Riks-

banken, men fick avsked på grund av en konkurs. Senare fick han anställning vid 

Manufakturkontoret. Bellman umgicks med eliten av samtidens konstnärer och 

musiker. Han blev så småningom underhållare vid Gustav III s hov, hovsekrete-

rare och tjänsteman vid Nummerlotteriet. Efter ännu en konkurs hamnade han i 

arresten hos Högvakten där han ådrog sig den lungsot vilken blev hans död 1759. 

Bland Bellmans litterära skapelser märks den fiktiva Bacchi orden, Fredmans 

epistlar formade efter Pauli brev i Nya Testamentet, samt Fredmans sånger där 

dryckesvisor inspirerades av Gamla Testamentet. Persongalleriet innehöll bland 

andra Fredman, Ulla Winblad, Movitz och Fader Berg. Därutöver skrev Bellman 

mycket beställningsverk till uppvaktningar och liknande. Det var inte ovanligt att 

han satte nya texter till redan existerande melodier och därmed åstadkom en paro-

disk effekt. 253  

2.4.2 Intervju med Olof Holm 

Olof har hyst en kärlek till Bellman alltsedan en engagerad lärare introducerade 

honom för skaldens verk under gymnasieåren. Något senare fick han av en hän-

delse syn på Bellmansällskapet i en almanacka utgiven av tidskriften Bokvännen. 

Han blev medlem 1972 och blev senare invald i ordenssällskapet Par Bricole, 

tjänstgjorde som Bellmanguide samt skrev en guidebok. Med värme i rösten erin-

rar sig Olof vänskapen med den 48 år äldre Olle Byström i Bellmansällskapet, 

vilken medverkade till att han blev styrelseledamot 1985. Denne Bellmanforskare 

beskrivs även som en utmärkt god talare med förmåga att trollbinda sin publik. 

                                                 
252Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05). 
253Hillblom, Gunnar: Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Carl Michael Bellman, 2016-04-17.   
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Tidigare har Olof skött redaktörskapet för uppsatssamlingen Bellmanstudier och 

är numera skattmästare i Sällskapet.254  

Därutöver är Olof en drivande kraft i DELS. Trots att han inte är med i deras 

styrelse brukar han sitta med vid de flesta sammanträden och ansvarar för Säll-

skapsliv samt de litterära kryssningarna. Han påstår sig inneha rörelsens institut-

ionella minne genom sitt mångåriga engagemang och sin erfarenhet från ytterli-

gare sällskap än de två jag har intervjuat honom om.255 Jag är benägen att hålla 

med. 

Bellmansällskapets verksamhet innefattar inga litterära vandringar, även om 

sådana har varit på tal. Inte heller bedriver de några bokcirklar. Tre gånger per år 

träffas man; höstmöte med musikaliskt innehåll, februarimöte med föredrag i 

Börssalen, samt april månads årsmöte åtföljt av föredrag och sång. En ganska van-

lig missuppfattning är att medlemmarna klär sig i 1700-talskostymer vid samling-

arna, vilket Olof dementerar. Däremot äter och dricker de i Bellmans anda. Prov-

ning av öl och brännvin har förekommit.256   

Medlemmarna får skriften Hvad behagas. Uppsatssamlingen Bellmanstudier 

utkommer ungefär vart fjärde år och inför varje utgåva tar Olof kontakt med fors-

kare för att försäkra sig om tillgång på material. Bellmansällskapets Facebook-

grupp är fristående från själva sällskapet, men styrelsen administrerar den. Det går 

att bli medlem i Sällskapet via Facebookgruppen, där även en livlig diskussion 

förs.257  

Något som skiljer Bellman från exempelvis Strindberg är att ett visst mått av 

musikaliskt kunnande fordras för att rätt uppskatta honom, menar Olof, vars tes är 

att vi människor inte alltid är hemmastadda både inom språkets och inom musi-

kens domäner. Bellman ligger dessutom längre tillbaka i historien än Strindberg. 

Ett faktum som min informant nämner är Bellmans relativt stora tillgänglighet i 

det offentliga rummet. Det finns möjlighet att ägna sig åt honom utan att gå med i 

något sällskap. Detta kan vara en orsak till att Bellmansällskapets medlemsantal 

inte riktigt motsvarar skaldens popularitet.258 

Könsfördelningen bland Bellmansällskapets medlemmar är förhållandevis 

jämn och Olof har noterat många par i medlemsmatrikeln. De litterära sällskapen 

tenderar annars att ha en överrepresentation av kvinnor, men just Bellman har av 

tradition såväl attraherat män som tolkats av manliga trubadurer. Olof förklarar 

detta med att hans diktning utgår från mannens perspektiv. Här kan de två sällskap 

jag intervjuat Olof om sägas utgöra varandras motpoler. Enligt honom hyser Al-

mqvistsällskapet många feminister, medan feminism inte är en del av Bellman-

                                                 
254Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
255Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
256Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
257 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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sällskapets identitet. Medelåldern är tämligen hög även i Bellmansällskapet trots 

att några enstaka yngre har lockats av den reducerade medlemsavgiften för perso-

ner under 30 år. En likhet mellan Almqvist- och Bellmansällskapen är att styrel-

serna innehåller flera forskare vilka disputerat på de respektive författarna.     

Geografiskt dominerar Stockholm och universitetsorterna. Ett uppseende-

väckande faktum är, att det danska Bellmansällskapet är större och mer aktivt än 

det svenska. Olof tror att det kan bero på att Sverige dras med många felaktiga 

föreställningar om skalden.259 

 Sällskapets ena ursprungliga syfte var att ge ut Bellmans verk i en vetenskap-

ligt kommenterad utgåva, vilket också har genomförts. År 2006 blev det färdig-

ställt.  Det andra syftet var att starta ett Bellmanmuseum. Ännu har man, trots 

flera ansatser, inte lyckats finansiera detta projekt. Enstaka föremål som tillhört 

skalden förvaltas av Svenska Akademin. Ytterligare några ägs av ordensrörelsen 

Sällskapet Bellmans Minne, men återfinns i den av Stockholms slotts flyglar där 

Bellman för övrigt satt fängslad några månader. 

Då bidrag söks från Svenska Akademin och statliga fonder brukar man från 

Bellmansällskapets sida trycka på vikten av att tillgängliggöra forskning. Webb-

platsen är ett kostsamt projekt, då den fordrar köp av externa tjänster.260 Ändå har 

Sällskapets medlemmar lagt ner ett oerhört stort arbete på den. Webbplatsens in-

nehåll är översatt till åtta språk, vilka ska bli ännu fler. Hela den textkritiskt kom-

menterade standardutgåvan av Bellmans verk finns utlagd där. Alla ord respektive 

samtliga melodier är sökbara och därutöver finns möjlighet att stämma om musi-

ken.261 

Olof gör mig uppmärksam på att DELS medlemssällskap skiljer sig åt sinse-

mellan. Alla har inte lika starka litterära eller akademiska ambitioner som Bell-

man- och Almqvistsällskapen. Återigen några; Vitterhetssamfundet och Svenska 

Fornskriftsällskapet, bedriver ingen föreningsverksamhet utan ägnar sig helt åt 

textutgivning. De sällskap som bildats kring en författare med stark lokal förank-

ring har en helt annan typ av medlemmar än övriga personlitterära sällskap.262  

Bellmansällskapet har varken gjort några riktade satsningar gentemot biblio-

tek eller haft några utställningar. Däremot är det flitigt förekommande på Bok- 

och Biblioteksmässan.263 

Min informant befarar att Bellmans folkliga förankring i vissa avseenden kan 

få negativa konsekvenser, då mytbildningen kring honom står i vägen för hans 

verk. Här känner han sig lite kluven, då det samtidigt är roligt med det starka gen-

svar favoritförfattaren åtnjuter. Sällskapet vill nyansera bilden av personen Bell-

                                                 
259 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
260 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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262 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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man bl.a. med hjälp av styrelseledamoten Carina Burmans biografiskrivande. Ex-

empelvis kom några av Sällskapets forskare under 1940-talet fram till att han 

överhuvudtaget inte rörde sig i samma kretsar som sina fiktiva gestalter Fredman, 

Movitz och Mållberg. Bellman umgicks nämligen uteslutande med människor ur 

samhällets högre skikt.264    

En av alla Bellmansällskapets målsättningar är att föra fram nyskapande mu-

sikaliska uttolkare av Bellman i genrer som jazz eller instrumentell musik. För 

övrigt betonar Olof att man ofta glömmer bort att skaldens verk består av annat än 

epistlar och sånger.265    

Bellmans popularitet återspeglas inte i antalet vetenskapliga avhandlingar. 

Tvärtom är han förvånansvärt lite representerad i sådana sammanhang, men Olof 

säger att detta håller på att vända. De senaste åren har tre personer doktorerat på 

skalden, vilket kan jämföras med att det totalt sett rör sig om max ett dussin.266 

Till skillnad från Sällskapet Bellmans Minne så är Bellmansällskapet öppet 

för alla. Olof ifrågasätter om det förstnämnda överhuvudtaget bör räknas in bland 

de litterära sällskapen. Det består av 50 herrar och väljer bara in nya medlemmar 

då någon medlem har avlidit. Ingen utåtriktad verksamhet finns, men de har tagit 

på sig uppgiften att sätta upp litterära skyltar över skalden. Vissa av Bellmansäll-

skapets styrelseledamöter är även med i Sällskapet Bellmans minne och därige-

nom har information om något musikprogram kunnat vidarebefordras till det se-

nare. Detta är det enda samarbete som förekommit.267   

2.5 Birger Sjöbergsällskapet 

2.5.1 Om sällskapet och författaren 

Birger Sjöbergsällskapets stadgar säger: 

Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Birger Sjöberg 
och hans verk, samt att främja forskningen om honom. I detta syfte skall Sällskapet utgiva en 
skriftserie, vari skola publiceras skrifter av och om Birger Sjöberg. 268 

Birger Sjöbergsällskapet bildades i Vänersborg 1961 och är i dag ett av de större 

litterära sällskapen i Sverige. Årsmötet hålls ofta i april-maj och kombineras med 

ett Sjöbergprogram hållet av någon känd artist.269  

                                                 
264 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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Allt sedan 1962 erhåller medlemmarna sällskapets årsbok med material delvis 

hämtat från arkivet på Göteborgs stadsbibliotek270. Årsboken kan ha olika utform-

ning, t.ex. som en sångbok med tonsättningar av Sjöbergs dikter (2014). Ibland 

består den av en ljudinspelning. Så var fallet 2011, då det rörde sig om en nyut-

gåva av Tommy Körbergs Sjöberginsjungningar i CD-form. Året därefter var te-

mat Birger Sjöbergs fäste i andra författares traditioner. Årsboken för 2013 kom 

ut i anslutning till Vänersborgs kulturvecka. Ett djärvt grepp togs 2015 då första 

delen av Malin Billers serieteckningsversion av Kvartetten som sprängdes ut-

gjorde årsboken. Biller hoppas att detta ska kunna väcka nytt liv i intresset för en 

författare som, enligt henne, är sorgligt bortglömd.  Alla årsböcker från 2008 och 

framåt finns tillgängliga i webbplatsens arkiv.271 Sällskapet finns på Facebook 

Sällskapet delar ut det Landbergska priset, dagligdags benämnt Birger Sjö-

bergpriset, finansierat av Vänersborgsadvokaten. Bertil Landberg. Detta är avsett 

att stimulera forskningen om Sjöberg. Även en medalj uppkallad efter författaren 

delas ut.272 

När det gäller bibliotekssamarbete bör nämnas en månadslång fotoutställning 

på Stockholms stadsbibliotek, åtföljd av två programdagar, genomförd 2013. Ut-

ställningen finns nu permanent uppställd på Vänersborgs stadsmuseum. Tillsam-

mans med Svenska Visakademin, Folkuniversitet och Göteborgs universitet ledde 

Birger Sjöbergsällskapets ordförande Eva Haettner Aurelius ett psykoanalytiskt 

seminarium kring Sjöbergs diktning 2015. Platsen var Jonsereds herrgård.273 

Den 6/12 2015 hyllades Sjöberg på sin 130-årsdag genom kransläggning på 

graven i Helsingborg. Haettner-Aurelius läste hans dikter omgiven av styrelsele-

damöter och medlemmar. Därefter följde ett program på Dunkers kulturhus med 

medverkan av Peter Harryson som berättade om en filminspelning gjord på denna 

plats, samt signering av årsbok.274  

Birger Sjöberg blev en normbrytare genom sitt sätt att blanda det populära 

med det exklusiva. Han föddes i Vänersborg 1885 och flyttade 1907 till Helsing-

borg för en anställning vid Helsingborgsposten. Fridadiktningen, efter många års 

arbete publicerad som Fridas bok 1922, blandar intryck från dessa två städer. De 

naiva och samtidigt ironiskt pastischerande visorna tonsattes av Sjöberg själv och 

framfördes under hans bejublade turnéer. Fridas bok tillhör ännu i våra dagar den 

klassiska svenska visskatten.  

I den satiriska romanen Kvartetten som sprängdes (1924) influerades Sjöberg 

av Dickens burleska humor och varierande stilparodier. Småstadens inskränkthet 
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är förebilden även för denna skildring av mellankrigstidens ekonomiska spekulat-

ion. 

Med diktsamlingen Kriser och kransar (1926) gjorde Sjöberg en kursändring 

till modernistiskt bildspråk i Shakespeares anda. Detta verk skulle komma att in-

spirera 30-50 - talens modernister. Ångesten och självuppgörelsen som här anas 

pekar fram mot slutet på Sjöbergs liv. Han slutade skriva 1928 och avled året ef-

ter. Postumt utkom Fridas andra bok (1929), Skrifter 1-5 (1929), Minnen från 

jorden (1940), Syntaxupproret (1955), samt Fridas tredje bok (1956).275 

2.5.2 Intervju med Svante Lundqvist 

Svante kom i kontakt med Sällskapet omkring 1970 genom att hans fru var barn-

barn till Birger Sjöbergs bror. Svärfadern och hustrun var styrelseledamöter, var-

för han fick se arbetet från insidan. Även ytterligare någon av författarens släk-

tingar har funnits med i styrelsen, men alla anhöriga är inte odelat positiva till 

Sällskapets intresse för biografiska detaljer. Svante har deltagit vid ett trettiotal 

årsträffar fram till början av 2010-talet, men aldrig haft något förtroendeupp-

drag.276  

Tidigare hade Svante inte ägnat sig så mycket åt Sjöbergs verk, eftersom Nils 

Ferlin var en större favorit. Dock var varken Sjöberg eller Dan Andersson obe-

kanta för honom. Den gemensamma nämnaren mellan dessa tre författare är att de 

har en koppling till sång och musik. Intresset för Sjöberg har vuxit i och med mö-

tet med personer som haft en nära relation till honom. Detta ger en helt annan bild 

av en författare än att bara läsa hans böcker. Svante har fått lära känna individen 

