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Den svenska parnassens »demokratisering» 
och de folkliga bildningsvägarna

Av Lennart  Thorsell

». . .  det finnes en brist i hela vår närvarande bildning, vi må tillhöra 
denna generation eller en föregående. Och denna brist består deri, att 
klyftan mellan de intellektuelt bildade och den kroppsarbetande klassen 
blifvit så stor, att liksom vid den babyloniska förbistringen den ene icke
förstår, hvad den andre säger. [------------]

Detta är hela den nuvarande kulturens stora, gapande kräftsår. Vi, som 
äro bildade, humana, folkliga, menniskoälskande, vi som tala och skrifva 
om folket och de arbetande klasserna, vi som ifra för deras höjande både 
i moraliskt och intellektuelt hänseende, vi känna icke deras lif, vi förstå 
icke deras tankar, deras känslor och deras önskningar.»

(Ur »1885. Revy i literära och sociala frågor»)1 
»De som komma att skapa framtidens litteratur och ge den ett högt 

bestående värde äro icke utexaminerade från universiteten utan komma di
rekt ur livets egen skola, från fabriken eller plogen. Sidor av livet som 
blottar och ger mera än de flesta hjärnor som tänkt under och för den 
vita mössan skulle kunna dra en halv aning om.»

(Ur tidskriften »Vår nutid», 1920)x

Det ligger endast några decennier mellan de två artiklar som här cite
rats. Det är ingen lång tid. Men nnder den tidrymden har en utveckling 
ägt rum inom vårt samhälle, som inneburit genomgripande och ännu knap
past överskådliga förändringar, inte bara socialt utan också på kulturlivets 
område. Citaten vill antyda ett viktigt drag i denna kulturutveckling, vil
ket haft en väsentlig betydelse för litteraturen och i viktiga avseenden 
präglat den: de kroppsarbetande klassernas politiska genombrott har åt
följts av ett lika markant genombrott på kulturlivets vädjobanor, inom 
pressen och inom skönlitteraturen.

Den »kulturbrist», som Geijerstams artikel talar om, existerar inte 
längre. Klyftan mellan intellektuella och kroppsarbetande märks inte på 
samma sätt i våra dagars samhälle. Den har på flera sätt överbryggats — 
genom en livligare ståndscirkulation och en ökad social differentiering, ge
nom att nya utbildningsvägar öppnats till de intellektuella yrkena, genom 
folkbildningens höjande och genom andra utvecklingstendenser, som ver
kat i riktning mot en klassutjämning både i ekonomiskt-socialt och i kultu
rellt avseende. Under 1920-talet höll klyftan som bäst på att överbryggas — 
att den litterära utvecklingen härvid på ett betydelsefullt sätt medverkat, 
är ovedersägligt.

1 Det första citatet ur G. af Geijerstams artikel En Tculturbrist i den av Geijerstam 
utgivna kultur-revyn 1885, s. 188 f. — det andra ur en osignerad artikel Författare- 
yrlcet, i den radikala tidskriften Vår nutid nr 2, s. 5. Artikelförfattaren är troligen 
Rudolf Värnlund (jfr noten s. 113).
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De citerade texterna säger också något väsentligt om strömningarna 
inom litteraturen under två epoker. Det litterära 80-talet utmärkes till 
dels av ett starkt intresse för samhällsfrågorna (varvid dock arbetarfrågan 
spelar en ganska undanskymd roll). I den mån som åttio talsförfattarna, 
drivna av sitt sociala intresse eller av litterära impulser, t. ex. från den 
franska naturalismen, söker skildra motiv och miljöer ur de lägre sam
hällsklasserna, är de handikappade genom sin ytliga och utifrån tillägnade 
kunskap om dessa folkgruppers liv, arbete och tänkesätt. De tongivande 
författarna är akademiskt bildade, eller åtminstone uppfostrade i kultu
rellt präglad hemmiljö — det senare gäller särskilt om kvinnorna, som 
ännu endast i undantagsfall fått åtnjuta akademisk utbildning. I de fall, 
där författarna inte kommer från »bildade hem», har de tillbringat sin 
uppväxttid i lärdomsskolans från samhället isolerade miljö. Vilka svårig
heter detta innebär för inlevelsen i de kroppsarbetande klassernas levnads
förhållanden och de skildrade människornas natur och tänkesätt, har både 
Geijerstam och andra framhållit.2 På få undantag när (Ola Hansson 
och kanske Ernst Ahlgren) visar också de litterära skildringarna, att åttio- 
talisternas inställning till »folket» — eller proletärklassen — och dess 
problem bäst kan,karakteriseras som »filantropisk».

De författare, som under 1920- och 1930-talen ger de bästa och starkaste 
bidragen till den samhällsskildrande litteraturen, och sålunda fullföljer 
traditionen från 80-talet, är till stor del uppvuxna i bonde- och arbetar
hem och är autodidakter. Samhällsutvecklingen har hunnit öppna nya vik
tiga bildningsvägar vid sidan av den »bildningens allfarväg», som tradi
tionellt fört genom lärdomsskola och universitet. Dessa författares väg till 
intellektuell och litterär verksamhet har ofta varit lång och hindersam. 
Något väsentligt har de dock genom den fått tillgodo: en intim kännedom, 
ofta självförvärvad, om arbetsförhållanden och tänkesätt hos människor ur 
de samhällsskikt och miljöer, oftast från de kroppsarbetande klasserna, som 
skildras i deras verk. Citatet ur »Vår nutid» uttrycker även en typisk atti
tyd till den lärda bildningen: de lärdomar, som ges i »livets egen skola», 
dvs. genom arbetslivet och umgänget med människor, har väl så stort värde 
som de skolkunskaper dessa självlärda författare fått umbära. Den lärda 
bildningen och den traditionella kultur, som uppbäres av denna, betraktas 
med misstro.

Den kulturella utveckling, som flyktigt antytts genom sammanställ
ningen av de två citaten ovan, har på många sätt satt sina spår i skön
litteraturen. Mitt intresse har ursprungligen varit inriktat på bildnings- 
diskussionen och bildningsproblemen i den nya litteratur, som skapats av 
1900-talets bonde- och arbetarförfattare. I en kommande undersökning 
hoppas jag få tillfälle att behandla den litterära utvecklingen under vårt 
århundrades första decennier ur just den aspekten och ge en framställ
ning av de självlärda författarnas bildningsgång och bildningssyn och hur 
den återspeglas i deras diktning.

Här skall emellertid göras ett försök att se den litterära utvecklingen i 
ett vidare socialt perspektiv och ge den relief mot bakgrunden av dess 
förutsättningar i samhälls- och kulturutvecklingen genom att granska för-

2 Uttalanden av Geijerstam i denna riktning anföres i Melker Johnssons avhand
ling, En åttitalist. Gustaf a f Geijerstam 1858-1895, bl. a. s. 93 (jfr St. Dagbl. 30/6  
1883).
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fattarkårens sammansättning och dess förändringar. Den företeelse — för- 
fattarkårens sociala breddning — som min undersökning skall syssla 
med, är ett led i den stora och alltjämt fortgående process, som brukar 
kallas »kulturlivets demokratisering». Den processen har bl. a. inneburit, 
att stora grupper i samhället, som tidigare stått utanför den kulturella ut
vecklingen, nu kommit att ta en mera verksam del i denna — både som 
konsumenter och i egenskap av producenter. Jag menar härmed, att de 
breda lagren dels i allt större utsträckning blivit att räkna med som 
publik — som »konsumenter» i fråga om kulturprodukter såsom skönlit
teratur och konst, likaväl som dagspress, veckotidningar, film etc. — och 
dels att det ur deras led i förut okänd omfattning framträtt författare 
och journalister, föreläsare, studieombudsmän och andra kulturarbetare, 
ofta med en bildning, som helt förvärvats utanför de traditionella bild
ningsanstalterna: läroverk och universitet. Främst genom folkrörelsernas 
mångsidiga och kvantitativt sett mycket betydande verksamhet har vårt 
lands kulturliv under 1900-talet i detta avseende kommit att få en sär
prägel, både i förhållande till andra kulturländer och i förhållande till vår 
egen tidigare historia.

Att begåvningar framträtt ur »de breda folklagren» — ja t. o. m. kom
mit från en uppväxtmiljö, som vi efter nutida begrepp kallar »proletär» — 
och skapat sig namn som författare, är ingenting i och för sig märkligt 
eller nytt för vår tid. Ståndscirkulationen inom det svenska samhället har 
även tidigare varit livlig, något som bl. a. Sten Carlsson klarlagt i sina un
dersökningar, som jag i det följande ofta får anledning att hänvisa till.

Vägen till parnassen och till intellektuell verksamhet överhuvud har 
emellertid så gott som undantagslöst gått genom lärdomsskolan och uni
versitetet. (Detta gäller ej beträffande de kvinnliga författarna, som ju 
var utestängda från den bildningsvägen under större delen av 1800-talet, 
men som genom hemmet fick en »ståndsmässig» bildning; det är före 1900- 
talet härvid så gott som enbart fråga om kvinnor från högreståndsmiljö.) 
Genom den lärda utbildningen kom vederbörande — i de fall då författare 
framträtt ur de lägre samhällsskikten — att skiljas från och kanske helt för
lora kontakten med sin ursprungsmiljö, sitt »stånd» eller sin »klass». Det 
sociala ursprunget har sålunda inte haft någon genomgripande betydelse, 
det blir idealbildande först under klasskampens epok.