Sjöberg med sina styrkor och svagheter. Rent allmänt så är Svantes uppfattning att 

engagemanget i ett litterärt sällskap ger ett mervärde till läsningen av en författa-

res texter, även om man kan klara sig på egen hand i början. Efter årsträffarna, 

vilka brukar locka ca 30 personer, samlas man hemma hos någon medlem.277  

Ett extra starkt minne är besöket i Sjöbergs villa i Ramlösa, vilket företogs i 

samband med en årsträff. Nuvarande ägarinna öppnade det tillfälligt för visning 

enkom för familjen. Detta hus finns beskrivet i en bok författad av Birger Sjö-

bergs bror samt i flera av Sällskapets årsböcker.278  

Platsen för årsmötet avgörs av styrelsen. För det mesta har den varit Väners-

borg, men även Helsingborg och Stockholm har besökts. Svante berättar att Sjö-

berg har bott på alla tre orterna. Ingen litterär vandring förekommer, utan pro-

grammet består av ett musikaliskt framträdande på teatern samt ett föredrag. I 

anslutning till årsmötet träffas styrelsen. Styrelsen sammanträder oftast virtuellt 

med hjälp av Skype, men exempelvis inför större jubileer sker mötena i fysisk 

                                                 
275 Algulin, Ingemar: Nationalencyklopedin, Webbversionen sökord: Birger Sjöberg (2016-04-18). 
276 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
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form. I samband med högtidlighållandet av Sjöbergs 130-årsdag genomförde Säll-

skapet kransläggning på hans grav i Helsingborg. Svante var inte med vid detta 

tillfälle.279   

Sjöbergsällskapet har offentliga musikprogram, vilka det annonseras om i lo-

kalpressen. Medlemmar har rabatterat pris på inträdet. Vid dessa tillfällen brukar 

man dela ut broschyrer för att inbjuda till medlemskap. Svante har inte hört talas 

om att det förekommer bokcirklar eller annan lokalt präglad verksamhet. På hans 

bostadsort har det tidigare funnits ytterligare någon medlem, men nu vet han inte 

hur det ser ut på den fronten.280  

 Som mest har Sjöbergsällskapet haft över tre tusen medlemmar och varit ett 

av Sveriges största av den personlitterära arten. Nu har Svante noterat att medlem-

santalet minskar. Själv har han värvat åtminstone en person, medan de övriga som 

han pratat med påstått sig inte ha tid. Min informant replikerar att ett stödjande 

medlemskap inte är tidskrävande. Dessutom tänker han sig att det borde vara lät-

tare att locka folk till ett sällskap kring en tonsatt författare som Sjöberg än kring 

sådana som skriver tyngre litteratur. 281  

De första åren av Svantes tid i Sällskapet dominerades det av lärare och andra 

akademiker. I viss mån är det fortfarande så, men det finns även konstnärer, skå-

despelare och musiker bland medlemmarna. Styrelsen innehåller namn som artis-

terna Mikael Samuelsson och Finn Zetterholm. Ordförande är litteraturprofessorn 

Eva Haettner. Svante bedömer att största delen av Sjöbergsällskapets medlemskår 

är koncentrerad till Stockholm, Vänersborg och Helsingborg. I övrigt är den ut-

spridd över landet. Han kan inte erinra sig några medlemmar med utländsk bak-

grund.282  

Webbplatsen på internet underlättar visserligen för potentiella medlemmar att 

hitta till Sällskapet, men alla blir inte aktiva. Min informant gör reflektionen att 

det geografiska avståndet till årsträffarna kan försvåra deltagandet för dem som är 

bosatta i norra Sverige. Sjöbergsällskapet är representerat på Facebook, men 

Svante är inte insatt i detta eftersom han själv inte har något Facebookkonto.283 

 Den genomsnittlige medlemmen har under Svantes tid i Sjöbergsällskapet 

blivit något äldre. Från att ha varit mellan 50 och 60 år är den nog 60 år idag. Vid 

de öppna sammankomsterna kommer det även en del yngre besökare tillsammans 

med sina föräldrar. Svante antar att de har sett Mikael Samuelsson spela i Fanto-

men på Operan.284 

Sjöbergsällskapet delar ut ett årligt stipendium, vilket oftast går till personer 

som tar sig an ej tidigare tonsatta dikter och visor.  Pengarna kommer från avkast-
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ningen ur en fond grundad av en privatperson., men Svante påpekar att det inte rör 

sig om några stora summor.285 

Vänersborgs turistbyrå står för guidade vandringar och visning av Sjöbergs 

födelsehus. Museet i nämnda stad innehar föremål som tillhört skalden. Sjö-

bergsällskapet är inte engagerat i några av dessa verksamheter.  

Sjöbergsällskapets medverkan vid Bok- och Biblioteksmässan är den främsta 

kontakten med biblioteksvärlden. Svante känner inte till någon förekomst av rik-

tade insatser mot bibliotek. Visserligen sitter det biblioteksfolk i styrelsen, men 

dessa är verksamma i Vänersborg och Göteborg. Visst samarbete med förlags-

branschen angående utgivning av Sjöbergs verk finns.286 

Sällskapets senaste årsbok utgjordes av ett seriealbum baserat på Kvartetten 

som sprängdes, vilket även finns till allmän försäljning. Nästa år ska del två 

komma ut. Enligt Svante är Birger Sjöbergsällskapet ensamt om att använda sig 

av serieformatet, vilket kan vara en metod att nå nya målgrupper. Annars ser han 

en tendens till att Birger Sjöberg och andra äldre författare alltmer glöms bort, 

åsidosatta som de är i grund- och gymnasieskolans svenskundervisning. Han tror 

inte att Sällskapet kan påverka utvecklingen så mycket, utom möjligtvis i Väners-

borg där Sjöberg alltjämt är välkänd. En medlem, verksam som musiklärare i 

denna stad, brukar använda sig av Fridas Visor i undervisningen.287 

För att benämningen folkrörelse ska vara tillämpbar bör det syfta på en rörelse 

av mer omfattande typ numerärt sett än den personlitterära sällskapsrörelsen. Vis-

serligen är det är folk som är medlemmar i den, men Svante tror att vissa andra 

sällskap bättre passar in på beskrivningen än det tämligen lokalt profilerade Sjö-

bergsällskapet. Möjligen kan han se en tendens till folkrörelse i Vänersborg. Den 

litterära sällskapsrörelsen kan ändå kallas en folkrörelse genom sitt vidgande av 

perspektivet kring ett författarskap. I stället för att bara ägna sig åt texttolkning 

intresserar man sig även för människan bakom det skrivna ordet, vilket Svante 

uppfattar som en inbjudan till identifikation. Biografiska inslag som besök vid 

gravar och författarhem är en del i detta.  I övrigt förknippar Svante ordet folkrö-

relse mest med folkdansare och dylikt. Hur framtiden ser ut för den litterära säll-

skapsrörelsen i stort har han svårt att sia om. 288  
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2.6 Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner  

2.6.1 Om sällskapet och författaren 

Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner är en ideell förening, religiöst och par-

tipolitiskt obunden, vilken: 

 

Vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning 
hålls levande och stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker. Kunskapen om 
vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas framförallt 
till nya generationer för att ge dem perspektivet på dagens samhälle.289 

Ett informellt sällskap bildades 2005 och blev 2010 det formella Sällskapet Per 

Anders Fogelströms vänner. Tillsammans med ABF anordnar Sällskapet föreläs-

ningar kring olika teman och stadsmiljöer i Fogelströms författarskap, Program-

met för 2016 består bland annat av domprost Hans Ulfvebrands reflektioner över 

trosfrågor, Eliza Kucukaslan och Linda Kucukaslan Karlssons jämförelse mellan 

sina föräldrars flytt från Turkiet och klassresan i Stadsserien, samt ordförande 

Kent Josefssons och författaren Mustafa Cans föredrag om Fogelströms relevans i 

vår tid. Fjolåret innehöll namn som Ludvig Rasmusson, Birgit Peters (en av säll-

skapets grundare) och Göran Greider. Kulturjournalisten Mikaela Kindblom be-

rättade om sin bok ”Våra drömmars stad”, Stockholm i filmen och vid ett annat 

tillfälle hölls en paneldebatt kring Fogelströms samhälls- och fredsengagemang.290  

Fogelströmsällskapet genomför stadsvandringar på Södermalm och kan även 

bistå föreningar och privatpersoner med skräddarsydda föredrag och stadsvand-

ringar.  

För andra året i rad deltar man i Bok- och Biblioteksmässan, där montern de-

las med Strindberg- och Söderbergsällskapet. Framträdandet på De Litterära Säll-

skapens Scen är en del i förberedelserna för Fogelströmsåret 2017. Inför detta 

jubileum har Fogelströmsällskapet även inlett diskussioner med Sveriges Radio, 

ABF-huset, Kulturhuset/Stadsteatern, Svensk Filmindustri och Bonniers. Stock-

holms Stad/Stadsmuseet har fått medel avsatta för jubileet och Stockholmiana 

forskning och förlag ska eventuellt ge ut Fogelströms opublicerade material.  Säll-

skapet kommer att samarbeta med stadsarkivet, Kungliga biblioteket och stadsbib-

lioteket kring arrangemang.291  

Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner har en Facebooksida.  

Ett stipendium avsett för gymnasieskolan samt grundskolans årskurs 8 och 9 

inrättades i Sällskapets namn 2014.292  
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Per Anders Fogelström föddes i Stockholm den 22:e augusti 1917, men var 

skriven i Petrograd. De första fem åren av sitt liv bodde han i Viborg, men efter 

föräldrarnas skilsmässa och faderns emigration till Amerika flyttade han med mo-

dern och systern till Sigtunagatan i Stockholm. Fogelström kom att bli staden tro-

gen och efter ytterligare några adresser landade han på Fjällgatan 30 där han 

bodde från 1964 fram till sin död 1998. Att samla Stockholmiana var ett stort in-

tresse liksom föreningsuppdrag med anknytning till staden och framförallt Sö-

dermalm.293 

Han slutade gymnasiet efter första ring, varefter han försörjde sig som bok-

handelsmedhjälpare och redaktör på olika småtidningar. Under en tioårs period 

var arbetsplatsen Folket i Bild, men från 1958 kunde han leva på sitt författarskap. 

Trots sin bakgrund inom Sofia Församlings ungdomsarbete bildade Fogelström 

tillsammans med Ture Nerman Förbundet för religionsfrihet 1950. Som en sann 

fredsivrare tog Fogelström initiativet till Aktionsgruppen mot en svensk atom-

bomb och var under många år ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsför-

eningen.294  

Fogelströms mest kända verk är Stadsserien, bestående av Mina drömmars 

stad och ytterligare fyra delar, vilken skildrar 1860-1960-talens Stockholm. Se-

nare täckte han in 1750-1850-talen i Vävarnas barn, Krigens barn och Vita ber-

gens barn. Den sammanlagda produktionen består av 25 romaner, en diktsamling, 

fyra debattböcker, åtskillig facklitteratur om Stockholm med mycket mera. Mina 

drömmars stad, Sommaren med Monika, Medan staden sover och Möten i skym-

ningen har filmatiserats.  

Fogelström mottog flera litterära priser, blev 1976 hedersdoktor vid Stock-

holms universitet och 1995 titulärprofessor.295   

2.6.2 Intervju med Kent Josefsson 

Kent är förtrogen med Fogelströms författarskap genom sin läsning av Stadsserien 

på 1970-talet. För tolv år sedan flyttade han till Stockholm, där han efter sin pens-

ionering började genomföra stadsvandringar i Fogelströms och andra söderprofi-

lers fotspår. Några år senare blev Kent värvad till det inofficiella Fogelströmsäll-

skapets sammanträdesgrupp av en bekant. Detta var 2007 och efter ytterligare tre 

år deltog Kent i bildandet av den officiella föreningen. Där var han först sekrete-

rare, varpå Kent fick hoppa in som ordförande 2012 då företrädaren hastigt avli-

dit. En rad arbetsgrupper finns vid sidan av styrelsen. 296  

Tillsammans med styrelsekollegan Ulf Bagge driver Kent de tidigare nämnda 

vandringarna i egen regi, men säger att de numera flyter ihop med Fogelströmsäll-
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skapets verksamhet. Vandringarna är såväl offentliga som abonnerade av före-

ningar i Stockholm eller övriga landet.  

Därutöver samarbetar Sällskapet med ABF kring öppna föreläsningar av 

kända kulturpersonligheter som Ulrika Knutsson, Susanna Alakoski och Göran 

Greider. Fem till sex sådana tillfällen brukar det bli per år. För några år sedan 

hölls även en bokcirkel kring Fogelströms författarskap i ABFs lokaler, men nå-

gon organiserad bokcirkel för Sällskapets medlemmar har aldrig funnits. Förutom 

årsmötet är det bara ett medlemsmöte på hösten.297 

Fogelströms födelsedag 22:e augusti har några gånger högtidlighållits genom 

en vandring och nästa år (2017) kommer hundraårsminnet av hans födelse att 

uppmärksammas stort. Kent berättar att Sällskapet samarbetar med Stockholms 

Stad kring olika programpunkter och därutöver ska Sveriges Television sända en 

dokumentär.298  

Karaktäristiskt för Fogelströmsällskapet är att fokus ligger på aktiviteter rik-

tade mot allmänheten snarare än specifikt till medlemmarna. Kent återkommer 

flera gånger under intervjun till att antalet medlemmar inte är det viktigaste, utan 

att författarens verk inklusive hans engagemang i freds- och religionsfrågor samt 

stadsmiljöfrågor når ut till de breda lagren av människor. Han påminner om att 

föreningens stadgeenliga syfte är att verka för att minnet av Fogelströms person, 

författarskap och kulturgärning hålls levande, samt att stimulera till läsning av 

hans romaner och faktaböcker. På köpet får Kent den personliga tillfredställelse 

som gemenskapen med likasinnade ger.299 

Bland Fogelströmsällskapets 315 medlemmar dominerar kvinnorna. Så är 

även fallet i fråga om de öppna arrangemangens besökare. Kent konstaterar att det 

är likadant inom de flesta kulturella områden och att Fogelströms författarskap 

dessutom är lätt för kvinnor att relatera till. Han säger lite skämtsamt att männen 

helst vill titta på hockey.300  

Så gott som samtliga medlemmar är bosatta inom Stockholmsområdet, vilket 

också gör att mycket annat konkurrerar om deras uppmärksamhet. Kent jämför 

bland annat med Ludvika, där Dan Anderssonsällskapet förmodas ha lättare att 

locka folk till ett engagemang kring traktens son.  

Åldersmässigt ligger tyngdvikten på gruppen över 60 år, både bland med-

lemmarna och bland föreläsningarnas åhörare. Vid stadsvandringarna är det mer 

blandat. I synnerhet har unga kvinnor med invandrarbakgrund hittat dit, varav 

några även har blivit medlemmar i Fogelströmsällskapet. En av dessa har tagit 

initiativet till Sällskapets Facebooksida. 301 
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I styrelsearbetet är mångfalden av kompetenser den stora styrkan. Dock po-

ängterar Kent den gemensamma värdegrunden inom Fogelströmsällskapet. Han 

tycker att det är viktigt med spridning av ansvaret i en förening, samt att styrelse-

ledamöter inte bör sitta för länge på sina poster.302  

Fogelströmsällskapet satsar hårt på att, med hjälp av Stockholms Stad, föra 

fram sin författare i skolornas svenskundervisning. Målgruppen är årkurs nio och 

uppåt. Ett dilemma är att lärarna är uppsplittrade på alltför många arbetsuppgifter, 

varför skönlitteraturen ofta glöms bort. Ett annat är den konkurrens som boken 

möter från övriga medier i ungdomars vardag.303 

Kent har en något ambivalent inställning till internet och sociala medier. Han 

menar att djupare diskussioner inte kan föras där, även om praktiska göromål un-

derlättas. Sällskapets webbplats är viktig för att nå presumtiva deltagare i andra 

landsdelar till stadsvandringarna. Dessa kanaler är även nödvändiga för att attra-

hera en yngre generation, men samtidigt måste man beakta att 70 av Fogel-

strömsällskapets nuvarande 315 medlemmar inte har en mejladress. Blogg och 

Twitter har Sällskapet ännu inte skaffat, men däremot Facebook. Kent ser detta 

som början på en större digital delaktighet och därmed en investering i Fogel-

strömsällskapets framtid.304  

Ingen årsskrift produceras, men Fogelströmsällskapet har varit ansvarigt för 

större delen av nummer 4/2013 av DELS tidskrift Parnass. En doktorsavhandling 

om Stadsserien skrevs 1994 vid Sorbonne universitet av Ingela Guerrien-Thurén. 

Fogelström är annars en författare som inte så många har forskat om, upplyser 

min informant. 305 

Under 2016 kommer Fogelströmsällskapet att medverka vid Bok- och Biblio-

teksmässan för andra gången. Där har man framträdanden på Litterära Sällskapens 

scen, samt delar en monter med Strindbergs- och Söderbergsällskapen. Stock-

holmsanknytningen är den gemensamma nämnaren för alla tre författarna.  

Häromdagen föreslog en medlem att Sällskapet skulle åka ut till Sveriges alla 

bibliotekarier och berätta om Fogelström. Detta betraktar Kent som en lite för 

optimistisk målsättning, då allt arbete görs på ideell basis.306 

Faktum är, att Fogelström själv inte ville ha något litterärt sällskap i sitt namn. 

Han var rädd att det skulle stå och falla med några få åldermän och -kvinnor. So-

nen och änkan höll till en början fast vid hans ståndpunkt, men ändrade sig med 

tiden.  

Fogelströms egna ord ”Det kan vara kul att se bakåt men det är viktigare att se 

framåt. Nya problem uppstår, nya tag måste tas” citeras av min informant och 
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finns även att läsa på första sidan i Sällskapets webbplats. Dessa kan sägas utgöra 

den röda tråden i Fogelströmsällskapets målsättning.307  

Per Anders Fogelströms namn väcker positiva reaktioner hos nästan alla, inte 

minst de författare som kontaktats för medverkan vid Sällskapets program. För 

denna nya generation av svenska arbetarförfattare har han, enligt Kent, utgjort en 

förebild. Förvånansvärt många personer med invandrarbakgrund finner en igen-

känning och värdegemenskap i Fogelströms texter. Genom att Mina drömmars 

stad ingår i kurslitteraturen på SFI erbjuds ett fantastiskt möte med den svenska 

tankevärlden förutom språket i sig. Dock poängterar Kent att Fogelströms förfat-

tarskap utgörs av åtskilligt mer än Stadsserien och även av annat än romaner.308 

Tyvärr finns det inte något författarhem bevarat. Sällskapet, med Kent i spet-

sen, har kontaktat förvaltaren av hyresfastigheten på Fjällgatan där Fogelström 

bodde de sista 34 åren av sitt liv. Planerna på ett museum i detta hus grusades 

p.g.a. att processen måste gå via bostadskön. På interimsstyrelsens tid kämpades 

det för en staty av författaren, vilket inte gick igenom. Kent tror att Fogelström 

ändå inte hade velat ha någon sådan. Under Jubileumsåret 2017 kommer det i alla 

fall att sättas upp en skylt på huset med upplysning om vem som bott där. Någon 

grav finns inte, då Fogelströms aska ligger strödd i minneslunden på Katarina 

kyrkogård. Ett par gånger har man samlats där i samband med Fogelströms födel-

sedag, men intresset har inte varit så stort.309  

Stadsmuseet innehar 80 hyllmeter litteratur av och om Fogelström, vilken är 

tillgänglig digitalt i Stockholmskällan. Alla brev och personliga saker finns på 

Kungliga Biblioteket. Kent sitter med i styrgruppen för Stockholms Stad för för-

beredelser inför Fogelströmåret 2017 (till minne av författarens födelsedag den 

22/8 1917)310 

I dagens Sverige behövs fysiska mötesplatser som en motvikt till, vad Kent 

kallar, de sociala mediernas något ytliga gemenskap. På så sätt kan den litterära 

sällskapsrörelsen få rollen av en modern folkrörelse, låt vara inte av samma digni-

tet som rörelserna av den gamla stammen. Kent framhåller flera gånger Fogel-

ströms folkbildargärning.311 Vi diskuterar vad detta begrepp innefattar och enas 

om att det är ett fint ord, även om det kan uppfattas som lite passé. Kanske borde 

man döpa om det, föreslår min informant. Ytterst handlar det om värdegrundsfrå-

gor.  

Sällskapsrörelsen formar en alternativ diskurs, där Kent finner att människor 

kan känna sig inkluderade i litteraturen, genom att den inte bara fokuserar på dikt-
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analys. Han drar paralleller till att ordet demokrati har en vidare innebörd än den 

rent representativa.312   

  

2.6.3 Intervju med Ann-Marie Jahnfors 

Ann-Marie blev värvad till Fogelströmsällskapet av grannen Kent och tog tämli-

gen snart på sig sekreterarposten. Därutöver är hon engagerad i övriga frågor som 

tas upp. Hon hade hört talas om Sällskapet tidigare, men inte kommit sig för att 

bli medlem förrän efter pensioneringen. Det var då hon fick tid att reflektera över 

vad hon skulle lägga sitt engagemang på.313  

Redan som ung fängslades min informant av Fogelströms böcker, då hennes 

arbetaruppväxt i Solna medförde en stark identifikation. Beröringspunkterna med 

favoritförfattaren blev ännu fler under Ann-Maries aktiva år i fredsrörelsen. Fo-

gelström gav henne – bland mycket annat- en trygghet genom att han satte ord på 

något hon själv upplevt.  

Att kanalisera sitt intresse i ett personlitterärt sällskap ger, utöver den rent so-

ciala tillfredställelsen, vetskapen om att man bidrar till att skriva in ”sin” förfat-

tare i historien, menar hon.314  

Extra starkt minns Ann-Marie en av Kents offentliga Fogelströmvandringar 

på Åsöberget på Söder. Hon beskriver det som att en pusselbit föll på plats då 

miljön från en nyss läst bok kröp in under skinnet på henne. 

Under ett antal år genomfördes vandringar på Fogelströms födelsedag i de 

kvarter på Södermalm som böckerna i Stadsserien beskriver. Idag genomförs re-

gelbundet vandringar i dessa kvarter ledda av enskilda personer med speciellt in-

tresse för Fogelström och hans författarskap. 315  

Övervägande delen av medlemmarna har hunnit lämna det yrkesverksamma 

livet bakom sig. Detta tror Ann-Marie beror på att de då har mer tid till förfo-

gande, men också på att det är i dessa åldrar som igenkänningen i Fogelströms 

litterära världar är som störst. Enstaka medlemmar finns spridda över hela Sve-

rige, även om de allra flesta bor i Stockholm. Genom att ta alla tillfällen i akt att 

berätta om såväl sitt sällskap som dess författare har Ann-Marie värvat flera 

stycken i sin bekantskapskrets. I år (2016) driver Fogelströmsällskapet en kam-

panj där nya medlemmar erbjuds gratis medlemskap det första året. Gensvaret har 

varit relativt gott.316  

Ann-Marie tycker att Sällskapets viktigaste uppgift är att föra fram Fogel-

ström i rampljuset. Han är visserligen en både känd och älskad författare, men 
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ändå lite bortglömd i dagens offentliga rum. Då hon företrädde sitt sällskap på 

Bok- och biblioteksmässan kom många människor fram och tyckte det var roligt 

att Fogelström uppmärksammades. I likhet med henne hade de många minnen av 

hans böcker och de tänkte låta barnbarnen ärva dem. Denna mässa är en värdefull 

arena för att nå andra presumtiva medlemmar än Stockholmsborna.317 

Fogelströmsällskapets verksamhet är dock koncentrerad till Stockholm. I 

första hand är den riktad mot allmänheten i form av litterära salonger och föreläs-

ningar av representanter för den nya våg av svenska arbetarförfattare, vilken inspi-

rerats av Fogelström. Här ingår – enligt min informant  även Mustafa Can och 

andra författare med utländsk bakgrund.318  

Framför allt poängterar Ann-Marie betydelsen av att ungdomar och invand-

rare kommer i kontakt med Fogelströms livsgärning och verk. Den yngre generat-

ionen ska ges en chans att knyta an till historien, då många av de problem Fogel-

ström beskriver ständigt är aktuella. Ungdomar är dessutom ofta intresserade av 

fredsfrågor och liknande teman som finns i hans författarskap. Ökat samarbete 

med skolan behövs, vilket just nu är på gång genom Stockholms Stad. På samma 

vis kan Fogelström erbjuda en möjlighet för nya svenskar att relatera till sina upp-

levelser i hemländerna.3191
 

Medverkan vid Bok- och Biblioteksmässan är Fogelströmsällskapets viktig-

aste kontakt med bibliotekssektorn. I övrigt förser man Stockholmsbiblioteken 

med informationsmaterial om samarrangemangen med ABF. Dessa broschyrer 

finns sedan tillgängliga för biblioteksbesökarna. Ann-Marie uppfattar att biblio-

tekspersonalen värnar om Fogelström utan att Sällskapet behöver påminna dem.320  

Bokhandlare och övriga försäljningsställen saluför Stadsseriens pocketutgåva. 

Hur tillgängligheten av Fogelströms övriga produktion ser ut vet inte Ann-Marie 

riktigt. Kanske är den lite väl politisk för att tilltala den breda läsekretsen, speku-

lerar hon. 

Fogelströmsällskapet har hittills inte gett ut någon årsskrift, även om förslaget 

har varit uppe. Någon blogg finns inte, men däremot en Facebooksida vilken Ann-

Marie inte är engagerad i. Den åldersgrupp, till vilken de flesta av Sällskapets 

medlemmar hör, är inte alltid så van vid att använda informationsteknologi. Där-

för betonar hon vikten av att information även distribueras i pappersform.321 

Till sin stora glädje har Ann-Marie träffat Fogelström personligen i hans hem. 

Han gav ett ödmjukt och tillbakadraget intryck, vilket kan ses som en del av bak-

grunden till att han inte ville ha något litterärt sällskap uppkallat efter sig.322  

                                                 
317 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
318 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
319 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
320 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04.  
321 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04.  
322 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
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Folkrörelsetanken är tyvärr inte lika framträdande nu som förr. Ann-Marie 

skulle gärna se att den återerövrade sin plats i det allmänna medvetandet. Hon 

upplever ändå att det fortfarande är relevant att tala om folkrörelser tack vare de-

ras många driftiga medlemmar, Sitt eget sällskap ser hon som en förvaltare av 

folkrörelsernas arv genom Fogelströms värnande om folket.323  

2.7 Analys 

2.7.1 Vägen in i Sällskapet 

Karin hittade information om Ringnér-Lundgrensällskapet genom en privatper-

sons webbplats. Det var ett genomtänkt val att gå med i detta sällskap, då hon 

alltsedan unga år hade haft ett nära förhållande till Ringnér-Lundgren s böcker. 

Karin kände inte någon av de andra deltagarna på den första årsträff hon bevis-

tade, men fann sig snabbt tillrätta. När det gäller att sprida kännedom om Ringnér-

Lundgren framhåller hon Bok- och Biblioteksmässan där kontakter knyts med 

såväl biblioteksrepresentanter som intresserad allmänhet.  

Skulle Karin själv gå med i något annat personlitterärt sällskap så vore det i 

Astrid Lindgrensällskapet.324 Det rör sig i båda fallen om kvinnliga författare, re-

spektive sådana som skrev för barn- och ungdom. Jag gör reflektionen att det lig-

ger nära till hands att intressera sig för flera sällskap kring likartade författare, 

men att det nog även finns exempel på större spännvidd. Som Bure Holmbäck 

påpekar är engagemang i mer en ett personlitterärt sällskap inte oförenligt med 

individens självbild eller trovärdighet. Situationen ser annorlunda ut inom relig-

ionens, politikens eller idrottens domäner.325 Informanten Olof tycks ändå kunna 

urskilja vissa mönster. Han tror inte att medlemskap i Strindbergsällskapet och i 

Bellmansällskapet är en alltför vanlig kombination. Antingen är människor inrik-

tade på ordens eller musikens språk, varför engagemanget för en viss författare 

bidrar till identifikationen.326 I vilken utsträckning denna iakttagelse är empirisk 

grundad låter jag vara osagt. 

 Olof kom med och startade Almqvistsällskapet eftersom han kände de övriga 

initiativtagarna. Almqvist var inte hans favoritförfattare, men han har genom sitt 

engagemang alltmer kommit att uppskatta honom. Att gå in i Bellmansällskapet 

var ett mer aktivt val. Olof är även medlem i ytterligare några litterära sällskap 

och har varit Sällskapsrörelsen trogen i flera decennier. Bellmansällskapet värvar 

numera många medlemmar via sin Facebooksida.327  

                                                 
318 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
324 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
325 Bäckstedt (2003). 
326 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
327 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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Svante kan sägas ha kommit med i Sjöbergsällskapet av en tillfällighet, då det 

skedde genom hustrun. Successivt har han blivit alltmer hemmastadd med skal-

dens verk, trots att Nils Ferlin i början tilldrog sig det största intresset. Likheten 

mellan de båda författarna är att många av deras alster kan framföras i en musika-

lisk inramning. Svante har personligen försökt värva nya medlemmar till Säll-

skapet, men är inte säker på om han lyckats med mer än någon enstaka. I samband 

med Sjöbergsällskapets offentliga musikuppträdanden brukar däremot medlem-

mar tillkomma. 328   

Kent och Ann-Marie blev värvade till Fogelströmsällskapet genom kontakter. 

Ann-Marie har i sin tur tagit alla tillfällen i akt att värva medlemmar i sin bekant-

skapskrets. Hon betonar också värdet av närvaro på Bok och Biblioteksmässan för 

att nå ut till intresserade i hela landet. I år har Sällskapet en kampanj med reduce-

rad medlemsavgift det första året.329 

Internet är en viktig värvarkanal främst för Ringnér-Lundgren- och Bellman-

sällskapen och skulle kunna vara det för samtliga sällskap i mån av tillgång på 

personer som inser mediets potential.  

2.7.1.1Sammanfattning (Vägen in i sällskapet) 

Det personliga samtalet är av störst betydelse för nya medlemmar att hitta till säll-

skapen. Även om samtliga fem sällskap i min studie har medverkat vid Bok- och 

Biblioteksmässan framhålls denna i synnerhet av Fogelströmsällskapets och 

Ringnér-Lundgrensällskapets representanter som en viktig mötesplats mellan per-

sonlitterära sällskap och allmänhet.330 För Sjöbergsällskapet är de offentliga mu-

sikprogrammen ytterligare en arena för värvning.331 

Att vara medlem i mer än ett personlitterärt sällskap går utmärkt, men van-

ligtvis finns det vissa gemensamma kriterier för de författare vars sällskap man 

väljer att ansluta sig till. Dessa kriterier är musiken, den litterära inriktningen eller 

annat som stämmer med medlemmens smak. Engagemanget i ett litterärt sällskap 

är dock inte lika knutet till identiteten som ett politiskt eller religiöst ställningsta-

gande är. 

2.7.2 Individens upplevelse 

Karin från Ringnér-Lundgrensällskapet betonar Sällskapets sociala respektive 

dess kunskapsbyggande funktioner. Kunskapsbyggandet underlättas genom kon-

takten med författarinnans släkting samt med de medlemmar vilka i yngre dagar 

                                                 
328 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
329 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04.    
330  Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-

Lundgren, 2016-02-13.   
331 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
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skrivit brev till henne. Ricoeur hävdade att minneskapandet mellan närstående 

sker efter speciella regler. Begreppet närstående kan, enligt honom, ha en vid 

tolkning 332 Släktingar och andra personer som stått i kontakt med Ringnér-

Lundgren har därför en särställning som förmedlande länkar utåt. 

 Intresset för att veta mer om sina favoritböckers upphovskvinna har väckts i 

vuxen ålder hos Karin. Nyfikenheten ökar ju mer hon får veta. Den främsta be-

hållningen är dock alla nya vänner hon fått och att Ringnér-Lundgrensällskapets 

träffar är roliga. Gemenskapen med andra som delar ett specialintresse, vilket av 

omgivningen kan betraktas som lite konstigt, kan fungera som ett sammansvet-

sande kitt. Diskussionerna i Stockholms bokcirkel tillför läsningen en extra di-

mension som är svår att uppnå på egen hand.333 Halbwachs talar om återkoppling-

ens betydelse för minnesskapande. En växelverkan mellan den enskildes och 

gruppens minne sker oavbrutet.334 I detta sammanhang innebär det att individerna 

tillsammans formar en kollektiv minnesbank av referenser till en författares verk.  

Med Foucaults terminologi ser jag en träff med Ringnér-Lundgrensällskapet 

som en heterotopi, det vill säga en alternativ verklighet möjlig att förflytta sig in i 

och ut ur.335 På frågan om medlemmarnas yrkes- och klassbakgrund svarar Karin 

att de inte pratar så mycket om sina egna liv, då de gemensamma läserfarenheter-

na är viktigast.336 En frizon vid sidan av vardagen skapas. Kanske förstärks denna 

känsla av det faktum att Ringnér-Lundgren är en- barn- och ungdomsförfattare. 

Minnen av barndomens läsning kan framkalla extra starka känslor så att det t.o.m. 

är möjligt att bli nostalgisk över en helt imaginär plats. Det kan nästan jämföras 

med hur arkeologer genom sin föreställningsförmåga försöker rekonstruera en 

forntida plats.337 Detta fenomen inträffar med stor sannolikhet vid en vandring 

inspirerad av någon Ringnér-Lundgren-bok, förutsatt att deltagarna läst den i unga 

år. Enligt Foucault är arkeologin ett sätt att leta efter kunskap och upptäcka för-

ändringar eller samband, materiella likaväl som symboliska.338  

Begreppet heterotopi visar sig vara applicerbart på verksamheten hos alla säll-

skap i min undersökning. Bellman- respektive Almqvistsällskapet samlas kring 

mat och dryck inspirerade av respektive författare.339 Dessa tillfällen, samt Al-

mqvistsällskapets högläsningsträffar och guidade bussutflykter, kan sägas fylla en 

liknande funktion som bokcirklarna gör i Ringnér-Lundgrensällskapet. För Sjö-

bergsällskapets del säger Svante att det i början går bra att läsa en författares verk 

                                                 
332 Ricoeur (2005) s.177-178. 
333 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 

 334 Halbwachs (1992) s. 38-39. 
335 Sjöholm (2012) s.6-7. 
336 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
337 Sjöholm (2012) s.7-9. 
338 Lindgren (2007) s.348-349, s.367. 
339 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
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på egen hand, men att man efter ett tag upptäcker mervärdet i att göra det tillsam-

mans med andra.340  

Ett av heterotopins kännetecken är att någon form av rit krävs för inträdet i 

den.341 Jag tänker mig att förkunskapen om det litterära stoffet eller om författa-

rens liv motsvarar en sådan rit. Visserligen är det möjligt att delta i en aktivitet 

baserad på en fiktiv värld utan att ha läst den aktuella boken eller sett filmen, men 

man får rimligen inte ut lika mycket av det. Det sociala samspelet med de redan 

insatta sker inte heller på samma villkor. 