Det nya och märkliga inträder, när nu författare, som ej genom en viss 
skolutbildning kommit loss ifrån sitt sociala ursprung, framträder — allt
jämt i egenskap av bönder eller arbetare. Carl Larsson i By är ingen 
Fridolin, som talar »med lärde män på latin». Den unge Hedenvinds eller 
Karl Östmans sociala skildringar (liksom indignationsdikter av arbetar
rörelsens kampdiktare såsom Menander, K. J. Gabrielsson m. fl.) är så helt 
igenom präglade av författarnas erfarenheter som arbetare och av den 
klasskänsla deras samhällsställning fött. Om många av de »proletärförfat
tare», som har särskilt intresse i detta sammanhang, gäller det, att de har 
uppfattat sig själva inte i första rummet såsom tillhörande en intellektuell 
yrkesgemenskap (»författarskrået» eller vad man vill kalla det) utan så
som språkrör för den grupp inom samhället, som de framgått ur.

Det är alltså ungefär från sekelskiftet vi möter denna nya författartyp 
inom vårt lands skönlitteratur — i några enstaka fall rentav tidigare. Sam
tidigt sker (såsom jag längre fram med några siffror skall klargöra) en
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markant och hastigt skeende förändring på bokmarknaden, som måste 
innebära, att skönlitteraturen nu kom att nå ut till en betydligt bredare 
publik än förr, till folkhögskolebildade allmogekretsar och till växande 
skaror av intellektuellt vakna arbetare — grupper, som tidigare inte varit 
bokkonsumenter annat än möjligen i fråga om enklare häftesromaner och 
»folkskrifter».

Sin litterära betydelse har denna kulturella omdaning haft framförallt 
genom arbetardiktningen, som kommit att utgöra ett så viktigt inslag i 
vår moderna litteratur. Bondelitteraturen har för vårt lands vidkommande 
inte spelat tillnärmelsevis samma roll, fastän självfallet även den har sitt 
givna intresse i vårt sammanhang. När här i fortsättningen talas om »ar
betar diktare», användes termen i sin trängsta och mest egentliga bety
delse, ungefär i enlighet med definitionen på proletärdiktare i Svenska 
akademiens ordbok: »författare som utgått från arbetarklassen och vilkens 
författarskap behandlar arbetarklassens liv och problem eller är repre
sentativt för en mer eller mindre klart proletär åskådning».

Vid början av 1920-talet uppmärksammas på allvar den nya författar- 
typen och dess insatser inom vår skönlitteratur. När Richard Steffen i sin 
»Översikt av svenska litteraturen 1900-1920» (1921) särskiljer »proletär
diktarnas grupp» och låter den representeras av ett relativt fylligt text
urval, blir detta upptakten till en intensiv diskussion om termens innebörd 
och berättigande.3 Inom den socialistiska arbetarrörelsens organ ges de 
närmast följande åren flera framställningar av proletär diktningens utveck
ling och analyser av proletärdiktarens aktuella situation. I litteratur
historiskt sammanhang uppmärksammas den nya arbetardiktningen genom 
en framställning av statarsonen och autodidakten Ola Vinberg, »Den 
svenska proletärdiktningens gestalter» i Edda 1927 — en brett lagd men 
mycket subjektivt färgad revy över första och andra generationens kamp
sångare och samhällsskildrare inom arbetarrörelsen. Olle Holmberg berör 
i sin skrift »Sverige modell 1933» företeelsen: författarståndets demo
kratisering. Ivar Harrie bygger vidare, preciserar och utvidgar analysen 
i »Tjugotalet in memoriam», 1936, där han fastställer en rad väsentliga 
karakteristika för den författartyp, som här kallas »de nya intellek
tuella» — dvs. både bonde- och arbetarförfattare, som fått sin skolning 
helt utanför den högre skolan och universitetet.

I olika framställningar av 1900-talets litteraturutveckling återkommer 
sedan — med den ökade pregnans, som perspektivet på den följande ut
vecklingen givit — i huvudsak samma synpunkter som hos Harrie angående 
betydelsen av de förändringar inom kulturlivet och det litterära livet, som 
här skall undersökas. — »Det är en revolutionerande förändring i den 
svenska författarkårens sociala och kulturella struktur, som närmast kan

3 Termen proletärdiktare resp. -diktning har givetvis förekommit tidigare, fastän 
först Steffens framställning fäst den allmänna uppmärksamheten på denna litteratur
riktning. (I  Danmark hade den långt tidigare vunnit ett erkännande, framför allt ge
nom Andersen-Nex0s Pelle Erobreren, 1906.) En debatt i Social-Demokraten med början 
29/10 1921 blev den närmaste följden av Steffens framställning (inlägg av Oljelund, 
Jändel, H. Blomberg, Hedenvind-Eriksson, Koch och Hedén). De följande åren inne
håller Brand o. a. av arbetarrörelsens organ artiklar som fortsätter diskussionen. I 
Böda fanor 1922, nr 6 o. ff . läses en artikelserie kallad En återblick på den sPenska 
proletär diktning en (Röda fanor är en månadsskrift i kulturfrågor, samordnad med 
Brand).
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jämföras med den upplysningen åstadkom, då den definitivt berövade 
prästerskapet dess privilegium», sammanfattar t. ex. Tigerstedt.4 Från om
dömen som det sist citerade och andra liknande är det min undersökning 
utgår. Den vill söka nå fram till en mera exakt uppfattning om vad dessa 
förändringar i själva verket inneburit, när de började och hur de har fort
skridit. Den bygger härvid på ett omfattande biografiskt material, bear
betat efter sociologiska metoder.

Att en sådan undersökning metodiskt sett hör hemma mera inom sam
hällsvetenskapens än inom litteraturvetenskapens domäner, är jag med
veten om. Dess resultat kan dock icke sägas vara oväsentligt för de litte
rära sammanhangen. Innan den utveckling, som skönlitteraturen och det 
litterära livet i vårt land genomgått under detta århundrades tre första 
decennier — och som i så hög grad försiggått på bredden — har blivit ut
tömmande skildrad eller tillfredställande kartlagd, fordras specialunder
sökningar av skilda slag. Några undersökningsuppgifter, som är åtkom
liga för en exakt vetenskaplig metod — några faktorer i den stora och 
komplicerade utvecklingsprocessen som är så att säga »mätbara» — har 
jag här tagit fasta på: I vilken utsträckning gäller iakttagelsen om för- 
fattarkårens »demokratisering»? — Har autodidakterna och arbetarför- 
fattarna kommit att utgöra en även kvantitativt betydande del av kåren ? — 
Hur har dessa litterära begåvningar, komna från en proletär — eller åt
minstone illitterat — uppväxtmiljö, fått den nödvändiga intellektuella skol
ning, som är förutsättningen för litterärt skapande? — Hur har de för
fattare, som börjat såsom kroppsarbetare, fått möjlighet att övergå till 
intellektuell verksamhet, och hur har de kunnat försörja sig som intel
lektuella ?

Belägg för den väsentliga betydelse sådana frågeställningar har ger det 
faktum, att många av dessa författare själva fäst så stor vikt vid sitt so
ciala ursprung, sitt samband med de folklager, som tidigare stått utanför 
kulturens värld och först genom dem fått röst och stämma. Deras livssyn 
och samhällsåskådning, såsom dessa speglas i de litterära verken, har ofta 
på ett betydelsefullt sätt färgats av deras personliga bildningskamp.

Just bildningsgången är ett huvudmotiv för den genre som, framför allt 
under 30-talet, utgör ett viktigt inslag i vår prosakonst: bildningsromanen 
med mer eller mindre direkt självbiografisk bakgrund. I den formen får 
autodidakterna tillfälle att på ett konstnärligt helgjutet sätt framlägga 
sitt rika erfarenhetsstoff från miljöer och levnadsförhållanden, som dit
tills aldrig behandlats eller endast skildrats utifrån. Från 20-talet och ända 
in på 50-tälet har den grenen inom vår litteratur satt många friska skott.

Termen »autodidakt» förekommer i det följande ofta, och begreppet 
spelar en så väsentlig roll i min framställning, att en närmare bestämning 
är nödvändig. — Ordet användes ofta tämligen oegentligt, det har i viss 
mån blivit ett »modeord», som i våra dagar ingalunda har någon föraktfull 
biton utan tvärtom snarast innebär en tillgång för de konstnärer eller för
fattare på vilka de tillämpas. Autodidakt i egentligaste mening, dvs. helt

* E. N. Tigerstedt, Svensk litteraturhistoria, 1948, s. 493. Jfr E. Hj. Linder, Fyra 
decennier av nittonhundratalet (Schiick & Warburg, III. sv. litteraturhist. 8, 1949) där 
på s. 272 ff . och s. 308 en mera detaljerad karakteristik ges.
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fri från beroende av en litterär tradition kan givetvis ingen författare 
sägas vara. Den vedertagna betydelsen får väl sägas innebära motsatsen 
till en »lärd» — akademisk bildningstyp. Här användes ordet i snävt be
gränsad betydelse. De författare som jag har hänfört till kategorien auto
didakter är endast de som vuxit upp i proletär eller mycket kulturfattig 
miljö och som avslutat sin skolgång i och med folkskolan för att därefter 
försörja sig, i de flesta fall med kroppsarbete. Den intellektuella skolning 
de kommit åt att skaffa sig har de fått vid sidan av förvärvsarbete och oftast 
först vid vuxen ålder — »utbildning: vanlig folkskola och livets hårda 
skola», för att låna Harry Martinsons kärnfulla karakteristik.

Första gången ordet ’autodidakt’ uppträder i svensk litteratur är så 
vitt jag kunnat finna i Atterboms introduktion till Pehr Hörbergs »Lef- 
vernesbeskrifning», tryckt 1817. (SAOB har ett senare och relativt oin
tressant exempel, också från Atterbom, såsom första belägg.) Atterboms 
kommentar till torparsonen och »naturmålaren» Hörbergs med älskvärd 
naivitet nedtecknade självbiografi säger bl. a.: »Detta den rena omedel
barhetens egna behag, som stämplar dylika Autochtoners och Autodidak
ters känsla, tankegång, uttryckston, går förloradt under hvarje annan 
penna än den enda med hvilken de sjelfve skrifva»5. Den har intresse såsom 
bidrag till belysningen av romantikens uppskattning av »naturgeniet» 
liksom av de värden som ligger förborgade i det ursprungligt »folk
liga» — i folksagans och folkvisans form likaväl som i den naiva folk
konstens. Denna inställning medför samtidigt en syn på folkbildnings- 
frågan som uttryckes av den unge Geijer på följande sätt: »[. . .] den oti
diga upplysningen (har) förstört den form för vitterhet och lärdom, under 
hvilken de endast hos de lägre klasserna kunna trifvas — och dessa former 
äro nationell eller folkpoesi och sagan eller den muntliga traditionen».6 Den 
historiska skolan menade, att en folkundervisning, som sökte förmedla 
något av den vetenskapliga bildningens frukter, skulle vara till skada i 
stället för till gagn för den genuint folkliga bildningen.

När det i litteratur- och kulturdebatten ungefär hundra år senare hän
visas till de viktiga insatser som skall göras av »autodidakterna», till de 
outnyttjade resurser och kulturvärden som skall framdragas ur »folk
djupet» är utgångsläget så helt annorlunda. Den diskussionen förs i ett 
annat samhälle, där autodidakterna själva med eftertryck och med växande 
auktoritet gör sin stämma hörd på »rösternas torg» — som tidningsskri
benter och som skönlitterära författare. Deras kulturkritik utgår från en 
samhällsuppfattning och bildningssyn som radikalt skiljer sig från roman
tikens, och bl. a. går den ut på en skarp vidräkning med den akademiska 
bildningen och dess dominans inom litteraturen och kulturdebatten.

För att något belysa den närmare innebörden av den kulturella demo- 
kratiseringsprocessen i vårt land skall här närmast ges en kort framställ

5 Målaren Pehr Hörbergs Lefvernes-BesTcrifning, författad af honom sjelf. Med Före
tal och Tillägg af Atterbom, 1817 (H. skrev sin levernesbeskrivn. redan 1791). — Citatet 
ur Ars efterskrift, s. 97.

0 E. G. Geijer, Om sann och falsTc upplysning med avseende på religionen, 1811. Cit. 
ur Sami. sfcr., 1, 1923, s. 197. — I samma avhandling säges det också: »det är min full
komliga mening, att jag vill lämna dessa klasser (dvs. de kroppsarbetande) fullkomligt 
olärda, och det av ren och uppriktig aktning för det sunda förnuftet. Den enda under
visning som för dem är nödvändig innefattas i religionsundervisningen. . .»  Ibid. 
s. 190 f.
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ning av de folkliga bildningsvägarnas framväxt och utveckling vid sidan 
av den lärda bildningsvägen. En sådan framställning blir nödvändigtvis 
schematisk och otillfredsställande summarisk. Den fordras dock för att 
förutsättningarna för författarkårens sociala breddning klarare skall fram
stå. Utförligare framställningar ges i en rad historiker och specialverk: 
Svenska folkskolans historia, 1942, Svenska folkhögskolan 1868-1918, tr. 
1921, Svensk folkhögskola under 75 år, 1943, Svenska folkrörelser 1-2, 
1936-37, E. H. Thörnberg, Folkrörelser och samhällsliv i Sverige, 1943, 
H. Johansson, Den svenska godtemplarrörelsen och samhället, 1947, samt 
dens. Folkrörelserna, 1954, Folkbildningsutredningarnas betänkanden, 
SOU 1924: 5 och SOU 1946: 6-8, vilka verk jag här huvudsakligen bygger 
på.

Den lärda bildningen — och de folkliga bildnings vägarna
»En alldeles egen företeelse och hvartill i det öfriga Europa icke fin

nes någon motsvarighet äro dessa 400 söner af Allmogen, som årligen in
strömma i offentliga läroverk och derifrån för större delen inträda i kyr
kans eller statens tjänst. [-----------] Det är i sanning en ädel, en upplyftande
föreställning att för Svensk bondes son vägen är öppen till statens tin
nar . . . »

(Esaias Tegnér i ett skoltal på Växjö gymnasium)7

Den lärda bildningen dominerar och sätter sin prägel på både littera
turen och kulturlivets övriga yttringar under större delen av 1800-talet. 
Universitetsutbildning är en förutsättning för så gott som alla intellek
tuella yrken — tidningsmannens och »litteratörens» utgör de kanske första 
viktigare undantagen. Såsom nämnts har det emellertid ingalunda varit så, 
att den lärda utbildningsvägen varit förbehållen en fåtalig, socialt högt
stående elit. Det faktum, att de intellektuella banornas rekrytering har 
skett från en tämligen bred bas, har av flera historieforskare framhållits. 
Det är förhållandevis många begåvningar med ursprung från de kropps
arbetande klasserna, som trots den långa och ekonomiskt betungande ut
bildningen kommit att rekrytera de ännu relativt fåtaliga intellektuella 
yrkesområdena. Huvudsakligen återfinnes emellertid dessa inom det lägre 
prästerskapet och i dåligt betalda befattningar inom den statliga förvalt
ningen.8 Det var ytterst få som från »den ringa kojan» lyckades stiga di
rekt upp till de högsta posterna i samhället. Steget mellan stånden var så 
stort, att det inte togs utan mycket kännbara påfrestningar.

Också inom den sfär av kulturlivet, som skönlitteraturen bildar, fram
träder klart de här antydda förhållandena. Eedan bland den gustavianska 
tidens författare finnes några, som kan sägas ha folkligt ursprung.9 Inom

7 Tegnér, Sami. skr., 7, s. 178: Tal på Wexiö gymnasium 1835.
8 Sten Carlsson ger dessa uppgifter om bondestudenternas sociala ställning i Svensk 

ståndscirkulation 1860-1950, s. 93 och 100 ff. — »Den sociala omsmältningen måste i 
åtskilliga fall ha stulit den kraft, som eljest skulle ha kunnat skapa underlaget för en 
verkligt banbrytande kulturgärning.» (A. a., s. 104.)

0 Sålunda påpekar M. Lamm i Upplysningstidens romantik, 2, s. 417 ff., att Thorilds 
bildning alltjämt haft kvar »en autodidaktisk bismak», och att han, som »mer direkt 
än någon annan av våra svenska 1700-talsskalder vandrat vägen från plogen upp till 
Parnassen», genom sin härkomst kommit att behålla en demokratisk känsla av sam
hörighet med den klass, ur vilken han utgått.
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den diktargeneration, som framträdde vid 1800-talets början — den första 
romantiska generationen — saknas inte representanter för de bredare folk
lagren. Det finns t. o. m. flera, som haft rent proletära uppväxtförhållan
den, innan de genom utomstående gynnares bistånd fått möjlighet att 
komma in på den lärda banan. Följande namn kan nämnas som exempel:

Per Elgström (född 1781 i Elgaryd, modern ogift (fad. torpare), skolgång i Växjö, 
student 1799);

Georg Ingelgren (född 1782, modern skolstäd. i Växjö, fader okänd; stud. 1804); 
Samuel Hedborn (född 1783 i Heda s:n, fadern soldat-torpare; först vid 15 år till 

lärd.skola i Linköping, stud. 1806);
Erik Sjöberg (född 1794, fadern arbetskarl, modern prästdotter; skolgång i 

Strängnäs, stud. 1814) ̂

Ett stndinm av elevmatriklar från de skolor, där dessa förf. gått, lik
som från ett antal andra trivialskolor och gymnasier, som jag gjort be
träffande 1800-talets första decennier, bekräftar, att de ovannämnda med 
avseende på den sociala härkomsten inte ntgör några så helt sällsynta un
dantag.1 2 Lärdomsskolan och den inriktning deras liv genom den fick, då 
de övergav »näringsklassen» och trädde in i »den offentliga klassen» — 
för att låna Gei j ers termer — medförde en radikal brytning med ur- 
sprnngsmiljön, som inte gav någon återvändo. I hur hög grad redan skol
tiden präglades av isolering och främlingskap gentemot den omgivande 
socialmiljön, därom ger många skolskildringar från 1800-talets förra hälft 
tydliga vittnesbörd. Victor Svanberg ger i sin undersökning »Medelklass
realism» belysning åt detta. »Slagsmålen med gesäller är den mest om
talade beröringen med stadsbor utanför skolans avskilda värld», säger

1 Pörutom i Svenslct. biografiskt lexikon, N y fö ljd  finns uppgifter om de. nämnda för
fattarna i företalet till Elgström-Ingelgren, Samlade vitterhetsarbeten, utg. 1860, i Fo- 
gelqvists biografi Samuel Hedborn, 1939, och S. Cederblads undersökning om Vitalis 
barndom i Samlaren, 1949.