Fogelströmsällskapets vandringar vänder sig till såväl Sällskapets medlemmar 

som till en intresserad allmänhet. Ann-Marie beskriver en litterär vandring på 

Stadseriens Söder som att miljön kröp under skinnet på henne och en pusselbit 

föll på plats.342 Ett annat sätt att uttrycka fenomenet är att den fiktiva och den re-

ella världen förenades samtidigt som de existerade parallellt. Går vi till Ricoeurs 

minnesteorier så är berättandet i vissa fall viktigare än berättelsen i levandegöran-

det av historien.343 Han myntade begreppet ”en tredje tid”344 Detta kan förstås som 

en berättad tid, eller en förening av den kosmologiska tiden och det fenomenolo-

giska ögonblicket.345 En händelse är inget konstant tillstånd, utan en pågående ut-

veckling.346  

 Sällskapets funktion som social mötesplats är viktig för Ann-Marie, men hon 

betonar framför allt tillfredställelsen i att skriva in Fogelström i historien. 347 Min 

tolkning är att hon ger författaren något i gengäld för den glädje hon har haft av 

hans böcker. Det faktum att Ann-Marie har träffat honom förstärker givetvis 

denna känsla.  

Svante vittnar, liksom Karin gör i fråga om Ringnér-Lundgrensällskapet, om 

värdet av personliga möten med Sjöbergs släktingar. Detta gäller såväl på det so-

ciala som på det kunskapsbyggande planet. Dock har de anhöriga inte varit odelat 

positiva till sällskapsfolkets insyn i författarnas privata förhållanden. Informanter-

na från dessa två sällskap har även starka minnen av besöken i författarens hem, 

trots att inget av deras bohag finns kvar och att de numera har nya ägare 348 Be-

bodda platser är, enligt Ricoeurs tolkning som beskrivs i inledningen, vanligen de 

som lättast blir ihågkomna genom att boendet länkar samman tidens och platsens 

dimensioner. 

                                                 
340 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
341 Foucault (1984) s.7. 
342 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
343 Kristensson (1987) s.56. 
344 Kemp (1987) s 111. 
345 Kemp (1987) s. 105. 
346 Ricoeur (1981) s.277. 
347 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
348 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10; Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-

Lundgren, 2016-02-13. 
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Bellman- och Almqvistsällskapens främsta syften är forskningsfrämjande och 

textutgivning, men Olof har även upplevt gemenskap och fått lära sig saker där.349  

Däremot delar han inte den fascination som många människor har inför författar-

hem och -museer, men respekterar den och inser dess betydelse. Han berättar om 

den omtyckta teaterföreställning som Almqvistsällskapet regelbundet iscensätter 

med utgångspunkt från skaldens chiffonjé. Den har sett och hört allt som hänt i 

dess omgivning och vidarebefordrar det till den intresserade publiken.350 Möbeln 

blir nästan förmänskligad så att ett fysiskt och fenomenologiskt möte äger 

rum.351Besökaren upplever sig delta i en dynamisk koreografi, för att använda 

Hancocks terminologi. Chiffonjén är exempel på en artefakt, jämförbar med ex-

empelvis Virginia Wolfs glasögon eller skåpet som Vanessa Bell målat och som 

finns att bese i deras författarmuseer. I samtliga fall tillskrivs ett föremål rollen 

som förmedlare av ägarens liv och erfarenheter.352  

 Kent beklagar det faktum att ingen bostad finns bevarad efter Fogelström.  

Fogelströms aska ligger strödd i minneslund. Uppslutningen har inte varit så stor 

då det har inbjudits till samling vid minneslunden i samband med författarens fö-

delsedag. 353 Kanske kan man tolka detta symboliskt. I Sällskapets stadgar sägs: 

”Verka för att Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls le-

vande.”354 Graven är på ett sätt bokens motsats. Graven är något statiskt medan 

boken är cirkulär och levande.355 Visserligen är inte en minneslund samma sak 

som en grav, men det kan ändå vara ett uttryck för att författarens liv och verk 

betyder mer än det sista vilorummet.  

2.7.2.1 Sammanfattning (Individens upplevelse)  

Sällskapet som social mötesplats betonas av informanterna från Ringnér-

Lundgren- respektive Sjöbergsällskapet. Kunskapsbyggande, i synnerhet genom 

personliga möten med respektive författares släktingar, är också en viktig be-

ståndsdel i dessa två personers upplevelser av sitt engagemang.356 Forskning och 

textutgivning är visserligen det viktigaste för Bellman- och Almqvistsällskapet, 

men informanten Olof utesluter inte den sociala funktionen.357   

Ringnér-Lundgrensällskapet, Fogelströmsällskapet och Almqvistsällskapet 

genomför guidade vandringar eller bussutflykter i miljöer med anknytning till sina 

                                                 
349 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13.  
350 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
351 Hancock (2012) s. 13 
352 Hancock (2012) s.128-129. 
353 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
354 Per Anders Fogelströms vänner>Om oss (2016-04-02).   
355 Watson (2006) s 38-39. 
356 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13; Svante Lundqvist om Sjöbergsäll-

skapet, 2016-02-10. 
357 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13.  
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författares fiktiva världar.358 Begreppet heterotopi, eller känslan av en parallell 

verklighet där kunskapen om ett litterärt stoff är den gemensamma referensramen, 

har alltså visat sig tillämpligt på samtliga sällskaps verksamhet.  

Fogelströmsällskapets primära mål är att föra ut sin författare till allmänheten, 

vilket även ger en personlig tillfredställelse på det rent kunskapsbyggande pla-

net.359  

2.7.3 Medlemmarnas bakgrund 

Ringnér-Lundgrensällskapet har en lägre medelålder än övriga sällskap. Den lig-

ger runt 50 år, medan den hos de andra befinner sig mellan 6o och 65 år. Enstaka 

yngre medlemmar finns givetvis i alla mina undersökta sällskap. I Almqvistsäll-

skapet består denna kategori främst av forskare som doktorerat på Almqvist.360 Jag 

frågar mig vad det säger om olika gruppers representation. Engagemanget kan 

riskera att uppfattas som något elitistiskt av unga personer med annan bakgrund, 

vilka söker sig till sällskapet. Söderbergh, refererad i Helmerson (2010), ser en 

tendens till föryngring i Sällskapsrörelsens medlemskår. Är det en tillfällighet att 

de orsaker hon anför är svenskarnas stigande utbildningsnivå samt ökande fritid?  

Sjöbergsällskapets offentliga musikprogram har en del unga besökare, vilka 

kommer i föräldrars sällskap för att höra Mikael Samuelsson som är känd från 

Fantomen på operan. Svante menar att Sällskapet har draghjälp av de berömda 

artister som finns bland medlemmarna.361  

Samtliga sällskap har, enligt mina intervjupersoner, en större eller mindre 

övervikt av högskoleutbildade medlemmar. Både Almqvist- och Bellmansällskap-

ets styrelser innehåller flera ledamöter vilka doktorerat på sina respektive säll-

skaps författare, men totalt sett är det fler som har gjort det i Almqvistsällskapet.362 

I Sjöbergsällskapet är en litteraturprofessor ordförande. Ur en synvinkel innebär 

detta en paradox, då Svante uttrycker behovet av att Sällskapsrörelsen ska erbjuda 

ett alternativ till den akademiska litteratursynen.363 Kanske kan detta leda till att 

undergrupper skapas inom ett och samma sällskap där man inte förstår varandra 

över gränserna.    

Förutom hos Ringnér-Lundgrensällskapet är även fria yrkesutövare som mu-

siker, skådespelare och konstnärer väl representerade i medlemskårerna. 

                                                 
358 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13; Kent Josefsson om Fogelströmsäll-

skapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Olof Holm om Almqvistsäll-

skapet, 2016-02-13. 
359 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04. 
360 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
361 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
362 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
363 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
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Läsning av skönlitteratur har av tradition mest lockat kvinnor. Kent i Fogel-

strömsällskapet säger i en lite raljant ton att männen hellre tittar på hockey.364 

Detta visar sig även i de personlitterära sällskapens medlemsförteckningar. Kvin-

norna dominans är – inte helt oväntat med tanke på att Ringnér-Lundgrens böcker 

främst läses av flickor – allra störst i Ringnér-Lundgrensällskapet. Ett visst kvin-

noöverskott råder dock i alla sällskap i min undersökning förutom i Bellmansäll-

skapet där könsfördelningen är någorlunda lika. Olof finner detta naturligt, då 

Bellman av tradition alltid har attraherat män. Dessutom har han noterat att det 

finns många par just i detta sällskap. Jag finner att min intervjuperson till viss del 

säger emot sig själv. Först berättar han om träffarna med mat och dryck som ser 

helt annorlunda ut i Bellman- respektive Almqvistsällskapet trots att det till stor 

del är samma personer som är med, för att i nästa stund hävda att det finns många 

feminister i Almqvistsällskapet medan Bellmansällskapet knappast skulle låta sig 

definieras i sådana termer.365 Den kvalitativa forskningsintervjun som metod kan å 

andra sidan ge motstridiga resultat, eftersom verkligheten är komplex.366 En möj-

lighet är att Olof beskriver de båda sällskapen vid olika tillfällen eller på olika 

nivåer.  

När det gäller medlemmarnas geografiska spridning är förmodligen min 

undersökning inte representativ för Sällskapsrörelsen i stort. Av praktiska skäl 

valde jag sällskap ur vilka jag hade möjlighet att träffa informanter personligen. 

Samtliga intervjuer utom den med Sjöbergsällskapets Svante genomfördes i 

Stockholm. Därför faller det sig naturligt att sällskapen i mer eller mindre har sin 

bas där. Några tendenser kan jag trots allt urskilja: Sjöbergsällskapet har med-

lemmar i hela Sverige, även om flertalet återfinns i Stockholm, Vänersborg och 

Helsingborg. En orsak kan vara att dessa tre orter beboddes av skalden, varför 

programmen oftast genomförs där.367 

Det mest Stockholmscentrerade sällskapet, sett till både medlemmarnas hem-

vist och verksamhetens lokalisering, är Fogelströmsällskapet. Detta faktum är inte 

så uppseendeväckande med tanke på hur innehållet i Fogelströms författarskap ser 

ut. Ur en synvinkel når man ändå ut i övriga Sverige genom att enskilda förening-

ar avslutar sina Fogelströmbaserade bokcirklar med en bussresa till någon av Säll-

skapets stadsvandringar i Stockholm.368  

Ringnér-Lundgrensällskapets medlemmar är bosatta över hela landet, men då 

bokcirklarna är koncentrerade till ett fåtal städer har inte alla medlemmar samma 

möjlighet att delta. Valet av plats för årsträffen styrs av anknytningen till Ringnér-

Lundgrens liv eller verk, varför det hittills rört sig om orter i södra Sverige med 

                                                 
364 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
365 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
366 Kvale & Brinkman (2009) s.47. 
367 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
368 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
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Stockholm som nordligaste punkt. Karin tror dock inte att medlemmarnas grad 

och typ av engagemang uteslutande beror på geografisk närhet till programverk-

samheten, då det i medlemsmatrikeln finns personer bosatta i Stockholmsområdet 

som hon aldrig har träffat. Därför drar hon slutsatsen att det, liksom i föreningsli-

vet i stort, även finns en vilja till stöttande medlemskap.369 

Två tredjedelar av Almqvistsällskapets medlemmar återfinns i Storstockholm, 

vilket till viss del kan förklaras av att Upplands Väsby har en egen lokalavdelning. 

Inom Bellmansällskapet är Stockholm och universitetsorterna den vanligaste 

hemvisten. Detta kan illustrera sällskapets akademiska framtoning. Trots Bell-

mans Stockholmsanknytning är han emellertid inte endast en lokalpatriotisk ange-

lägenhet.  Tvärtom! Bellmansällskapet finns i flera länder och är faktiskt större i 

Danmark än här hemma. Olof ger två förklaringar till detta: Den ena är att Bell-

man är relativt närvarande i den svenska kulturella sfären, varför man inte behö-

ver gå med i något sällskap för att ha tillgång till honom.370 Orsak nummer två 

kommer jag att gå närmare in på i avsnittet Bilden av författaren/Avtryck i histo-

rien.  

Fogelströmsällskapet särskiljer sig från de övriga genom att ha fler medlem-

mar med invandrarbakgrund. Som enda sällskap i min studie har de medvetet 

gjort en satsning på denna grupp. Variationerna på detta område kan delvis förkla-

ras av att de studerade sällskapens författare är av olika karaktär. Fogelströmsäll-

skapet har draghjälp av att Mina drömmars stad läses på SFI. Mina informanter 

betecknar Fogelströms författarskap som tämligen allmänmänskligt och idéburet, 

vilket gör det relevant över generations- och nationsgränser. Eventuellt är också 

språket i hans böcker lätt att ta till sig, vilket gör dem lämpliga som nybörjarläs-

ning. Därutöver erbjuder de en introduktion i den svenska mentaliteten. Såväl 

Kent som Ann-Marie vittnar om hur nutida svenska författare med bakgrund i 

andra kulturer säger sig ha haft Fogelström som förebild.371  

Ringnér-Lundgrensällskapets informant gör antagandet att Ringnér-

Lundgrens verk i första hand är en angelägenhet för läsare som är uppvuxna i Sve-

rige. Hon uppskattar att, åtminstone bland Stockholmsområdets medlemmar, inri-

kes födda dominerar. Visserligen är barn-och ungdomsböcker lätta att läsa för 

personer som är nybörjare på svenska språket, men Karin tror att dessa i första 

hand väljer nyare litteratur. 372 En annan teori är att böckerna främst intresserar 

den som fängslats av dem i unga år. 

                                                 
369 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
370 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
371 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04.  
367 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér- Lundgren, 2016-02-13. 
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Svante känner inte till några medlemmar med utländsk bakgrund i Sjö-

bergsällskapet.373 Även Almqvistsällskapet befolkas av, vad Olof betecknar som, 

infödda svenskar.374   

2.7.3.1 Sammanfattning (Medlemmarnas bakgrund) 

Medelåldern ligger över 60 år hos alla sällskap i undersökningen förutom Ring-

nér-Lundgrensällskapet där den är runt 50 år. Med undantag av Bellmansällskap-

et, som har en någorlunda jämn könsfördelning, domineras sällskapen av kvinnor. 

De flesta sällskap har en viss övervikt av högskoleutbildade medlemmar samt fria 

yrkesutövare.  

Personer med (vad informanterna definierar som) utländsk bakgrund är under-

representerade överallt utom i Fogelströmsällskapet. Jag som utomstående frågar 

mig varför det ser ut på detta sätt. Finns det något som kan kallas ett specifikt 

svenskt kulturarv? Har man inom de personlitterära sällskapen reflekterat över 

vilka de presumtiva medlemmarna är?  

Var medlemmarna bor styrs till viss del av vilka orter Sällskapens verksamhet 

är lokaliserad till och därmed indirekt av författarnas geografiska härkomst.375 En 

metodkritisk aspekt är att nästan alla intervjuer ägde rum i Stockholm, varför flera 

av sällskapen har sin bas där. 

2.7.4 Utåtriktad verksamhet/ Uppdrag i samhället 

På detta område finns skillnader mellan de sällskap jag studerat. Ringnér-

Lundgrensällskapets verksamhet uppfattar jag i första hand som en social samvaro 

för medlemmarna, även om man också vill sprida kunskap om sin författare ge-

nom medverkan i bok- och biblioteksmässan och i vissa av DELS evenemang. 

Hittills har man inte haft några offentliga litterära vandringar.376  

Även om alla sällskap i studien har arrangemang riktade till allmänheten, fin-

ner jag att det är mest prioriterat hos Fogelströmsällskapet. Det är också detta säll-

skap som har störst fokus på skolkontakter. Därmed finns en ambition att fullfölja 

det uppdrag som Magnus von Platen tillskrev den litterära sällskapsrörelsen1991. 