2 Det kan inte här bli fråga om någon redogörelse för undersökningen (som berört 
ett tiotal skolor), blott några väsentliga iakttagelser skall påpekas. Att gymnasierna 
ännu väsentligen hade karaktär av »prästseminarium» märks också på rekryteringen: 
närmare 30 % av eleverna kommer från prästhem, men antalet från bondehem är ej 
mycket lägre, ca 25 %, och bidraget från de lägsta samhällsgrupperna är förvånande 
stort —  från arbetarklass över 5 %. Trivialskolorna mottar ett större tillskott från 
städernas borgerskap och tjänstemän, ca 30 %, medan 10 å 15 % kommer från präst
hem och ungefär lika många från lägre medelklassgrupper såsom småhandlare, hant
verk., underofficerare, omkr. 25 % från bondeklass och 10 % från arbetarklass.

Som jämförelse har jag undersökt den sociala rekryteringen några årtionden senare 
till ett intellektuellt yrke, nämligen lärarkåren vid elementarläroverk och seminarier 
enligt en matrikel 1868 (antal 750). Den största gruppen kommer här från prästhem,. 
23 %, från andra tjänstemannagrupper och från borgerskap vardera cirka 20 %, från 
bondehem 12 % och från arbetarklass 5 % (varav från jordbrukets arbetarklass 2 %).

En sammanställning över elementarläroverken för år 1875 (i: Sveriges officiella 
statistik. Undervisningsväsendet) visar, att bondeklassens betydelse för lärdomsskolans- 
rekrytering minskat, medan arbetarklassens ökat markant. Antalet elever från bonde
klass utgör 14 % och från arbetarklass 13 %, medan antalet från borgerliga grupper är 
42 % och ämbetsmannaklassens 31 %. — En jämförelse med läget vid seklets början 
visar att en viss förskjutning har ägt rum under ett halvsekel, men sin »demokratiska» 
rekryteringsbas har den högre skolan inte frångått. Den viktigaste förändringen är dock, 
att elevantalet ökat till det flerdubbla — en följd av samhällsutvecklingen.



Svanberg.3 Djäknelivet grundläde en stånds- och lärdomshögfärd, som kom 
de latinsprängda blivande ämbetsmännen att -— hur fattiga de än var — 
känna en överlägsenhetens distans gentemot det olärda folket.

De ovannämnda författarnas levnadsöden ger belägg för de svårigheter 
och den sociala isolering, som steget över ståndsgränsen medfört. Deras 
ringa härkomst gjorde dem lättsårade och känsliga för ringaktning från 
de bättre situerade de kom i kontakt med — något som framhållits både 
av Hedborns och Vitalis levnadstecknare. Tre av dem (Elgström, Ingel- 
gren, Sjöberg) dog vid unga år, sedan deras hälsa förstörts av studieårens 
umbäranden. Hedborn, som i förtid fick avbryta sin akademiska karriär, 
vantrivdes i den trångt provinsiella miljö, som Normlösa pastorat utgjorde. 
Ingen av dem fick mänskligt att döma möjligheter att göra den insats som 
svarade mot begåvningen. Många flera exempel har vår kulturhistoria att 
ge på det »kulturens offerväsen», som Pontus Wikner sedermera så träf
fande analyserar, med egna bittra erfarenheter som bakgrund.

Under tidigare skeden finner vi således den svenska parnassen till stor 
del befolkad av vittra ämbetsmän — alltifrån de högsta posterna, repre
senterade av t. ex. »kungl. sektern» J. H: Kellgren och C. G. af Leopold, 
av skaldebiskopar och kansliråd, och till de lägsta: kanslister och kopister 
som Almquist, Ingelgren, Nicander och Stagnelius. Universitetsutbildning 
är den gemensamma bakgrunden för dem alla. Så är förhållandet i stort sett 
ända till 1800-talets slut. Samhällsutvecklingen medför emellertid större spe
cialisering inom förvaltningen, ämbetsuppgifterna kräver mera helt sin 
man och ger mindre utrymme för litterära insatser vid sidan om. Tegnérs 
uttryck: »Sångfåglar matas i bur och poeter i ämbetet» får efter århundra
dets mitt inte samma giltighet. Genom pressens och bokmarknadens ut
veckling skapas vid samma tid alltmera ökade möjligheter för yrkesmäs
sigt bedrivet författarskap. Vid sidan av ämbetsmannapoeten uppträder 
publicister och litteratörer i allt större utsträckning.

Det är emellertid en stor kategori, som ännu står helt utanför och som, 
oberoende av ekonomiska förutsättningar, saknar möjligheter att komma 
in på den lärda bildningsvägen: kvinnorna. Fredrika Bremer kände det 
som ett svårt handikap, att hon på grund av sitt kön var utestängd från 
den akademiska undervisningen, med de möjligheter till en djupare filo
sofisk och estetisk bildning den skulle ha kunnat ge: »Hvarföre är jag ej 
en karl, en student och får vara vid Universitetet och höra föreläsningar, 
och bli klar med mig sjelf och med verlden?» skriver hon till Gei jer.4

Victor Svanberg erinrar om det litteraturhistoriskt betydelsefulla i 
detta förhållande, att kvinnorna stod utanför den akademiska världen vid 
en tid, då kulturen och litteraturen så helt dominerades från denna. — Det 
är ingen tillfällighet, att den realistiska romanen i Sverige skapats av 
kvinnor, säger han: »Kvinnorna voro utestängda från universitetens och 
den högre skolans bildning. Just därför ägde de en av abstraktioner ostörd 
glädje åt att iakttaga, skildra och berätta — en ovärderlig tillgång för 
realister.»5
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3 Y. Svanberg, Medelklassrealism, Samlaren 1943, s. 145. O. Sylwan ger i sin tids
skildring Fyrtiotalets student, 1914, exempel på samma överlägsenhetsattityd från 
studenternas sida gentemot den »närande klassen», t. ex. s. 182.

4 Fredrika Bremers hr ev, utg. av Klara Johansson och Ellen Kleman, 1, 1915, s. 295.
5 V. Svanberg, Borgerlig her ä tt arkonst, i Sv. folket genom tiderna, 9, s. 305.
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Redan från mitten av 1800-talet ökar de intellektuella utbildningsmöj
ligheterna för kvinnorna dock väsentligt. Samhällsutvecklingen medförde 
nya behov i fråga om skolad kvinnlig arbetskraft — till skolväsendet 
(folkskoleseminarielinjen öppnas för kvinnorna 1856), till post och tele
graf och så småningom till många andra områden. 1870 öppnade också 
universiteten sina portar. Såsom den statistiska undersökningen kommer 
att visa, har emellertid ännu vid sekelskiftet våra allra flesta kvinnliga 
författare fått sin skolning på annat sätt än genom lärdomsskolan och uni
versitetet.

Om man försöker få en överblick av parnassen i vidaste mening under 
1800-talets förra hälft — möjligheter härtill ges genom översikter av Ham- 
marsköld-Sondén (Svenska Vitterheten, 2:a uppl., 1833) och P. Wiesel- 
gren (Sveriges sköna litteratur, 5, 1849) — finner man ett litet antal för
fattare som kan kallas autodidakter och som framträder redan under ro
mantikens litterära skede, då diktningen i så hög grad präglas av klassisk 
bildning och filosofisk spekulation. Till autodidakter i trängre mening räk
nar jag då inte Fredrika Bremer och inte heller de många högre-stånds- 
damer som under decennierna från 1800-talets mitt framträder med »vittra 
försök» i romantisk efterklang.

Även ur de lägre samhällsskikten framträder emellertid självlärda för
fattare, åtminstone i ett par fall mycket produktiva och tydligen lästa i 
ganska vida kretsar. Wieselgren (själv bondson) fäster i sin ovannämnda 
översikt uppmärksamheten på detta »folkliga» inslag0 och dess förut
sättningar — från Lund och Uppsala »utgick en poetisk hug i hela natio
nen. [---------- ] Den flod af poesi som Tegnér då utgöt . . .  har hunnit i
sitt fria skick ned till sjelfva den förmögnare allmogen» (a. a., sid. 418). 
Den märkligaste av dessa autodidakter »ur folkdjupet» är Pehr Thomas- 
son, som debuterade 1839 under pseudonymen »blekingsk bonddräng». 
Hans försök att gå i Tegnérs och de romantiska skaldernas fotspår ter 
sig naturligt nog som helt misslyckade, men en insats värd att nämna — om 
inte ur rent litterär så dock ur kulturhistorisk synpunkt — har han 
gjort som författare av en lång rad enkla folklivsbilder beräknade 
för en brett folklig publik och som ivrig förkämpe för tidens folkupplys
ningsidéer.* 7

»Vi sakna passande folklitteratur. Min tanke är därföre den, att om 
några litteratörer komme öfverens om att utgifva små romantiska berät
telser, tagna ur svenska historien och folklifvet, så skulle de derigenom 
verka otroligt för folkbildningen ...» låter Thomasson en av personerna

0 Bland autodidakter som där finnes upptagna kan nämnas torparsonen, boktr.lär- 
lingen Carl Rosander, författare till Yxna, Göthisk saga i 23 sånger, 1838. Utom Tho
masson, bonde och populär folkskald, förtjänar också den flitiga författarinnan Caro
lina Wilhelmina Stålberg (1803-72) ett omnämnande. Hon var hittebarn och växte upp 
i ett småborgerligt stockholmshem, fick från tidig ungdom försörja sig med syarbete. 
Redan vid 16 års ålder debuterade hon med dikter i tidn. Genom en oerhört flitig  och 
populärt lagd produktion (mest romaner) och ringa anspråk, kunde hon under större 
delen av sitt liv försörja sig på författarskap. (Enl. Sv. biograf, lexikon, Ny följd, 
m. fl. källor.)

7 Thomasson uppmärksammades både under sin livstid (då han t. o. m. omtalas i riks
dagsförhandlingar) och efter sin död såsom den självlärde »naturskalden». — Efterföl
jaren J. Lindström utgav vid hans död en skrift, Folkskalden Pehr Thomasson, 1883; 
en senare levnadsteckning av G. Lindström har titeln Bondeskalden från Blekinge, 1943. 
Jfr även: L. Thorsell, Från plogen till pennan, i Perspektiv, nr 2, 1957.



säga i berättelsen Kronolänsmannen (1849), och det folkpedagogiska in
tresset har tydligen för honom liksom tidigare för Almqnist med dennes 
folkskrifter varit en viktig drivfjäder. Bondeförfattaren Thomasson fram
träder samtidigt med att folkupplysningsidéerna haft sitt genombrott och 
arbetet på folkbildningens höjande sätter in på allvar.

Folkskolan
Folkundervisningen i vårt land kan säkerligen sägas ha stått på en rela

tivt hög nivå redan långt före folkskolestadgans tillkomst. Den undervis
ning som statskyrkan bl. a. genom husförhörsinstitutionen ledde, innefat
tade elementär läs- och skrivkunnighet. Enligt uppgifter ur en utförlig 
historik från 1800-talets mitt8 skulle redan före år 1842 ha funnits 770 
fasta barnskolor (jämte ett okänt antal ambulerande) med uppskattnings
vis 40 000 å 50 000 elever. Ett antal av dessa hade grundats under 1600- 
och 1700-talen, ytterligare ca 500 tillkom vid 1800-talets början, grundade 
dels av enskilda: kungliga personer, adliga godsägare, bruksägare, präster
o. a. ståndspersoner, i undantagsfall även allmogemän, dels av sockensam- 
fälligheter. Av lärarkrafterna, som tjänstgjorde i dessa skolor, var ca 20 % 
prästmän, ca 35 % klockare, några få hade lärarutbildning och tjänst i 
andra skolor, resten utgjordes av olärt folk, som fick nödtorftigt dra sig 
fram med de nådehjonsvillkor som bjöds dem — ett litet antal hade andra 
yrken vid sidan av uppgiften som »barnalärare»: soldater, postmästare, 
snickare och bönder återfinnes i förteckningen. En del städer och några 
brukssamhällen etc. har varit relativt väl tillgodosedda, medan landsbyg
den varit sämre lottad och framförallt glesbygderna i stort sett saknat 
fasta skolor.

Redan på 1700-talet höjes röster för förbättring av folkundervisningen— 
med hänvisning till den vinst detta skulle medföra för jordbruket och 
därmed för folkhushållet (av bl. a. Jakob Faggot i skriften »Svenska lant
brukets hinder och hjelp», 1746). Vid 1800-talets början blir diskussionen 
kring skolfrågorna och om samhällsåtgärder för reformering både av den 
lärda utbildningsvägen och folkundervisningen synnerligen livlig. Kom- 
mittébetänkanden och reformförslag framlägges, och i samband därmed 
diskuteras, både i riksdagen och i den samtida kulturdebatten, förslag till 
främjande av folkupplysningen. Argumenteringen har nu också fått im
pulser från den tyska »filantropismen» och nyhumanismen med dess bild- 
ningsidealism. Med den politiska liberalismens frammarsch under 1830- 
talet kommer folkupplysningsidéernas genombrott, och den obligatoriska 
folkskolan förberedes till riksdagen 1840-41. — Samtidigt tages de första 
viktigare initiativen utanför kyrkans verksamhetsområde för att höja bild
ningen också bland den vuxna befolkningen inom de breda lagren. Hit kan 
räknas stiftandet av »Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande», 1833. 
Detta sällskap gjorde en insats genom stöd åt sockenbiblioteken, som på 
sina håll börjat inrättas, och genom utgivandet av den folkpedagogiska 
tidskriften »Läsning för folket». Vidare kan nämnas de bildningscirklar, 
som från 1840-talet stiftas i ett flertal städer som ett bildningsmedel främst 
för hantverkets arbetare. Den första, Stockholms bildningscirkel, bildades

8 Paulsson, Historik öfver folkundervisningen i Sverige, 1866, s. 331 ff . och 349. 
(Även: Svenska folkskolans historia, 1, bl. a. s. 378 ff. och 432 ff. och 2, s. 40 ff.
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1845 på initiativ av läkaren J. Ellmin och ett par skräddaregesäller såsom 
»en allmänlig förnuftets upplysningsanstalt», som ej toge hänsyn till några 
klassgränser. Där mottages enligt stadgarna »hvarje välfräjdad mansper
son som i saknad af vidsträcktare studier och akademisk bildning hyser 
kärlek till insigter i det sanna, sköna och rätta».9

Med 1842 års folkskolestadga inträdde väl en betydande förändring av 
folkundervisningen, men dess fulla genomförande i praktiken skedde lång
samt och ojämnt, det var beroende av tillgången på lärarkrafter, lokaler 
och först och sist — av allmänhetens intresse, vilket på sina håll länge 
var obefintligt. E tt kvartssekel efter förordningens utfärdande beräknas 
antalet skolor i landet till omkr. 7 000 (hälften vardera ungefär av folk- 
och småskolor). I dem undervisades ca 521 000 barn, medan ca 100 000 
samtidigt fått sin undervisning i hemmen. Antalet lärare och lärarinnor 
vid samma tid var 7 145 (av vilka många ännu saknade all utbildning). 
Det betyder alltså, att antalet barn per skola och lärare var i genomsnitt 
75. »Växelundervisningsmetoden» var en nödvändig praktisk förutsättning 
för en sådan skola. Till dessa fakta, som redan statistiskt belyser skol
undervisningens bristfällighet, kommer den mycket ojämna skolgången, 
varom de första inspektörernas berättelser ger detaljerade upplysningar.1 
Barnens arbetshjälp i hemmen och barnarbete inom jordbruket eller vid 
bruk och andra industrier lade ofta hinder i vägen för en ordnad skol
gång, framför allt för dem, som kom från de sämst ställda befolknings
grupperna. Folkskolans målsmän fick länge föra en kamp mot barnarbetet 
som skolhinder, med lagens stöd först efter förordningen 1881 angående 
minderårigas arbete. Folkskoleinspektörernas berättelser ger djupa in
blickar i »den svenska fattigdomens betydelse» — som kulturhinder.

Trots dessa brister och den otillräcklighet, även i fråga om folkskole
stadgans mycket begränsade bildningsmål, som får sägas utmärka folk- 
skoleundervisningen ännu vid 1800-talets slut (åtminstone i vissa trakter), 
blir dess betydelse dock på flera sätt märkbar tidigare. Även denna myc
ket elementära och bristfulla skolning innebär dock en grund för vidare 
intellektuell utveckling, som många förut alldeles saknat, den blir en grund 
för folkhögskolans och folkrörelsernas bildningsarbete att bygga vidare på. 
Läskunnighetens utbredning har som följdföreteelse en ökad efterfrågan 
på tidningar, något som påtalas i landshövdingarnas ämbetsberättelser 
från 1860- och 70-talen, och som kan avläsas i uppgifter om nygrundade 
tidningar och stigande upplagesiffror. Väckelserörelsens utbredning, dess 
omfattande kolportörsverksamhet och traktatspridning hade inte varit 
tänkbar i samma grad före folkskolans tid. Även på profan litteratur blev 
det i viss mån ökad efterfrågan inom de breda lagren. Det blev en ökad 
marknad för folklitteratur av den typ, som Bonniers serie »Öreskrifter för 
folkläsning» representerar, och för enkla häftesromaner och annan under- 
hållningslitteratur.* 1 2 #

9 J. Ellmin, Om folkets bildning och bildning scirkelns i Stockholm första år, 1847. — 
Citatet ur cirkelns stadgar, s. 62 f.