Han beklagade svensk ungdoms, med internationella mått, bristande litteraturkän-

nedom- och- intresse. Skolans försummelse av undervisning i skönlitteratur såg 

han som ett symptom på den klassiska litteraturens undanskymda roll i sam-

                                                 
373 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-13. 
374 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
375 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 

2016-02-13; Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-

02-10; Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04, Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04.   
376 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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hället377. Olof ser just denna författarnas relativa frånvaro i offentligheten som en 

av orsakerna till det stora antalet litterära sällskap i vårt land.378  

Såväl Ringnér-Lundgren- som Fogelströmsällskapet har som ett av sina re-

spektive syften att sprida kännedom om författarna till den yngre generationen.379 

Hur detta specifika uppdrag efterlevs i organiserad form hos Ringnér-

Lundgrensällskapet framgår inte av intervjun med Karin. Inga kontakter med sko-

lan nämns. På ett mer individuellt plan är det möjligt för enskilda medlemmar att 

föra över sitt intresse till vänner och familjemedlemmar.380  

Bellman- och Almqvistsällskapets Olof hävdar, trots att han själv startade sitt 

engagemang tidigt, att det alltid i första hand kommer att vara pensionärer som 

blir medlemmar i sällskap av denna typ. Som ett försök att locka de unga tilläm-

par Bellmansällskapet reducerad medlemsavgift för personer i åldersgruppen upp 

till trettio år.381 Jag tänker mig att Sällskapsrörelsen har en potential att bli en plats 

för möten över generationsgränser liknande det som Olof berättar om ifrån sin 

ungdom. Den givande kontakten med en äldre person bidrog förmodligen till att 

han stannade kvar i rörelsen. Inte minst kan de unga föra över intresset för nya 

medier till sina (något) äldre vänner, vilket det finns ett exempel på i Fogel-

strömsällskapet.382 Basen i den litterära sällskapsrörelsen kommer kanske även 

fortsättningsvis att bestå av människor i den övre medelåldern, men lyckas man 

inte med att nå yngre generationer finns det heller ingen jordmån för nyrekryte-

ring.  

Antalet medlemmar i Fogelströmsällskapet är, enligt Kent och Ann-Marie, 

inte lika viktigt som att få ut kunskap om författarens liv och verk. Dock kan de 

tyckas säga emot sig själva, då de samtidigt är ivriga värvare och erbjuder rabatt 

på nytecknade medlemskap.383 

Sjöberg- och Fogelströmsällskapet delar ut stipendier. Sjöbergsällskapet pre-

mierar tonsättningar av de dikter och visor som är lite bortglömda.384 Fogel-

strömsällskapet riktar in sig på skolelever i högstadiets två sista årskurser samt 

gymnasiet.385 

Von Platen tar upp Sällskapsrörelsens roll som forskningsfrämjare. Äldre för-

fattare är åsidosatta även inom universitetsvärlden, menar han.386 Forskningsupp-

                                                 
377 Holmbäck (2003) s.6. 
378 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
379 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22), Per-

Anders Fogelströms vänner-Om oss (2016-04-02). 
380 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
381 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
382 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
383 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04. 
384 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10.  
385 Per-Anders Fogelströms vänner>Stipendium (2016-04-02). 
386 Holmbäck (2003) s.6. 
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draget finns på agendan hos Almqvist- Bellman och Sjöbergsällskapen.387 Olof 

framhåller tillgängliggörandet av forskning för allmänheten som det viktigaste för 

de två sällskap jag intervjuat honom om.388  

Sjöbergsällskapets Svante uttrycker en önskan om att den personliga upple-

velsen av litteratur och författarskap ska prioriteras framför den akademiska ana-

lysen.389 Hans resonemang påminner om Svedjedals teorier om Sällskapsrörelsen 

som ett forum att föra fram det biografiska och regionala. 390 Denna tendens exi-

sterar parallellt med den forskningsfrämjande intentionen och innebär ett dubbelt 

uppdrag. Kanske finns det ett behov av en motvikt till teori och analys även bland 

de akademiskt skolade medlemmarna? I litteraturvetenskapliga sammanhang har 

överdriven persondyrkan traditionellt betraktats som något naivt.391 Sällskapsrörel-

sen fungerar därför som ett neutralt rum eller en frizon på flera sätt. I detta fall 

genom att det blir tillåtet att se författarna som människor av kött och blod. Den 

litterära upplevelsen står därmed mer fri i förhållande till prestige och regler jäm-

fört med hur det vanligtvis ser ut i en vetenskaplig kontext. Som Britt Dahlström 

(1996) uttrycker saken är Sällskapsrörelsens intention inte att ockupera någon 

annans plats utan att fylla upp ett tomrum.392  

Till stöd för Svedjedals tes om det regionalas betydelse kan anföras att vissa 

sällskap kring lokala och relativt okända författare har ett förvånansvärt stort antal 

medlemmar. Både Olof och Kent har iakttagit detta. Kent tror att en förklaring 

kan vara det begränsade utbud av aktiviteter som vanligtvis kännetecknar de 

mindre svenska samhällena. Det är helt enkelt lättare att få uppmärksamhet 

där.393Olof påpekar dock att det är en helt annan typ av människor som blir med-

lemmar i strikt lokalt inriktade sällskap jämfört med i Sällskapsrörelsen i stort.394 

2.7.4.1 Sammanfattning (Utåtriktad verksamhet/Uppdrag i samhället) 

Fogelströmsällskapet utmärker sig genom sin verksamhet riktad till bestämda 

grupper som skolungdom och invandrare. Såväl detta sällskap som Ringnér-

Lundgrensällskapet har som syfte att sprida kunskap om sina respektive författare 

till den yngre generationen.395  

                                                 
387 Almqvistsällskapets stadgar>Almqvistsällskapet (2016-02-08); Stadgar ursprungligen reviderade vid 

ordinarie sammankomst 4:e juni 1919. samt därefter reviderade senast vid årsmötet 2013 paragraf 

1>Bellmansällskapet>om oss (2016-02-05); Birger Sjöbergsällskapets stadgar> Wikipedia, den svenska 

versionen, gå till Birger Sjöbergsällskapet (2016-02-05) 
388 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
389 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
390Svedjedal, refererad I Olevik (2011) s.34.  
391 Rigney (2011) s.80. 
392 Dahlström (1996) s.12-13. 
388  Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
394 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
395 Per-Anders Fogelströms vänner>Om oss (2016-04-02); Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet 

>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22).   
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Almqvist- Bellman- och Sjöbergsällskapen har alla ett stadgeenligt forsk-

ningsuppdrag.396 Bellman- och Almqvistsällskapets respondent Olof framhåller 

den litterära sällskapsrörelsens funktion av länk mellan vetenskap och allmän-

het.397 

Vid sidan av det forskningsfrämjande spåret finns inom Sällskapsrörelsen en 

litteratursyn av mer biografisk karaktär, vilken även kan vara regionalt präglad. 

Sällskapen är en plattform för att kanalisera intressen som det annars kan vara 

svårt att hitta utlopp för. De befolkar ett tidigare obebott landområde på den litte-

ratursociologiska kartan.  

2.7.5 Medier, bibliotek och bokmarknad 

 Sällskapens förhållningssätt till internet och sociala medier skiljer sig åt. Johan 

Svedjedal nämner informationstekniken som en orsak till den nya våg av person-

litterära sällskap som kommit de senaste decennierna.398 Ringnér-

Lundgrensällskapet är en god representant för de sällskap vilka uppstått – och 

fortlever med denna tekniks hjälp. Facebook, blogg och möjlighet att göra inlägg 

på deras webbplats finns. Betecknande nog är Ringnér-Lundgrensällskapets ge-

nomsnittliga medlem 10-15 år yngre än vad som är fallet hos de andra sällskapen i 

min studie. Ringnér-Lundgrensällskapet och Fogelströmsällskapet är även de två 

nyaste. Båda startades 2005, men Fogelströmsällskapet blev inte officiellt förrän 

2010. Fogelströmsällskapet har dock ett delvis annorlunda synsätt på användning-

en av digitala informationskanaler. 

Både Ann-Marie och Kent påpekar att av Fogelströmsällskapets medlemmar 

har många inte ens en e-postadress eller känner sig hemmastadda i den virtuella 

världen. Denna grupp får inte försummas, poängterar de, men inser trots allt att 

det är nödvändigt att hålla sig uppdaterade på informationsteknikens område för 

att inte tappa medlemmar i framtiden.399  

Svante säger att Sjöbergsällskapets webbplats visserligen underlättar med-

lemsrekryteringen, men att alla inte blir aktiva medlemmar då de bor för långt 

ifrån de platser där årsträffarna hålls. En annan fördel som internet erbjuder är att 

styrelsen kan ha sammanträden via Skype mellan de fysiska mötena. Al-

mqvistsällskapet har varken blogg, Facebook eller någon funktion för att göra 

                                                 
396 Almqvistsällskapets stadgar>Almqvistsällskapet (2016-02-08); Stadgar, ursprungligen reviderade vid 

ordinarie sammankomst 4:e juni 1919, samt därefter reviderade senast vid årsmötet 2013, paragraf 

1>Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05); Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Birger Sjöbergssäll-

skapet (2016-02-05). 
397 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
398 Olevik (2011) s. 3-4. 
399 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04.  
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inlägg på webbplatsen. Basen för information är pappersutskick, men de med-

lemmar som har mejladresser kan också få meddelanden däremellan.400  

Samtliga studerade sällskap utom Almqvistsällskapet är med i Facebook, men 

inte alla mina respondenter är insatta i hur denna tjänst fungerar. För att en före-

ning ska ha nytta av den digitala närvaron krävs kunskap och intresse hos åt-

minstone någon av de verksamma. Om det finns en sådan nyckelperson kan fär-

digheter och engagemang så småningom sprida sig till fler medlemmar. Den per-

sonlitterära sällskapsrörelsen är inget undantag. I Fogelströmsällskapet har en ung 

kvinna med invandrarbakgrund tagit initiativet till ett Facebookkonto, men en 

blogg saknas ännu.401  

Bellmansällskapet har satsat mycket pengar och tid på utvecklingen av sin 

webbplats. Olof berättar även om Facebookgruppen, vilken är fristående men ad-

ministreras av Sällskapet. Där förs en aktiv diskussion och det är möjligt att den 

vägen bli medlem i själva sällskapet.402 

Det viktigaste forumet för bibliotekssamverkan är Bok- och Biblioteksmässan 

där alla fem sällskap har medverkat. När den närmar sig brukar Ringnér-

Lundgrensällskapet göra pressutskick. Detta sällskap har dessutom förekommit i 

veckopressreportage. Ringnér-Lundgrensällskapet är det enda av mina studerade 

sällskap som har med en formulering om bibliotekskontakter i sina stadgar.403 

Denna efterlevs genom utställningsverksamhet och bokbord. I den mån biblio-

tekspersonal känner till Ringnér-Lundgrens författarskap har de varit positiva till 

initiativen. Däremot är Karin osäker på om Sällskapet hittills har bedrivit någon 

aktiv påverkan på bibliotek i syfte att få dem att köpa in Ringnér-Lundgrens 

böcker. Hon ser det som tämligen ogenomförbart då böckerna endast finns på den 

antikvariska marknaden.404 

De personlitterära sällskapens prioriteringar av bibliotekssamverkan skiljer 

sig åt. Fogelströmsällskapets representanter menar att deras författare redan är 

omhuldad av bibliotekspersonalen, varför marknadsföringen av honom är självgå-

ende. Deras kontakt med Stockholms bibliotek består i att förse dem med inform-

ationsmaterial om Sällskapets utåtriktade verksamhet.405 Bellmansällskapet har 

varken gjort några utställningar på bibliotek eller haft något samarbete med dem 

kring arrangemang.406 Almqvistsällskapet gör visserligen inget aktivt för att biblio-

teken ska tillhandahålla författarens böcker, men genomför programverksamhet 

tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och Upplands Väsbys bibliotek407 

                                                 
400 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
401 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
402 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
403 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester-Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
404 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
405 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
406 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
407 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
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Sjöbergsällskapet gjorde 2013 en fotoutställning på Stockholms stadsbibliotek, 

vilken åtföljdes av programdagar. Utställningen finns nu permanent placerad på 

Vänersborgs Stadsmuseum.408  

Bellman- Almqvist- och Sjöbergssällskapen har textutgivning som en punkt i 

sina respektive stadgar.409 Detta har efterföljts av Bellmansällskapet genom att 

man 2006 färdigställde den vetenskapligt kommenterade utgåvan av Bellmans 

verk. Ungefär vart fjärde år ger man dessutom ut uppsatssamlingen Bellmanstu-

dier.410 Almqvistsällskapets utgivning av de samlade verken pågår fortlöpande. 

För närvarande ger man främst ut musikinspelningar och noter.411 Sjöbergsäll-

skapet har ett samarbete med förlag angående utgivning av skaldens verk. Man 

har också tagit ett djärvt grepp för att nå nya grupper av läsare genom att ge ut 

Kvartetten som sprängdes i den tecknade seriens format. Detta utgjorde en av 

Sällskapets årsböcker. Andra gånger kan årsboken vara i form av en musikinspel-

ning eller en sångbok med noter.412 För att återknyta till min diskussion om inter-

net får man inte glömma bort de nya möjligheter till textutgivning som skapats 

med detta mediums hjälp.413 

Jag tänker mig att ett litterärt sällskap genom att sitt odödliggörande av en för-

fattares verk skapar en grund för ett ständigt återanvändande och omskapande av 

texter. Sällskapen kan bidra till att skapa en kanon. 414 Sjöbergssällskapets initiativ 

med seriealbumet baserat på Kvartetten som sprängdes är ett exempel på vad som 

kan komma ut ur det. Litteraturens tidlöshet manifesteras då man visar de olika 

möjligheter som finns i en text.415  

Bland Ringnér-Lundgrensällskapets syften finns att verka för nytryck av 

Ringnér-Lundgrens böcker.416 Försök har gjorts gentemot flera förlag, men ännu 

har det inte blivit något resultat. Karin befarar att Sällskapets framtid är hotad om 

inte böckerna kommer i nya utgåvor. Visserligen finns det medlemmar i 30-40 

årsåldern som har ärvt böckerna av äldre släktingar och för intresset vidare till 

sina barn, men hon frågar sig hur många generationer detta kommer att bestå.417  

                                                 
408 Birger Sjöbergsällskapet>Arkiv (2016-02-05). 
409 Stadgar, ursprungligen reviderade vid ordinarie sammankomst 4:e juni 1919, samt därefter reviderade 

senast vid årsmötet 2013 paragraf 1>Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05); Almqvistsällskapets stad-

gar>Almqvistsällskapet (2016-02-08); Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Birger Sjöbergsällskapet 

(2016-02-05).  
410 Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05). 
411 Almqvistsällskapet>Sällskapet (2016-02-08). 
412 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10; Birger Sjöbergsällskapet>Arkiv (2016-02-05).  
413 Holmbäck (2003) s.4. 
414 Rigney (2011) s.82-83. 
415 Rigney (2011) s.83. 
416 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
417  Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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2.7.5.1 Sammanfattning (Medier, bibliotek och bokmarknad) 

Sällskapen i studien är i olika omfattning aktiva på internet. Ringnér-

Lundgrensällskapet är ett exempel på den typ av personlitterära sällskap som fötts 

i den digitala världen. Almqvistsällskapet är ensamt om att inte vara med i Fa-

cebook.418 Bellmansällskapet har en mycket genomarbetad webbplats. Intervjuper-

sonerna från Fogelströmsällskapet vittnar om ett spänningsförhållande till sociala 

medier och datoranvändande i allmänhet. De är nödvändigt för Sällskapets fram-

tid att följa med i utvecklingen på området, men samtidigt måste man ta hänsyn 

till de medlemmar som inte är delaktiga.419 

Samtliga undersökta sällskap medverkar på Bok- och Biblioteksmässan, men i 

övrigt har de olika prioriteringar av kontakt med bibliotek. I Ringnér-

Lundgrensällskapets stadgar finns såväl bibliotekssamverkan som nytryck av 

Ringnér-Lundgrens böcker med.420 Bellman- Almqvist-och Sjöbergsällskapet har 

textutgivning inskrivet i stadgarna.421 Internet erbjuder ökade möjligheter till 

detta.422  

2.7.6 Bilden av författaren/Avtryck i historien 

Som jag tagit upp i min forskningsgenomgång är Sällskapsrörelsen en viktig aktör 

inom formandet av nya diskurser kring författare. I avsnittet Personlitterära säll-

skap, underrubriken Exemplet Wägner, beskriver jag Wägnersällskapets försök att 

se bortom de feministiska och biografiska tolkningar av Wägners texter som hit-

tills varit rådande inom litteraturvetenskapen. Forsås-Scott från detta sällskap ar-

gumenterar för vikten av en ständig dialog med forskningen för att underlätta en 

sådan process.423  

På ett liknande sätt vill Bellmansällskapet ge det svenska folket en sannare 

bild av vem Bellman var och lyfta fram andra delar av hans produktion än de mest 

kända. Olof menar att myterna om skaldens liv skymmer hans verk, vilket även är 

en del av bakgrunden till att det danska Bellmansällskapet är starkare än det 

svenska. Detta väcker något motstridiga känslor, då han samtidigt är glad över 

Bellmans popularitet.424 Jag drar paralleller till 1800-talets syn på vetenskapsman-

nen Darwin. Även i detta fall blev skiljelinjen mellan den verkliga personen och 

                                                 
418 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
419 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04. 
420 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22).  
421 Stadgar, ursprungligen reviderade vid ordinarie sammankomst 4:e juni 1919, samt därefter reviderade 

senast vid årsmötet 2013, paragraf 1>Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05); Almqvistsällskapets stad-

gar>Almqvistsällskapet(2016-02-08); Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Birger Sjöbergsällskapet 

(2016-02-05). 
422 Holmbäck (2003) s.4. 
423 Forsås-Scott (2006) s.36-38. 
424 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
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den mytologiska figuren med tiden allt suddigare 425En förklaringsmodell för fe-

nomenet är att tala om ett filter som gör att subjekt och objekt blandas.426 Hur 

mycket Bellman själv medverkat till detta är svårt att veta. 