En historisk framställning av bildningscirkelrörelsen och dess betydelse har givits av 
C. Landelius: 1840- och 50-talens bildning scirklar och arbetarföreningar i Sverige, 1936.

1 Uppgifterna har hämtats ur Svenska folkskolans historia, 3, s. 141 ff . Några ut
drag och referat ur folkskoleinspektörernas berättelser återges ibid. s. 134 ff .

2 S. Einman, Studier i svensk bokhandel, 1843-1887, 1951, s. 249 ff .



Folkskolereformen har även haft en annan följd, värd att påminna om 
i detta sammanhang. Genom folkskoleseminarierna öppnas en bildningsväg 
vid sidan av lärdomsskolan, som åtminstone till en början kom att rekry
teras till övervägande delen från de breda folklagren.3 Många begåvade 
bonde- och torparsöner, som saknat ekonomiska möjligheter att gå den aka
demiska vägen, erbjöds här en mera lättillgänglig och mindre kostnads
krävande bana. Det mått av intellektuell utbildning, som seminarierna gav 
sina elever, var väl från början skäligen blygsamt. Förkunskaperna, som 
utbildningen kunde bygga på, var ofta mycket elementära, och utbildnings
målen var anspråkslösa: »samma läroområde och samma metod som i folk
skolan, sådan var från början tankegången» — och denna snäva begräns
ning tycks länge ha utmärkt seminarieandan —» .. . ’seminariebildning, 
hade blivit ett uttryck, varmed man betecknade en torftig och ytlig skolbild
ning, vilken just på grund av sin snäva begränsning och dogmatiska be
skaffenhet tedde sig för sin innehavare såsom fullständig och förträfflig», 
så karakteriseras dess avsigsidor av 1911 års folkundervisningskommitté.4 
Den karakteristiken stämmer in på Bondesons litterära gestalt John Chron- 
schough.

Med hänsyn till förutsättningarna: att flertalet av dessa lärare haft 
mycket torftiga uppväxtförhållanden och kommit direkt från plogen till 
skolbänken för att på kortast möjliga tid, pådrivna av ekonomiskt trång
mål, inhämta de nödvändigaste kunskaperna för den hårdarbetade och ofta 
otacksamma arbetsuppgift som väntade — framstår den gärning som ut
förts av dessa första lärargenerationer dock såsom mycket aktningsvärd. 
Folkskollärarkåren kom att stå närmare allmogen och de kroppsarbetande 
klasserna än någon tidigare intellektuell yrkesgrupp gjort. Den fick ut
kämpa en ofta hård »kulturkamp» i bygderna både för sin skola och för 
andra bildningssträvanden.

Vilken roll kåren spelat för folkrörelsernas utveckling och för folkbild
ningsarbetet utanför skolan, därom ger de skilda samfundens och folk
rörelseorganisationernas historia klara besked. I flera fall var det folk
skollärare, som grundade eller medverkade vid tillkomsten av folkhög
skolor (H. Persson — Fridhem, J. Sandler — Hola m. fl.). Många, låg ute 
som predikanter och nykterhetsagitatorer på sin fritid, andra gjorde insat
ser som hembygds- och kulturminnesforskare, ytterligare andra som tid
ningsmän.

Hur folkskollärarhemmen blivit en ny kulturtillgång att räkna med, vid 
sidan av prästhemmen, återspeglas också i det sammanhang, som närmare 
skall undersökas och belysas i avsnittet om författarkårens sociala rekry
tering — antalet författare, som vuxit upp i lärarhem ökar, medan antalet 
som kommit från prästhem minskar. Snart framträder även en allt van-
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3 Enligt Sv. folkskolans Mst., 2, s. 451 f. utgjordes seminarieeleverna under de första 
decennierna till mer än 90 % av bonde- och torparsöner — »många hade ej mer än sti- 
pendiemedel till sitt uppehälle under kursen». — Jfr a. a., 3, s. 270 ff.

* Folkskollärarutbildningen och kårens ställning under det första skedet efter folk
skolestadgans tillkomst behandlas i ett kap. i Sv. folksk. Mst., 2, s. 445 ff . — Jfr a. a., 
del 3, s. 255 ff .: Kristendomskunskapen var alltjämt det dominerande ämnet i seminarie- 
undervisningen, medan den svenska litteraturen ej hade någon plats i undervisnings- 
planen. — Citatet efter Sv. folksk. Mst., 4, s. 238.
5 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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ligare ny variant av socialt uppåtstigande: bonde — folkskollärare — aka
demiker, en ny linje i ståndscirknlationsprocessens mönster som blivit be
tydelsefull.

Tidningspr essen
En av de faktorer som efter folkskolereformens genomförande betytt 

mest för höjandet av läskunnigheten och läsintresset hos den stora allmän
heten är tidningspressens utveckling, såsom denna sätter in från 1830- 
talet. Denna utveckling innebär i första hand, att politiken börjar spela 
en förut oanad och alltjämt växande roll även inom de breda folklagren — 
nygrundandet av tidningar har också varit livligast under de perioder, då 
de politiska motsättningarna var särskilt starka — men den medför också 
nya utvecklingsmöjligheter för litteratur och kulturdebatt. Den litteratur
kritiska genren utvecklades på ett anmärkningsvärt sätt under några de
cennier, vilket skedde parallellt med den utveckling av bokmarknaden, som 
utgivningen av de stora romanbiblioteken betecknar (Hiertas Läsebiblio- 
tek från 1833 m. fl. efterföljande). Tidningspressen erbjuder nya möjlig
heter, ekonomiskt och publicitetsmässigt, för en växande kår av yrkesskri- 
benter. Med avseende på de ekonomiska villkoren för medarbetarna inleds 
en ny epok av Hierta och Aftonbladet — först här finnes de ekonomiska 
förutsättningarna för en yrkes journalistik — såsom Andreae påpekar.5 
Som exempel kan fallet Almquist tjäna. Denne hade under sin tid som 
fast medarbetare i Aftonbladet bättre lönevillkor än de flesta tjänstemän 
i verken.5a En speciell yrkestyp, »litteratören», börjar nu bli allt van
ligare, i åtskilliga fall är det fråga om icke-akademiker. Tidningsredak
tionen utgör på så sätt en ny bildningsväg, vid sidan av den traditionella 
akademiska, som alltjämt syftade främst till präst- och ämbetsmannabanan. 
Från tidningsredaktionerna göres inlägg i kulturdebatten, som inte sällan 
är starkt kritiska mot den akademiska bildningen och smaken, medan den 
akademiska smakens representanter utövar en bister kritik mot den lit
teratur som skapas för tidningarna och ser litteraturens tilltagande kom
mersialisering såsom en kulturfara.6

Redan på 1830-talet var antalet tidningar i vårt land ett femtiotal. Un
der de följande decennierna nygrundades många, både i Stockholm och i 
landsortsstäder ända upp till övre Norrland, och många äldre organ för
vandlades från annonsblad till organ för nyhetsförmedling och politisk 
debatt.7 Tidningsgrundarna, ofta ägare och redaktörer i samma person,

5 D. Andreae, Liberal litteraturkritik, 1940. I sin framställning av Aftonbladets och 
den liberala pressens insatser för litteratur och litteraturkritik berör förf. även den 
ekonomiska aspekten, s. 120 — ett uttalande ur en mot Hierta kritisk art. i Dagl. Alle
handa, 1841 anföres: »Man må säga om Hr L. Hierta, hvad man behagar, så måste 
dock alla erkänna, att ingen till den grad som han upphjelpt svenska författares 
villkor.»

5a Beträffande Almquists ekonomiska förhållanden gör E. Gamby några påpekanden 
i företalet till sin utgåva av Bikter i landsflykt, utg. 1956 s. 11 f., vilka visar att A :s 
årslön från Aftonbladet, 2 000 rd, representerade en relativt hög inkomststandard.

0 Bland många inlägg i denna litterära debatt kan nämnas en art. av A. Blanche 
(i III. tidn. 15/12 1860) om »pjunket» över poesiens förfall i Norden. B. representerar 
den anti-akademiska inriktningen och hans inlägg har närmast framkallats av en skrift 
av O. Eneroth, Litteratur och konst, 1860.

7 Uppgifter om tidningspressens utveckling under 1800-talet ger flera presshisto
riker och tidningsmonografier, t. ex. V. Spångberg, Tidningspressens kraftiga utveck
ling, i Sv. folket genom tiderna, 9, 1939; N. Andersson, Dagspressen i Sverige, 1948. —



har väl oftast varit akademiker; de var i många fall boktryckare, lärare 
och andra tjänstemän, men där fanns även konstförvanter (dvs. typogra
fer) och litteratörer. Ett stort antal av de skönlitterära författarna nnder 
decennierna kring och efter 1800-talets mitt hade pressen som sitt huvud
sakliga verksamhetsfält: Blanche, Ridderstad, Palmser, Wetterbergh, Ryd
berg, Strandberg — för att nämna några av de främsta.