Jag finner beröringspunkter mellan Olofs bägge sällskap i betoningen av för-

fattargestalten. Skillnaden är att man närmar sig denna intention från två olika håll 

i respektive fall. Då Olof håller offentliga föredrag om Almqvist finner han att 

många människor inte alls har någon bild av honom, varför det här snarast handlar 

om att sätta namnet på kartan.427 Jag har förstått att sällskapets medlemmar verkli-

gen tar sin författare på allvar, då Olof berättar om debatten gällande Almqvists 

eventuella skuld till giftmord. Här får man förstås beakta att min informant inte 

hyser samma distanslösa kärlek till författaren som han upplever att många andra i 

sällskapet gör. Ur en aspekt betraktar han det han det hela med observatörens 

glasögon. 

Olof förtydligar att sällskapets intentioner i första hand är att lyfta fram Al-

mqvists person och röst, medan det finns andra personlitterära sällskap som mer 

intresserar sig för att få ut ett budskap. Betecknande är kommentaren som en jour-

nalist gjorde vid Almqvistsällskapets bildande. Denne undrade om skaldens poli-

tiska eller religiösa identitet skulle framhävas.428  

Som kontrast till de två sällskap jag nyss berört ser jag Fogelströmsällskapets 

nedtoning av personen Fogelström till förmån för de idéer han förknippas med. I 

sammanhanget måste förstås påpekas att han levde till 1998 och att Ann-Marie 

har träffat honom. Han har därför inte hunnit bli en ikon. Eller – har han potential 

att bli det just genom den låga profil som Sällskapets företrädare tillskriver ho-

nom? Både Ann-Marie och Kent framhåller hans tillbakadragna sätt, ovilja att få 

ett sällskap uppkallat efter sig, samt att det kanske är lika bra att det inte blev nå-

gon staty. Ann-Marie ser som en viktig uppgift att skriva in Fogelström i histo-

rien. Även om hans böcker är älskade av många läsare är han lite undanskymd i 

den allmänna debatten.429 Paradoxalt nog finner jag ändå en beröringspunkt med 

Almqvistsällskapet i den personliga relationen till författaren. Olof brukar påpeka 

att medlemskapet inte främst är till för den egna tillfredställelsen utan för att hedra 

Almqvist.430 En skillnad mellan de två sällskapen är givetvis att ingen nu levande 

person har träffat Almqvist i motsats till Fogelström. 

Sjöbergsällskapet har varit ett av Sveriges största, men antalet medlemmar-

minskar stadigt. En möjlig orsak som Svante nämner är att Sjöberg har fått en 

alltmer undanskymd roll i skolans svenskämne. Ändå tycker han att en författare, 

                                                 
425 Browne (2003) s.175. 
426 Östholm (2007) s.11. 
427 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13.  
428 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
429 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04. 
430 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
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vars alster möjliggör musikaliska uttolkningar, borde ha lättare att attrahera män-

niskor än sådana som skriver tyngre litteratur.431  

Bland Ringnér-Lundgrensällskapets syften finns att öka intresset för den 

genre som Ringnér Lundgren tillhör.432 Begreppet genre definieras inte i stadgar-

na, varför det är öppet för tolkningar. Står det för barn- och ungdomslitteratur, 

populärfiction, flickböcker eller en kombination av olika saker? Analogt med 

Fowlers genrebegrepp kan samma text kategoriseras i flera genrer.433 Jag tolkar 

stadgeformuleringen som att det är den svenska flickboken som avses, vilket möj-

liggör en feministisk vinkling. Flickboken kan ses som en representant för en ned-

tystad kvinnokultur då den endast betraktats som ett förstadium till den moderna 

ungdomsboken.434 Kopplingar går då att göra till Wägners tankar om att kvinnors 

erfarenhetsvärld inte värderas.435 Ytterligare ett tecken på detta är svenska biblio-

teks allmänna inställning till den populärlitteratur som i första hand läses av kvin-

nor.436 

Karin vill bredda stadgarnas definition till ”böcker i den lättare genren”, vilka 

med Ringnér-Lundgrensällskapets hjälp förhoppningsvis kommer att ”behandlas 

mer seriöst”. Själv har hon alltid läst mycket och vill inte ställa olika sorters litte-

ratur mot varandra.437 Yttrandet kan ses som en vilja att främja skönlitterär läsning 

i allmänhet. Karin tror inte att den styvmoderliga behandling som författarinnan 

ofta fått, exempelvis genom avslaget på Sällskapets ansökan om en litterär skylt, 

beror på att hennes böcker främst läses av en kvinnlig publik. Min informant ur-

skiljer snarare ett allmänt förakt hos etablissemanget för böcker av en populärkul-

turell typ. Hon exemplifierar med andra förbisedda barn- och ungdomsförfattare 

vars verk inte brukar definieras som flickböcker.438 

Försöket att få igenom en litterär skylt, medverkan på Bok- och Biblioteks-

mässan och kontakterna med veckopress ser jag som ansatser i riktning att synlig-

göra såväl Ringnér-Lundgren som den genre man väljer att placera henne i. Ring-

nér-Lundgrens författarskap med sina fiktiva figurer tycks dock vara viktigare för 

Sällskapets medlemmar än hennes person och hennes idéer. Här är det på sin plats 

att inflika in att Ringnér-Lundgren, i likhet med Fogelström, levde ända in på 

1990-talet. Kanske måste några generationer förflyta innan mytologiseringen trä-

der in, eller också bör det röra sig om en person som medvetet odlar en image. 

Sällskapsrörelsen kan vara en viktig aktör i skapandet av minnesplatser, ge-

nom sitt bevarande av företeelser som annars skulle riskera att försvinna. Med 

                                                 
431 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
432 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet|>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22). 
433 Fowler (1982) refererad i Theander (2006) s.13-14. 
434 Theander (2006) s.21-27. 
435 Forsås-Scott (2006) s.38-39.  
436 Persson, I: Ehrenberg, Persson & Svensson (2013) s.30. 
437 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
438 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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minnesplats avses något, vars huvudsakliga funktion är att visas upp i musealt 

syfte och som för länge sedan har spelat ut sin roll i vardagen. Ett exempel från ett 

annat område är det svenska bondesamhället439 Teorin om minnesplatser grundar 

sig på att minnet aldrig är spontant, varför dagböcker, arkiv och firande av avlidna 

personers födelsedagar är nödvändiga.440 Samtliga sällskap i min undersökning 

ägnar sig i någon form åt att uppmärksamma födelsedagar och andra datum i för-

fattarnas biografier. För Fogelströmsällskapet kommer 2017 att bli ett mycket 

innehållsrikt år eftersom 100 år hunnit passera sedan Fogelströms födelse.441  

 I Bellmansällskapets stadgar finns en formulering om att ”vidmakthålla 

Bellmanssångens traditioner”.442 Denna kulturyttring kan betraktas som en form av 

minnesplats. Vill man spetsa till det kan man fråga sig vad det syftar till att vid-

makthålla något ur det förgångna. Görs det för sparandets egen skull, eller kan det 

tillföra samtiden någonting? Man kan även se den klassiska svenska flickboken 

som en sådan minnesplats. Ringnér-Lundgrensällskapets representant Karin tror 

knappast att dagens ungdomar vill läsa böcker av Lotta-seriens typ, men uttrycker 

ändå önskemål om att dessa titlar ska komma ut i nya upplagor. Annars är det 

tveksamt om minnet av Ringnér-Lundgren kommer att leva vidare, befarar hon.443  

Bure Holmbäck identifierar ansvar för lokaler relaterade till författare som en 

av de litterära sällskapens uppgifter.444 Av varierande orsaker kan detta knappast 

sägas vara representativt för sällskapen i min studie, av vilka endast Bellmansäll-

skapet har med en sådan formulering i sina stadgar: ” (…) verka för bevarandet av 

byggnader, platser och miljöer till vilka Bellmans namn är knutet (…) främja 

grundandet av ett Bellmanmuseum (…).” 445  

Olof säger att man ännu inte har lyckats finansiera ett museum, men att vissa 

av skaldens föremål finns i Svenska Akademins ägo medan andra förvaltas av 

ordensrörelsen Bellmans Minne.446 Inte heller Almqvistsällskapet driver något 

egentligt museum, men samarbetar med Åmotfors hembygdsförenings Almqvist-

kommitté kring ett sådant. Detta är inrymt i ett hus som skalden bott i och som 

flyttats till sin rätta plats.447 Ett sådant arrangemang kan vara till ömsesidig nytta, 

genom att hembygdsföreningen får nya impulser till sin verksamhet.448 Al-

mqvistsällskapet för sin del förlägger bussresor dit. Som jag redan nämnt under 

                                                 
439 Nora (1989) s.19.  
440 Nora (1989) s.12. 
441 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
442 Stadgar, ursprungligen antagna vid ordinarie sammankomst den 4 juni 1919, samt därefter reviderade 

senast vid årsmötet 2013$1, Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-05). 
443 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
444 Holmbäck 1998a, refererad i Forsås-Scott (2006). 
445 Stadgar, ursprungligen antagna vid ordinarie sammanträde den juni 1919, samt därefter reviderade senast 

vid årsmötet 2013 paragraf 1, Bellmansällskapet>Om oss (2016-02-15). 
446 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
447 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
448 Holmbäck (2003) s. 5. 
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Funktion för individen finns Almqvists chiffonjé hos Sällskapet men deponeras i 

Vendela Hebbes hus i Södertälje449. Sjöbergsällskapet har överhuvudtaget ingen 

koppling till det Sjöbergmuseum som finns, utan det sköts av Vänersborgs turist-

byrå.450 Planerna på ett museum Fogelströms lägenhet är ogenomförbara på grund 

av regelverket kring bostadskön. Kungliga biblioteket hyser författarens brev och 

andra tillhörigheter.451  

2.7.6.1 Sammanfattning (Bilden av författaren/Avtryck i historien) 

Sällskapen har olika förhållningssätt till diskursskapande kring sina respektive 

författare. För Bellmansällskapet handlar det om att revidera allmänhetens upp-

fattning om skalden, medan det för Almqvist-, Sjöberg- Fogelström och Ringnér-

Lundgrensällskapen är viktigare att föra fram vetskapen om att deras författare 

finns.452 

 Skapandet av minnesplatser är en av den personlitterära sällskapsrörelsens 

uppgifter. Minnesplatser kan såväl vara fysiska som symboliska. Inget av säll-

skapen i studien driver något egentligt författarmuseum, men Bellman- och Al-

mqvistsällskapen har olika former av samarbetslösningar med andra aktörer.453  

Ett av Ringnér-Lundgrensällskapets syften är att stärka den genre som Ring-

nér-Lundgrens författarskap tillhör.454 Informanten Karin definierar denna genre 

som en lättillgänglig form av litteratur. Hon ser ingen motsättning i att läsa böcker 

av olika slags författare, då läsning i sig har ett egenvärde.455  

2.7.7 Folkrörelsetanken 

Britt Dahlström (1996) framhåller de litterära sällskapen som arvtagare till de 

gamla folkrörelserna genom intentionen att göra sina författare relevanta i vår 

samtid.456 Vilka tecken på detta finns i mitt undersökningsmaterial? 

Min uppfattning är att det sällskap som främst appellerar till folkrörelsetradit-

ionen är Fogelströmsällskapet. Inte minst gäller detta enligt Britt Dahlströms nyss 

nämnda definition. Detta sällskap genomför riktade insatser i syfte att ungdomar 

och invandrare ska få möjlighet att applicera sin egen verklighet på ett historiskt 

och allmänmänskligt sammanhang.457 Sjöbergsällskapets tecknade serieutgåva av 

                                                 
449 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
450 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
451 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
452 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13; Svante 

Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10; Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; 

Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13.  
453 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13; Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13.  
454 Stadgar för Ester Ringnér-Lundgrensällskapet>Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren (2016-01-22) 
455 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 

 456 Dahlström (1996) s. 12-13. 
457 Ann-Marie Jahnfors om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04; Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 

2016-04-04. 
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Kvartetten som sprängdes kan betraktas som en flirt med en begränsad målgrupp, 

men initiativet är djärvt och bidrar till att författaren får uppmärksamhet. Bell-

mansällskapet arbetar med att föra fram nyskapande tolkningar av Bellmans verk 

inom olika musikaliska genrer.458 Karin förmodar att nutidens ungdomar inte 

skulle finna Lottaböckerna eller Ringnér-Lundgrens övriga flickböcker angelägna 

om de kom ut i nytryck459. Men var är det som säger att så skulle vara fallet? Det 

skulle kanske ge dem ett perspektiv såväl på nutidshistoria som på flickbokgen-

rens kulturarv.  

Besläktat med begreppet folkrörelse är folkbildning, vilken ligger Fogel-

strömsällskapets företrädare extra varmt om hjärtat då deras författare beskrivs 

som en anhängare av den. Folkbildning definieras i Wikipedia som en övergri-

pande term för det frivilliga bildningsarbetet utanför skolväsendet, fritt från statlig 

styrning. Bibliotek, studieförbund, folkhögskolor och föreläsningsföreningar bru-

kar innefattas i begreppet. En avgränsning sker gentemot såväl akademisk specia-

lisering som yrkesutbildning. Folkbildningens uppdrag har successivt förskjutits 

till skapande av en helhetssyn och klarhet i dagens informationsflöde enligt Wiki-

pedia.460 Ordet folkbildning nämns även i Almqvistsällskapets stadgar, där man 

säger sig vilja stimulera läsningen av skaldens verk på högre och lägre nivåer 

inom folkbildningen”. 461 Denna formulering tolkar jag som något vag. Jag undrar 

om nutidens människor förstår vad som menas med folkbildningens olika nivåer, 

då denna (enligt Wikipedia) befinner sig utanför skolväsendets ramar.  

Utan att jag nämner Svedjedals tes om att sällskapsrörelsen formar en alterna-

tiv litteraturvetenskaplig diskurs vid sidan av universitetens tradition, är Kent inne 

på ett liknande spår. Därutöver ställer han de sociala medierna mot det fysiska 

mötet mellan människor. Han uttrycker en önskan att bevara det som folkbild-

ningen en gång stod för, men att ordet kanske bör bytas ut mot något modernare.462  

Från Ringnér-Lundgrensällskapets sida finner Karin det något pretentiöst att 

använda beteckningen folkrörelse för den personlitterära sällskapsrörelsen, men 

säger att det vore roligt om en sådan utveckling kunde bli verklighet. Folkrörel-

serna är för henne synonyma med arbetar- och nykterhetsrörelsen samt med bild-

ningsförbunden. Däremot har hon märkt ett ökat intresse för bokcirklar och läs-

ning i allmänhet, men vet inte om det är de litterära sällskapens förtjänst. Karin 

för fram synpunkten att samlingsorganisationen DELS borde bli mer aktiv, bland 

annat i fråga om marknadsföringen av sin tidskrift Parnass.463  

För Svante i Sjöbergsällskapet är ordet folkrörelse associerat med folkdans el-

ler med de stora klassiska folkrörelserna, Det egna sällskapet är möjligen lite för 

                                                 
458 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
459 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
460 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Folkbildning (2016-04-25). 
461 Almqvistsällskapets stadgar>Almqvistsällskapet (2016-02-28). 
462 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
463 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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lokalt präglat för att passa in på benämningen, men han utesluter inte att det finns 

andra litterära sällskap som gör det. Även om den litterära sällskapsrörelsen stor-

leksmässigt inte kan kallas en folkrörelse så formar den en folklig rörelse kring 

litteraturen. Människan bakom det skrivna ordet framträder genom att man intres-

serar sig för det biografiska stoffet, menar Svante.464  

Olof (som jag intervjuat om Almqvist- och Bellmansällskapet) anser att säll-

skapsrörelsen i en vidare bemärkelse kan räknas till folkrörelserna. Det rör sig 

nämligen om människor som arbetar mot ett gemensamt mål. Däremot har inte 

alla litterära sällskap samma mål, varför DELS funktion är att skapa en övergri-

pande helhet.465 Samma reflektion har gjorts av von Platen. Paraplyorganisationen 

har en viktig uppgift i att synliggöra sällskapen utåt. Den rika floran av sällskap 

tillägnade vitt skilda författare kan annars bli förminskad till något bagatellartat. 
466  

Att Sverige tillhör Europas ledande nationer i fråga om antalet personlitterära 

sällskap förklarar Olof till viss del med vår inarbetade folkrörelsekultur. Denna 

ser han som något unikt som vi bör slå vakt om. Olof pekar på skillnaderna mellan 

Bellmansällskapet och ordensrörelsen Sällskapet Bellmans Minne. Till den sist-

nämnda får endast män ansluta sig och antalet medlemmar är dessutom statiskt. 

Nya väljs in för att ersätta dem som avlider.467  Jag tycker att den öppenhet och 

demokratiska konstitution som jag förknippar med folkrörelsetanken saknas hos 

Sällskapet Bellmans Minne. Till deras förtjänst ska sägas att de kompletterar 

Bellmansällskapet genom sitt ansvarstagande för bevarande av föremål. Några av 

skaldens tillhörigheter finns i Sällskapet Bellmans Minnes ägo, men är placerade i 

en av Stockholms slotts flyglar.468  

Hos flera av informanterna i min undersökning stöter jag på en önskan att 

uppdrag i möjligaste mån ska cirkulera och en strävan efter delaktighet för med-

lemmarna. Det gäller bland annat Fogelströmsällskapets Kent, vilken även beto-

nar vikten av att ta tillvara allas kompetens.469 Detta ser jag som ett av folkrörel-

sens kännetecken. Dock är det inte alltid så verkligheten ser ut, eftersom det kan 

vara svårt att få människor aktiva. Ett vanligt fenomen i de flesta föreningar är att 

mer och mer ansvar läggs på de personer som en gång börjat ta på sig uppgifter. 

Det är helt enkelt en bekväm väg att gå. Karin från Ringnér-Lundgrensällskapet 

säger t.ex. att årsskriften i huvudsak författas av styrelseledamöter trots att man 

välkomnar bidrag från alla medlemmar. 470  

                                                 
464 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10. 
465 Olof Holm om Almqvistsällskapet, 2016-02-13. 
466 Holmbäck (2003) s.6. 
467 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
468 Olof Holm om Bellmansällskapet, 2016-02-13. 
469 Kent Josefson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
470 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13. 
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Enligt Jansson (1982) definieras en folkrörelse, förutom av frivillighet, av en 

förmåga att skapa ett bestående avtryck i historien.471 Om den litterära sällskapsrö-

relsen lyckas uppfylla det senare kriteriet återstår att se. Här aktualiseras återigen 

frågan om digitaliseringens för- och nackdelar. Internet underlättar spridande av 

information samtidigt som det är osäkert hur mycket som kommer att bevaras till 

kommande generationer. I folkrörelsetanken kan ibland ingå en viss inbyggd 

skepsis inför den digitala tekniken, något som lyser igenom hos Fogelströmsäll-

skapets Kent. Detta är till stor del en generationsfråga. Den nya typen av folkrö-

relser kommer förmodligen att bli mer webbaserad, även om det fysiska mötet 

inte får glömmas bort. Kanske kommer pendeln att slå tillbaka så att det blir ännu 

viktigare att träffas i verkliga livet. Alla epoker har sina informationskanaler. Te-

legrafin var en revolutionerande uppfinning på 1800-talet.472 Vad som kommer 

efter internet vet vi ännu inte. 

2.7.7.1 Sammanfattning (Folkrörelsetanken)  

Sällskapens representanter är inte beredda att förbehållslöst beteckna Sällskapsrö-

relsen som en folkrörelse, men säger att den i vissa avseenden är det. Karin från 

Ringnér-Lundgrensällskapet och Olof från Bellmansällskapet poängterar sam-

lingsorganisationen DELS betydelse som enande kraft.473 

Fogelströmsällskapet är det sällskap som har störst fokus på att göra sin för-

fattare relevant i samtiden, analogt med Dahlströms folkrörelsedefinition. Bell-

man- och Sjöbergsällskapens uppmuntrande av nyskapande tolkningar kan ses 

som steg i liknande riktning.  

Jansson (1982) definierar en folkrörelse utifrån frivillighet samt förmåga att 

lämna ett bestående avtryck efter sig.474 I frivillighet ingår vanligtvis ett utspritt 

ansvarstagande och en delaktighet. Önskemål i denna riktning finns genomgående 

hos Sällskapen, men verkligheten ser inte alltid så ut.  

Sjöbergsällskapets informant, samt Kent från Fogelströmsällskapet, framhål-

ler likt Svedjedal (refererad i Olevik, 2011) Sällskapsrörelsen som ett folkligt 

komplement till den akademiska litteraturvetenskapen.475 Fogelströmsällskapets 

Kent resonerar kring folkrörelsernas roll i internetåldern. En spänning mellan ett 

gammalt och ett nytt ideal kan skönjas.476  

 

 

                                                 
471 Jansson (1982) s.17. 
472 Rigney (2011) s.76-79. 
473 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-14; Olof Holm om Bellmansällskapet, 

2016-02-13.  
474 Jansson (1982) s.17. 
475 Svante Lundqvist om Sjöbergsällskapet, 2016-02-10; Intervju med Kent Josefsson om Fogelströmsäll-

skapet, 2016-04-04.  
476 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04.  
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3 Slutdiskussion 

3.1 En ny folkrörelse? 

Sverige har en gedigen folkrörelsetradition att falla tillbaka på. Enligt informanten 

Olof är det är en av orsakerna till vår litterära sällskapsrörelse med internationella 

mått är relativt stor. Den andra orsaken återkommer jag till senare. 

Gemensamt för de klassiska folkrörelserna är att de uppstod i ett övergångs-

skede då samhällsutvecklingen frammanade behovet av nytänkande. Utgångs-

punkten var ett underifrånperspektiv, men de har i vissa fall kommit att utvecklas 

till maktfaktorer.477 

Skillnaden mellan 1800-talets folkrörelser och den litterära sällskapsrörelsen 

är att den senare har en tydligare akademisk förankring. Åtminstone gäller det de 

flesta sällskap som förekommer i min undersökning, Forskningsuppdraget är in-

skrivet i stadgarna hos Sjöberg-, Bellman- och Almqvistsällskapet. Olof, som jag 

intervjuat om de två sistnämnda sällskapen, betonar medlarrollen mellan veten-

skap och allmänhet. De personlitterära sällskapen har en viss diskursskapande 

makt genom sin befogenhet att välja vad som ska lyftas fram eller tonas ner i 

fråga om författargestalten. Positionen i det svenska kulturpolitiska landskapet 

och i organisationsvärlden talar också för att de i framtiden skulle kunna bli en 

inflytelserik aktör. 

 Svedjedals iakttagelse att rörelsen vuxit fram utanför universitetsvärlden är 

dock inte ogrundad.478 Olof berättar om hur man bildade det officiella Al-

mqvistsällskapet genom att sammanställa adresslistor. Sällskapet för Ester Ring-

nér-Lundgren föddes genom ett anrop på en privat blogg. Från medlemmarnas 

sida finns önskemål om andra sätt att närma sig litteratur än genom teoretisk ana-

lys. Svante från Sjöbergsällskapet och Kent från Fogelströmsällskapet för fram 

tankar i den riktningen. Rörelsen har uppdrag att fullgöra från två olika håll.  Den 

regionala och biografiska litteratursynen har traditionellt nästan betraktats som 

något patologiskt inom litteraturvetenskapen.479 Även personer med akademisk 

bakgrund kan antas ha ett behov av att lära känna författaren bakom verket, vilket 

tydligt visar sig i hur sällskapens programverksamhet ser ut. Samtliga sällskap i 

                                                 
477 Dahlström (1996) s.12-13. 
478 Svedjedal, refererad i Olevik, (2011) s. 3-4. 
479 Rigney, (2011) s.80. 
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studien ägnar sig i någon form åt biografisk verksamhet. Ändå innehåller styrel-

serna litteraturprofessorer och enligt intervjupersonerna är medlemmar med hög-

skoleutbildning väl representerade. Inom den personlitterära sällskapsrörelsen 

finns möjlighet att ägna sig åt sådant som inte har en naturlig plats i ett vetenskap-

ligt sammanhang.  Detta spänningsförhållande är ett förslag till vidare forskning.  

En metodkritisk aspekt är att jag av praktiska skäl valde personlitterära säll-

skap som kunde tillhandahålla intervjupersoner i Mälardalsregionen. Därför är 

mitt urval inte helt representativt för de över 200 sällskap som ingår i DELS. In-

formanten Olof från Almqvist- och Bellmansällskapen gav mig dock en värdefull 

inblick i hur det ser ut inom hela sällskapsrörelsen. De regionalt inriktade säll-

skapen på mindre orter har en helt annan prägel än de (mer eller mindre) Stock-

holmscentrerade som ingår i mitt undersökningsmaterial. Mångfalden av sällskap, 

vilka sinsemellan kan vara mycket olika, ser jag som en av rörelsens tillgångar. Å 

andra sidan kan det försvåra etablerandet i folkrörelsesverige. Det är här DELS 

kommer in. Önskemål finns från ett par av mina intervjupersoner om att sam-

lingsorganisationen ska vara mer synlig inför medlemssällskapen. Denna har en 

viktig uppgift att fylla, inte minst med att bistå de enskilda sällskapen i praktiska 

frågor. Även von Platen uttrycker tankar i den riktningen.480 Jag undrar dessutom 

över vilka kriterier som krävs för att ett litterärt sällskap ska beviljas inträde i 

DELS. Hur går urvalsprocessen till? Detta vore intressant att veta, trots att fråge-

ställningen ligger utanför min undersöknings ramar. Jag begränsade mig till säll-

skap som ingår i DELS därför att en gemensam nämnare underlättade ett jämfö-

rande studium.  

Sällskapen i min undersökning har i samtliga fall utom ett en underrepresen-

tation av utrikes födda medlemmar. Hur de definierar svensk kontra utländsk bak-

grund har jag beslutat att inte gå in på. Informanterna väljer vad de vill lägga i 

orden. Det intressanta är hur de själva upplever att medlemskåren ser ut och att 

det finns en skillnad sällskapen sinsemellan. Dock får man ta med i beräkningen 

att allt arbete utförs ideellt, varför det inte alltid finns resurser till att göra sats-

ningar på enskilda grupper.  

Den sociala samvarons betydelse får inte underskattas. Upplevelserna med ka-

raktär av heterotopi som sällskapen erbjuder innebär ett andningshål i människors 

stressiga vardag. Det gemensamma intresset för ett författarskap är inte bundet till 

den egna yrkesidentiteten eller personen, som Ringnér-Lundgrensällskapets in-

formant Karin uttrycker sig. Samtidigt kan valet av litterärt sällskap bidra till 

identifikationen och det personliga varumärket. Kanske kan det t.o.m. utvecklas 

till en karrärväg? Men – för att använda Holmbäcks ord  att vara med i flera säll-

                                                 
480 Holmbäck (2003) s.6. 
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skap kring till synes helt olika författare motsätter inte varandra som politiskt eller 

religiöst engagemang gör.481 

När det gäller ansvar för lokaler återkommer frågan om idealitet. Är det säll-

skapens uppgift att på frivillig basis göra det? Kan det på sikt medföra nedskär-

ningar i antalet arbetstillfällen inom kultur- och turismsektorn? Eller stämmer 

Holmbäcks påstående att arbetstillfällen genereras genom sällskapens verksam-

het?482 

3.2 Sällskapsrörelsen och kulturarvet 

Förutom folkrörelsetraditionen är den litterära turismens historia en del av den 

litterära sällskapsrörelsens bakgrund. Antikens nekroturism återaktualiserades på 

1700-talet efter medeltidens period av pilgrimsresor.483 På 1800-talet kom en våg 

av författarhem och jubileumsfiranden. Nu knyts allt detta ihop. En av sällskapens 

nyckeluppgifter som Holmbäck identifierar är ansvar för lokaler och bostäder 

knutna till författare. 484Samtliga sällskap i min undersökning ägnar sig i någon 

form åt att uppmärksamma författarnas födelsedagar och andra datum. I flera fall 

finns samarbetslösningar med andra huvudmän kring förvaltande av hem och fö-

remål.  

Jag frågar mig om det finns ett specifikt svenskt kulturarv, vad detta i så fall 

innehåller, samt hur sällskapens representanter tänker kring att förmedla det. De 

anser det vara viktigt att minnet av författarna lever vidare, men varför är det vik-

tigt? Vad väljs ut att bevara och för vem? Jubileumsfiranden på 1800 talet sades 

vara trygghetsfaktorer i en orolig tid.485 Nationalistiska tendenser försvarades med 

att hjältedyrkan var något att luta sig mot i en tid då modernism och international-

ism knackade på dörren.486 I 1700-talets London ansågs det självklart att William 

Shakespeare och övriga litterära giganter som hade tillägnats gravar och monu-

ment i katedralen Westminster Abbey var jämbördiga med statsmän och krigar. 

Nationalism sågs då inte ens som något problem.487    

En möjlighet är att se den litterära Sällskapsrörelsens expansion som ett lik-

nande tecken i våra dagars globaliserade värld. Även nu kan man tala om en bryt-

ningstid. Att vilja hålla minnet av våra svenska författare vid liv är inte fel i sig. 

Lika väl som vi känner stolthet över våra idrottsmän ska vi kunna göra det över 

människor som utfört prestationer på andra områden. Däremot bör man inom säll-

                                                 
481 Bäckstedt (2003). 
482 Holmbäck (2003) s.5. 
483 Watson (.2006) s.23-33. 
484 Forsås-Scott (2006) s.43. 
485 Östholm (2009) s.16-17. 
486 Arvidson (2007) s.1. 
487 Watson (2006) s.23-29. 
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skapen diskutera hur man skapar en allmängiltighet kring sina författare så att de 

når ut till fler. Fogelströmsällskapet gynnas av att deras författare finns represen-

terad i ”Svenska för invandrares” kurslitteratur. Sällskapen skulle kunna utvecklas 

till träffpunkter mellan olika grupper. I framtiden kan den svenska litterära säll-

skapsrörelsen i högre grad komma att inrymma sällskap inriktade på författare 

med annan kulturell bakgrund och från andra länder. De litterära sällskapen kan få 

ökad betydelse i ett samhälle som blir alltmer fragmentariskt och nischat. Olika 

specialintressen gör sig gällande inte minst inom kulturens domäner.  

Den andra orsaken till den svenska sällskapsrörelsens storlek som Olof anför 

är ett samhällsklimat där litteraturen har svårt att hävda sig. Även Magnus von 

Platen har observerat detta förhållande som bland annat visar sig i att gångna ti-

ders författare försummas i skolans svenskundervisning och t.o.m. i viss mån på 

universiteten.488 Den litterära sällskapsrörelsens uppdrag är såväl att bevara som 

att levandegöra författarskapen. Vad väljer vi att lyfta fram från nutidens littera-

tur? Vilka böcker kommer att bli morgondagens klassiker? Ett aktuellt exempel på 

bokmarknadens allt snabbare cykler är att den norske författaren Karl-Ove 

Knausgårds verk Min kamp 1-6 redan realiseras i inbundet utförande för tio kro-

nor bandet på min lokala stormarknad. Mitt facebookflöde förser mig, bland 

mycket annat, med ”dagens minne”. För precis fyra år sedan handlade min uppda-

tering just om fascinationen för Knausgård som då var ett omtalat namn inom den 

samtida nordiska prosan. Utvecklingen kanske pekar i riktning mot alltfler säll-

skap kring ännu levande författare och även mot en större bredd vad gäller genrer. 