Skönlitteraturen hade ett visst utrymme i denna nyhetspress, fastän gi
vetvis i mycket varierande omfattning. Genom pressen fick litteraturen 
långt större spridning än den kunde få genom den ännu ganska outveck
lade bokmarknaden, som vid denna tid erövrat huvudsakligen den borger
liga medelklassen. — Hela denna fråga är alltför litet beaktad och utredd, 
men sannolikt har tidningarna spelat en stor roll som »stöttrupper», när 
det gällt de litterära intressenas spridning till en ännu bredare publik. 
Strindberg, själv tidningsman åren 1872-73, fäster uppmärksamheten på 
den betydelse tidningspressen och tidskriftsfloran fått för litteraturen i 
ett kulturbrev till Finsk tidskrift, 1878:

Det är i tidningarna och tidskrifterna vi skola söka våra dagars löpande lit
teratur, och dess utseende beror mycket på förläggarens plan med sitt före
tag. [— ------- ]

Vad vinst författarna hava av detta att låta sina saker passera spalterna är 
icke lätt avgjort, att litteraturen (den i bok tryckta) vinner är en paradox som 
ligger nära sanningen. Spalten blir ett såll; det som går igenom sjunker till bott
nen, till glömskan; det som blir kvar stiger upp i ny form och blir bok. Viktor 
Rydberg har låtit sin Sista Athenare gå igenom Göteborgs Handels-Tidning innan 
den blev bok, och den har säkerligen ingenting därpå förlorat.* 8

Den litteratur, som skapats för och avpassats efter tidningspressens be
hov har väl oftast varit av mera efemär art och saknat större litterärt 
värde, men undantagen är inte så få. Från Blanches »Taflor och berättel
ser ur Stockholmslifvet» och Viktor Rydbergs följetongsromaner till 
Mobergs »Raskens» har pressen spelat en viktig roll, och satt betydelse
fulla spår i vår litteraturhistoria.

Eftersom tidningspressens utveckling, bl. a. genom telegrafens och järn
vägarnas utbyggnad och genom tryckeritekniska förbättringar, tar ännu 
starkare fart från 80-talet äger Strindbergs uttalande giltighet i ännu 
högre grad längre fram. (Några siffror är belysande: fr. 1880 t. 1910 ökar 
antalet tidningar med daglig uppl. från 11 till 80, varannansdagstidn. från 
104 till 193, tidningar m. vecko-uppl. från 68 till 140.) Tidningsmanna- 
yrket växer i vikt och betydelse i samma takt.9 — Vilken betydelse detta
Publicistklubbens första medlemsmatriklar ger även uppgifter av intresse. — Speciellt 
intresse i det här aktuella sammanhanget har de tidningar, som riktar sig till en publik 
bland de breda lagren: Fäderneslandet, Folkbladet och Folkets röst (alla tre startade 
1849), Bildning svännen (fr. 1849) och Starbäcks Svenska arbetaren (fr. 1861), bak
grund till de två sistn. är de liberala arbetarföreningarna, samt östgöten (grund. 1870), 
med den självlärde redaktören I. Kjellberg och med en utpräglat demokratisk inriktning.

Många av bonde- och arbetarförfattarna betygar tidningarnas betydelse som littera
turförmedlare även före folkrörelsernas genombrott, så t. ex. Alfr. Kämpe, som beskri
ver »torparläsningen» på 90-talet (Fredrik Karlssons dagbok, 1934, s. 52 f.) .

8 Citatet återfinnes i Kulturhistoriska studier, Sami. skr., 4, s. 204 f.
0 Sålunda kan nämnas, att antalet medlemmar i Publicistkiubben enligt de tidigaste 

matriklarna dels tillväxer mycket snabbt och dels i allt högre grad upptar tidningsmän 
utan annat huvudyrke. År 1885 är antalet medl. med tidningsmannayrket som huvudyrke 
102 (motsv. 38 %), år 1900 är antalet 275 (motsv. 52 %).
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haft för författarkåren skall i det följande påvisas, när jag berör yrkes
fördelningen bland de skönlitterära författarna.

E tt helt nytt inslag inom nyhetspressen ntgör arbetartidningarna, som 
grundas i några fall redan under 1880- och 90-talen och i större antal 
efter sekelskiftet. Inte minst dessa arbetarrörelsens pressorgan, av vilka 
en del ger relativt stort utrymme åt skönlitteratur (ofta förstås agitato
riskt färgad), visar pressens roll som plattform för en ny kategori av in
tellektuella, med ursprung i de kroppsarbetande klasserna och utan kon
takt med den akademiska bildningen, utan förankring i den traditionella 
kulturen. Tidningsredaktionen — antingen det gäller en lokaltidning med 
huvudsakligen bygdeintressen eller en agitatoriskt inriktad arbetartidning 
eller en av de stora och kulturellt mera betydande rikstidningarna — har 
för många varit en skola av avgörande betydelse för deras författarskap. 
(Om tidningsmannakårens sammansättning i socialt hänseende och i fråga 
om bildningstyp vid 1800-talets slut se nedan sid. 124 och diagram fig. 8.)

Folkhögskolan
»Odling åt den som odlar jorden, så skall han i sinom tid både till all

män och enskild fördel odla den bättre.» Citatet är hämtat ur en propa
gandaskrift från 1833 i folkskole- och folkupplysningsfrågan1, men det 
ger en god sammanfattning också av de samhällsekonomiska motiveringar 
som framföres i folkhögskolediskussionen tre decennier senare. Tankar som 
förebådat folkhögskolan har mött långt tidigare i den pedagogiska de
batten i vårt land — hos Broocman, vars borgareskolor med syfte att »åt 
ungdomens själskrafter gifva en allmänt mensklig och medborgerlig bild
ning» föregriper den senare folkliga bildningsinstitutionen, hos 1830-talets 
liberala kulturpolitiker, hos Wallin och hos Gei jer efter »avfallet» samt 
hos Torsten Rudenschöld.

Vid slutet av 1860-talet kom så folkhögskolans genombrott, främst ge
nom impulser från Danmark och genom kännedom om Grundtvigs och 
Christen Kolds folkhögskoleprogram. Genombrottet sker med anmärknings
värt stor kraft och genom flera samtidiga initiativ, både från bondehåll 
och från intellektuella kretsar. Det har påtagligt samband med en bestämd 
historisk situation och bör ses också som en yttring av bondeklassens ökade 
politiska betydelse. Folkhögskolans tillkomst betingas närmast av två fak
torer, förutom de samhällsekonomiska, antydda genom citatet ovan.

Den ena är av inrikespolitisk art. Efter författningsreformernas genom
förande (lagen om kommunal självstyrelse och den nya riksdagsord
ningen) kom folkbildningens höjande mer än någonsin att framstå som en 
nationell livsfråga. Den ökade självstyrelsen medför krav på ökad med- 
borgarbildning. — Den andra faktorn sammanhänger med den utrikes
politiska situationen. Det tyska angreppet på Danmark och krigets för Dan
mark olyckliga utgång medförde den politiska skandinavismens bankrutt 
men samtidigt även för Sveriges del en nationell självprövning och »bered- 
:skapsanda», som på många sätt kom till uttryck (t. ex. i skarpskytterörel- 
sens utbredning). Att folkhögskoleinitiativen får ses också som ett utslag 
av denna nationella beredskapsanda framgår av den betydelsefulla dis

1 P. Sahlström, Om folkundervisning. Framställning till den upplysta allmänheten 
sam t Sveriges bondestånd, 1833.



kussionen i folkhögskolefrågan inför Nordiska nationalföreningen i Stock
holm i dec. 1867.2

Inom ett decennium grundades nu över ett tjugotal folkhögskolor i 16 
av rikets landskap, de första naturligt nog i de mest utpräglade och ri
kaste jordbruksbygderna: Skåne och Östergötland. Den nya skolformen har 
en inriktning och ett bildningsmål som bestämt skiljer den från de skol- 
typer, vilka kan sammanfattas under benämningen »lärdomsskola» — nå
got som ofta och med eftertryck framhålles av folkhögskolans målsmän. 
Den är en läroanstalt »der ynglingen kan lära såväl något för själen bil
dande som för det praktiska lifvet gagnande; der han kan inhämta allmän 
bildning, lära rätt fatta sin bestämmelse och få håg och aktning för arbete 
samt komma till insikt om att man icke endast på embets- och tjänste
mannabanan kan blifva en duglig och nyttig medlem af samhället» heter 
det i programförklaringen för Hvilans folkhögskola.

Folkhögskolan var under sin första epok i utpräglad grad en »bonde
högskola» både med avseende på rekrytering och undervisning. Den ka
raktären behåller den — på få undantag när — under hela 1800-talet och 
ett stycke in på 1900-talet. (Ett försök att grunda en arbetarfolkhögskola 
under 80-talet, särskilt med inriktning på huvudstadens arbetslösa, kom 
av sig redan i starten.) Med denna inriktning är det naturligt, att folk
högskolan i stort sett kännetecknas av bristande intresse för de sociala 
frågor, som med 80-talet blir brännande aktuella. En del av den kritik den 
får uppbära från radikalt håll gäller just den punkten. Satiren i Ola Hans
sons dikt »Allting gott» (Dikter, 1884) riktar sig mot den naiva folkhög- 
skoleidealismen, som skorrar falskt, om man har blicken öppen för lant- 
arbetarklassens sociala nöd.