Enligt Maurice Halbwachs och Aby Wagburgs minnesteorier varar det kollek-

tiva minnet bara tre eller fyra generationer och är dessutom beroende av fixe-

ringspunkter.489 Jag frågar mig om inte dessa intervaller kommer att bli ännu kor-

tare ju snabbare informationshjulen snurrar. En ständig ström av nyheter gör att vi 

omöjligt kan hinna med att uppdatera oss på alla områden. Någon gör alltid ett 

urval baserat på de för tillfället rådande värderingarna.490 Det finns en möjlighet att 

de personlitterära sällskapen blir allt mer viktiga för att hålla fast tiden (eller med 

ett annat ord skapa minnesplatser). Dagens mest omtalade böcker, och andra me-

diehändelser, byts snart ut mot nya. Här vill jag nämna något om kanondebatten. 

Åsikter för och emot en litterär kanon hörs. Min uppfattning är att en sådan bör 

finnas i någon form, men vad som ska ingå eller hur ofta den ska uppdateras är 

öppet för tolkningar. Sällskapsrörelsen har förmodligen indirekt ett inflytande på 

kanon genom att hålla sina författares verk aktuella.      

Är det då individen som kommer ihåg i egenskap av gruppmedlem eller tvär-

tom? Jag tror det är svårt att ge något entydigt svar på frågan. Vi hjälper varandra 

att skapa den gemensamma referensramen genom återkopplingen och bekräftel-

                                                 
 
489Assman & Szaplicka (2009) s.127-129. 
490 Assman &Szaplicka (2009) s.130. 
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sen. Den litterära upplevelsen blir upphöjt till något större än summan av delarna. 

Detta visar informanternas upplevelser av sällskapens bokcirklar och övriga akti-

viteter, samt av kontakten med släktingar som träffat författarna. Kunskapsbyg-

gandet når upp till en ny nivå. Läsning har traditionellt varit ett fritidsintresse som 

utövas i ensamhet, men blir i organiserade sammanhang etablerad som en social 

aktivitet. 

De personlitterära sällskapen kan också fungera som plattformar för nyskap-

ande initiativ i författarnas anda. Exempel som jag redan har nämnt är Sjö-

bergsällskapets seriealbum baserat på Kvartetten som sprängdes, samt Bellman-

sällskapets premierande av nya musikaliska uttolkningar av Bellmans verk. Min 

uppsatshandledare, Hanna Östholm, frågade mig nyligen om inte vi i Ringnér-

Lundgrensällskapet har diskuterat en filmatisering av Lotta-böckerna. Svaret är att 

vi har berört frågan i informella sammanhang men att inga sådana planer finns. 

Svårigheten ligger främst i att det rör sig om en lång bokserie, vilken dessutom 

utspelar sig under en mer utsträckt tidsperiod än de år som hinner förflyta i själva 

berättelsen. De olika delarna i serien är inte fristående på samma sätt som exem-

pelvis Maria Langs detektivromaner. Ett sådant projekt skulle kräva en rejäl bear-

betning av Ringnér-Lundgrens text, varför frågor om upphovsrätt aktualiseras. Jag 

erkänner dock att idén är lite lockande.  

En effekt (som är svår att mäta) är att intresset för skönlitteratur läsning gene-

rellt stimuleras genom sällskapens försorg. Karin från Ringnér-

Lundgrensällskapet framhåller att populärlitteratur inte behöver stå i motsats till 

annan typ av läsning. Det ena genererar det andra i och med att ett positivt klimat 

kring böcker och litteratur skapas.491 Jag minns 1970-talets debatt om barns och 

ungdomars läsvanor. Lottaböckerna fick stå som representant för en typ av littera-

tur i långserieformat som vi unga helst inte skulle läsa. Även om dagens ungdom 

inte attraheras av just dessa böcker så finns det förmodligen andra, mer aktuella, 

som dras med en liknande stämpel. Därför är frågan ständigt aktuell. Är det vik-

tigast att barn läser över huvud taget, eller är vissa författare mindre fina? Ring-

nér-Lundgren sällskapets kamp för att bland annat få en skylt uppförd till hennes 

minne kan därför tolkas symboliskt som ett diskursskapande arbete kring den po-

pulärlitterära genren. Beroende på hur begreppet genre i Sällskapets stadgar defi-

nieras kan även en feministisk vinkling göras. Jag ser en möjlighet för Ringnér-

Lundgrensällskapet att lyfta fram en nedtystad kvinnokultur i flickbokens skep-

nad.     

 Karin tar upp det faktum att bokcirklar och liknande verksamhet ökar i om-

fattning, men vill inte ge den litterära sällskapsrörelsen hela äran.492  Bok- och 

Biblioteksmässan är ett utmärkt tillfälle för de litterära sällskapen att visa upp sig.  

                                                 
491 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13.  
492 Karin Eklöf om Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, 2016-02-13.  
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Samarbetet med bibliotek och övriga ABM-institutioner, skulle kunna vara mer 

omfattande, men då kommer återigen aspekten att det är fråga om en ideell verk-

samhet in. Ofta är det pensionärer som har den tid som krävs och samtidigt strävar 

sällskapen efter att föryngra sina medlemskårer. Man får nog se det som att olika 

grad av engagemang finns. Även ett stöttande medlemskap är av värde. Jag an-

vänder detta ord hellre än passivt medlemskap. Ingen är egentligen passiv, bara 

aktiv på olika sätt. Att exempelvis göra inlägg på ett webbforum tar inte så myck-

et tid.   

3.3 Digitalisering på gott och ont 

 Sällskapens närvaro på sociala medier är ett led i önskan om förnyelse. Jag re-

flekterar över balansgången mellan viljan att tillvara den (något) äldre befolkning-

ens intressen och strävan efter att nå den yngre generationen som Fogelströms 

informanter vittnar om. Ska den litterära sällskapsrörelsen betraktas som en ange-

lägenhet i första hand för pensionärer eller för alla? Eftersom jag själv har passe-

rat femtioårsstrecket saknar jag inte förståelse för de äldres behov av mötesplatser. 

Medellivslängden ökar ständigt och därmed den period av livet som är möjlig att 

ägna åt ideellt engagemang. Det är viktigt att satsa på ungdomen, men andra 

grupper får inte glömmas bort. Å andra sidan kommer de flesta av oss 50- och 60-

talister att vara vana datoranvändare då vi blir pensionärer. 

De digitala umgängesformerna förändrar föreningslivet, inklusive den litterära 

sällskapsrörelsen. Att sammanträda, eller över huvud taget kommunicera över 

geografiska avstånd, har blivit möjligt på ett helt annat sätt än tidigare. Baksidan 

är det utanförskap som, förutom de äldre, kan drabba de ekonomiskt utsatta eller 

dem med begränsade kunskaper på området. Vad man också lätt förbiser är det 

självvalda digitala utanförskap som ibland låter sig förenas med en intellektuell 

och allmänt kulturell livsinställning. Det kan ligga en prestige i vissa kretsar att 

vara skeptisk till informationstekniken. Min gissning är att denna hållning inte är 

helt ovanlig inom de litterära sällskapens värld. Kent från Fogelströmsällskapet 

verbaliserar den genom sitt resonerande kring folkrörelse- och folkbildningstradit-

ionens möte med den virtuella tidsåldern.493 Utvecklingen har gått väldigt fort och 

tekniken kan ibland ses som något skrämmande. Ett intressant område att disku-

tera är vad internetanvändandet symboliserar som en motpol till det fysiska mötet. 

Vi som var med på 1980- och -90-talen minns att det varnades för att ett alltför 

flitigt surfande kunde framkalla ett beroende. Detta är svårt att förstå för den som 

vuxit upp med datorer som en självklar del av sin vardag. 

                                                 
493 Kent Josefsson om Fogelströmsällskapet, 2016-04-04. 
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Internet har blivit vårt nya vardagsrum. På 1800-talet ristade besökare in sina 

namn i möbler och väggar i sin favoritskald Robert Burns barndomshem.494 Beho-

vet av att lämna ett avtryck efter sig är detsamma nu som då, men metoderna vari-

erar. De litterära sällskapen erbjuder i varierande grad möjlighet till digital delak-

tighet på facebook, bloggar och webbplatser.  

   Textutgivning är en av de huvuduppgifter som Holmbäck tillskriver de litte-

rära sällskapen.495 Begreppet textutgivning har fått en ny innebörd genom att det 

inte längre behöver ske genom fysiska böcker, utan även i form av ljudböcker, 

elektroniska böcker etc.  

. Ett scenario är att böcker i sin nuvarande form helt försvinner och därmed 

utgör en minnesplats i sig, vilket inte behöver innebära slutet för skönlitteraturen 

som konstform. Vad definierar en bok? Vad krävs för att få kallas ett litterärt säll-

skap? Att döma av DELS medlemsförteckning är definitionen ganska vid. Hur det 

kommer att se ut framöver återstår att se.   

 

                                                 
494 Watson (2006) s. 68-70. 
495 Holmbäck(1998a) refererad i Forsås-Scott (2006) s.43. 
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Sammanfattning 

Såväl de personlitterära sällskapens som den närbesläktade litterära turismens 

rötter sträcker sig tillbaka till antiken. På 1800-talet kom de svenska folkrörelser-

na. Definitionen av en sådan är frivillighet och en förmåga att göra avtryck i histo-

rien. Den svenska samlingsorganisationen DELS bildades 1990 och innehåller ca 

120 litterära sällskap. 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med företrädare för Ester Ringnér- 

Lundgrensällskapet, Almqvistsällskapet, Bellmansällskapet, Sjöbergsällskapet 

och Fogelströmsällskapet. Min teori var att sällskapen är en del i byggandet av ett 

kollektivt minne kring litteraturen. 

Tidigare forskning visar att de personlitterära sällskapens huvuduppgifter är 

textutgivning, social samvaro samt ansvar för lokaler relaterade till författarna.   

Kontakt ska upprätthållas med den akademiska värden samtidigt som sällskapen 

är förankrade i ett biografiskt och regionalt tänkande. Detta dubbla uppdrag kan 

urskiljas i intervjuerna med mina informanter, Sällskapen fungerar som en frizon 

för den enskilde på flera plan.  

  Foucault talar om heterotopier belägna utanför gängse tid och rum. Jag fin-

ner detta begrepp tillämpbart på sällskapens verksamhet. En återkoppling sker 

mellan individen och gruppens minne i enlighet med Halbwachs teorier. Fenome-

nologen Ricoeur betonar narrativiteten vilket kan appliceras på en, av ett person-

litterärt sällskap anordnad, litterär vandring. 

 Noras begrepp minnesplatser förenar minne och historia. Jag finner att säll-

skapen bidrar till att skapa såväl fysiska som symboliska sådana. Exempel på det 

första är ansvar för föremål och på det andra en viss genre. 

De undersökta sällskapen vill forma diskurser kring sina författare, men har 

olika vägar dit. Bellmansällskapets mål är förändring av diskursen och de övriga 

vill göra sina författare mer synliga. Genom sin möjlighet att välja vad som ska 

lyftas fram besitter sällskapen en viss makt på detta område. Bellman-, Sjöberg- 

och Almqvistsällskapen har stadgeenliga forsknings- och utgivningsuppdrag. Fo-

gelströmsällskapet har jämförelsevis störst fokus mot allmänheten och i synnerhet 

mot ungdomar och invandrare. Ingen av mina intervjupersoner vill oreserverat 

benämna den litterära sällskapsrörelsen som en ny folkrörelse, men några säger att 

potentialen finns. 
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Medverkan på Bok- och Biblioteksmässan är sällskapens viktigaste kontakt 

med bibliotekssektorn. Olika inställning till internet och sociala medier råder 

bland sällskapen. Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgrens genomsnittsmedlem är 

yngre än de övrigas, vilket bland annat manifestar sig på detta område. Fogel-

strömsällskapets representant pekar på ett spänningsförhållande mellan informat-

ionstekniken och folkrörelsetraditionen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

1 Berätta om när och hur du fick reda på att sällskapet fanns. 

2 Hur ser ditt engagemang ut? 

3 Berätta om ett personligt minne knutet till sällskapet! 

4 Hur skulle du beskriva en typisk medlem i ditt sällskap? 

5 Vad skulle du svara om någon frågade ifall det inte går lika bra att odla intresset 

för ett författarskap på egen hand? 

6 Vad ser du som den litterära sällskapsrörelsens viktigaste uppgifter (allmänt för 

alla författarsällskap/specifikt för ditt sällskap)? Vilka av era verksamheter 

betyder mest? Varför är det viktigt? 

7 Hur ser din egen bild av författaren ut nu jämfört med när du gick med? 

8 Har folk i allmänhet någon uppfattning om författaren eller författarskapet, vet 

folk utanför sällskapet något om honom/henne? Är det en riktig uppfattning? 

Vad brukar du berätta om författaren när du pratar med ”utomstående”? Vad 

gör ditt sällskap för att sprida (mer eller annan) kunskap om författaren? 

9 Vad gör ni för att nya potentiella medlemmar ska hitta till sällskapet? 

10 Hur ser samarbetet med biblioteks- och bokmarknaden ut? 

11 Det finns forskare som har kallat denna typ av sällskap för en ny folkrörelse – 

på vilka sätt kan det stämma, tror du? 
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Bilaga 2: Medlemmar i DELS 
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Lars Ahlin-sällskapet 
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Almqvistsällskapet 
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Nils Ferlin-Sällskapet 

Laura Fitinghoffsällskapet 

Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner 

Margit Friberg-sällskapet 

Jan Fridegårdsällskapet 

Gustaf Fröding-sällskapet 

Geijersamfundet 

Karl-Gerhard-sällskapet 

Elsa Grave-Sällskapet 

Hjalmar Gullberg-Sällskapet 

Emil Hagström-sällskapet 

Britt G Hallqvist-sällskapet 

Wendelas (Hebbe) Vänner 

Hedenvind-sällskapet 

Heidenstamsällskapet 

Frank Heller-sällskapet 

Gustaf Hellström-sällskapet 

Alf Henrikson-sällskapet 

Helga Henschens vänner 

Svenska Horatio Hornblower-Sällskapet 

Olof Högbergsällskapet 

Ibsensällskapet i Sverige 

Johan-Olov-Sällskapet 

Eyvind Johnson-sällskapet 

Jolosällskapet 

Karlfeldtsföreningen i Folkare 
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Karlfeldtsamfundet 

Ellen Key-institutet 

Ellen Key-sällskapet 

Martin Koch-sällskapet 

Pär Lagerkvist-Samfundet’ 

Selma Lagerlöf-sällskapet 

Gustaf Larsson Sällskapet 

Hans Lidmansällskapet 

Sara Lidman-sällskapet 

Astrid Lindgren-sällskapet 

Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner 

Aksel Lindströmsällskapet 

Svenska Linnésällskapet 

Ivar Lo-sällskapet 

Harriet Löwenhjelm-sällskapet 

Harry Martinson Sällskapet 

Sällskapet Moas vänner 

Vilhelm Moberg-Sällskapet 

Pelle Molinsällskapet 

Ruben Nilson Sällskapet 

Bernhard Nordh-sällskapet 

Ludvig Nordström-sällskapet 

Birger Normansällskapet 

Pälle Näver-sällskapet 

Albert Olsson-sällskapet 

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet 

Marcel Proust-sällskapet 

Povel Ramelsällskapet 

Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren 
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Viktor Rydberg-sällskapet 

Anna Rydstedt-sällskapet 

Saljesällskapet 

Maria Sandel-sällskapet 

Martha Sandwall Bergströmsällskapet 

Shakespearesällskapet 

Birger Sjöbergsällskapet 

Stig Sjödin-sällskapet 

Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner 

Strindbergsällskapet 

Olle Svensson Sällskapet 

Skandinaviska Swedenborgsällskapet 

Svensk Presshistorisk Förening 

Söderbergsällskapet 

Edith Södergran-sällskapet 

Taubesällskapet 

Jacob Tegengren-Sällskapet 

Tegnérsamfundet 

Alice Tegnér-Sällskapet 

Thomas Thorild Sällskapet 

Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner 

Gunnar Turesson-Sällskapet 

Albert Viksten-Sällskapet  

Cornelis Vreeswijksällskapet 

Wallinsamfundet 

Wodehousesällskapet 

Elin Wägner-sällskapet 

Sonja Åkeson Sällskapet 

Karl Östman-sällskapet 
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Personhistoriska samfundet  

Romantiska Förbundet 

Svenska Fornskriftsällskapet  

Svenska Vitterhetssamfundet   

 

 