Strindberg uttalar sig även kritiskt om folkhögskolan, men på andra 
grunder. Han säger bl. a. »Denna skola har medfört det resultat, att åker
bruket överges av dessa ungherrar, som sedan bliva advokater, klockare 
eller gå till städerna. Ändamålet, eller kunskapens spridande till den jord
brukande befolkningen, är sålunda förfelat, då samma jordbrukande be
folkning upphör bruka jorden, så snart den fått kunskaper.» (Bland 
franska bönder, 1889.)3 Här anknyter Strindberg till en kritik, som riktar 
sig mot en av kärnpunkterna i folkhögskoleprogrammet, men som knap
past kan anses berättigad vid den tidpunkten. Den bemötes på ett över
tygande sätt av folkhögskolans ledare och förkämpar.

Många av det slutande 1800-talets ledande kulturpersonligheter och för
fattare är folkhögskolans sympatisörer och har haft nära kontakt med dess 
liv. Bland författare som varit folkhögskollärare kan t. ex. nämnas: A. U. 
Bååth och H. E. Larsson (Hvilan), Hans Larsson (Grimslöv), H. Wranér 
(Fridhem) samt för kortare tid O. Högberg (Västernorrl. läns) och E. A.

2 Dessa förhandlingar, som inleddes av Aftonbladsredaktören Aug. Sohlman och på
gick under två dagar, den 5 o. 11 dec. 1867, med inlägg av en rad framstående kultur
personligheter, publicerades som en skrift med titeln Om b ondehö g skolor, 1868 (utg. och 
distr. av Aftonbladet).

En sammanfattning av folkhögskolans tidigare utvecklingsskede ges i historiken 
SvensTca folkhögskolan 1868-1918, red. H. Odhner, 1921. För min framställning här har 
även uppgifter inhämtats ur redogörelser från olika skolor.

Angående folkhögskolans roll som litterärt motiv kan hänvisas till K. Hedlunds art. 
Diktarna och folkhögskolan i Tiäskr. för svenska folkhögskolan 1944.

3 Strindberg, Sami. skr., 20, s. 56.
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Karlfeldt (Molkom). Under 80-talet framträder även den förste förfat
tande folkhögskole-eleven, J. Lindström-Saxon. Bååths folkhögskoledikter 
ger representativt uttryck för den slags bildningsidealism som präglar den 
tidiga svenska folkhögskolan.

Efter de första decennierna av oavbruten expansion tycks en stagna
tion ha inträtt, att döma av siffrorna över elev-antalet under 80- och 90- 
talen. Folkhögskolans inflytande vidgas dock samtidigt och flera viktiga 
folkbildningsinitiativ inspireras härifrån.

En ny epok, kännetecknad av en stark expansion och av kontakt med 
nya samhällsgrupper inledes efter sekelskiftet. Orsaken härtill är framför 
allt anknytningen till folkrörelserna. Den innebär ingen egentlig föränd
ring i fråga om skolans grundkaraktär eller bildningsmål, men väl i fråga 
om rekryteringen. Den såvitt jag kunnat finna första skola som i detta 
avseende avgörande skiljer sig från den ursprungliga typen — »bondehög
skolan» — är Hola, grundad 1896 av kantorn och folkskolläraren J. Sand
ler. Den var visserligen »en skola av den danska, grundtvigska typen» (en
ligt Richard Sandler i en minnesartikel)4 men den besöktes redan från 
början av arbetarungdom lika mycket som av bondeungdom. »En folkhög
skola här bör ordna sin undervisning så, att ungdom representerande olika 
näringsgrenar kan hafva gagn af densamma ...»  säger J. Sandler i en pro
gramförklaring (redogörelsen för Hola folkhögskola 1897-98).

Samma breda rekrytering och samma inriktning i socialt avseende, med 
strävan att överbrygga klassgränserna, kännetecknar de nya skolor som 
grundas efter sekelskiftet med direkt anknytning till olika folkrörelser: 
Brunnsvik (1906), Wendelsberg (1908), Sigtuna (1917), Jakobsberg 
(1919) och sedermera en rad andra.5 Några grundas med speciell inrikt
ning på arbetarungdom, såsom Birkagården i Stockholm (1918) och Viska- 
dalen (1926), den sistnämnda grundad under 20-talets arbetslöshetskris.

»Folkhögskolans anknytning till folkrörelserna var ett föryngringens 
bad. [---------- ] Något av den entusiasm och framtidstro, som bar upp folk
rörelserna, flödade in i den», framhåller Alf Ahlberg i en historik.6 Folk
högskolans andra epok innebär alltså dels att den ånyo kraftigt expan
derar och dels att den innefattar två typer: »bygdeskolor» och »rörelse
skolor» — men kontakten med folkrörelserna är ingalunda begränsad till 
den sistnämnda gruppen. Rörelseskolorna, som också har karaktären av 
»riksskolor», har väl haft en bredare rekryteringsbas än de utpräglade 
bondehögskolorna, men även till de äldre skolorna har elevrekryteringen 
kommit att ske från en bredare bas än förr. Framför allt under arbets- 
löshetskriserna under 1920- och 30-talen var tillströmningen av arbetar
ungdom stark till alla folkhögskolor. Folkhögskolan har blivit en »med
borgarskola» för arbetarklassen, när denna kämpade sig fram till med- 
inflytande i samhälls- och kulturlivet, liksom den tidigare varit det för 
bondeklassen i samma läge.

4 B. Sandler, Från Hola och Brunnsvik i Svensk folkhögskola under 75 år, s. 437 ff .
5 Under åren före första världskriget blir diskussionen om folkhögskolans sociala 

rekrytering livlig; som ex. kan återges ett uttalande av rektor L. de Vylder: »Arbe
tarens son eller dotter skall sida vid sida med bondens och herremannens gå till kun
skapens brunnar och dricka efter förmåga. Bort med klassåtskillnaden ur skolan!» Sv. 
folkhögskolans årsbok, 1911, s. 84.

0 A. Ahlberg, Folkhögskolan och de svenska folkrörelserna i Sv. folkhögskola under 
75 år, s. 250.
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I allt högre grad har folkhögskolan emellertid utvecklats till att bli 
inte bara en bildningsanstalt för de kroppsarbetande klasserna, utan även 
en utbildningsanstalt — en viktig etapp på vägen från kroppsarbetet över 
till intellektuell yrkesverksamhet. Under sin senaste epok stämmer folk
högskolan i detta avseende bättre överens med den karakteristik som 
Strindberg gav, men denna utveckling är en oundgänglig följd av sam
hällsutvecklingen, och ingen kritik riktas nu mot folkhögskoleinstitutionen 
på denna grund. Det är under den epoken som den får sin egentliga litte
rära betydelse.

Om folkhögskolans roll som förmedlare av litterär bildning och litterära 
impulser är det vanskligt att våga ett allmänt omdöme. Just på det om
rådet har det väl ofta främst varit fråga om personlig handledning och 
uppmuntran från lärares sida. Under det första skedet, då undervisningen 
övervägande hölls på ett praktiskt-elementärt plan, kan utrymmet eller 
förutsättningarna för någon vidare litterär orientering inte ha varit stora 
(enligt redogörelserna förekom dock på många håll litterära program, med 
föredrag och högläsning, utanför det egentliga schemat). — Strindbergs 
folkhögskolekritik, som tidigare citerats, gällde även den dåtida skolans 
synnerligt konservativa inställning till litteraturen -— den hade knappast 
kommit utöver Tegnér, menar han. Även om de polemiska vändningarna 
här är överdrivna, har Strindberg nog i huvudsak rätt. Det visar årsbe
rättelsernas uppgifter.

Med folkhögskolans senare utveckling ökades möjligheterna att lägga 
litteraturundervisningen på ett, även i förhållande till den högre skolan, 
relativt högt plan. Inte minst gäller det rörelseskolorna, att den moderna 
och brännande aktuella litteraturen där togs upp till diskussion. Stundom 
har litterära kontakter förmedlats, som blivit av stor betydelse (det gäller 
bl. a. brunnsvikseleverna, D. Andersson, Jändel m. fl. och birkagårdseleven 
A. Lundkvist).

Åren kring sekelskiftet är en ur folkbildningssynpunkt betydelsefull och 
händelserik tid. Till bilden hör många insatser även utanför folkhögskolans 
ram, t. ex. universitetens sommarkurser och initiativen från studentför
eningarna Verdandi, Heimdal och Studenter och arbetare. Tidens folk- 
bildningsoptimism delas av många kulturpersonligheter även utanför de 
egentliga folkbildningskretsarna. Sålunda säger Heidenstam i en artikel 
från 1898: »Giv efterhand folket det bästa av den upplysningen som ännu 
är fåtalets, och det skall icke längre finnas varken någon förtrampad eller 
hotande kast.»6a

Det för den kommande utvecklingen mest betydelsefulla är dock den 
bildningsverksamhet som nu börjar växa fram under skiftande former inom 
folkrörelserna.

Folkrörelsernas bildningsverksamhet
Folkrörelserna har i viktiga avseenden präglat både samhällsutveckling 

och kulturliv i landet under vårt århundrade. De har kommit att erbjuda 
en ny väg för den uppåtgående ståndscirkulationen — mången politisk 
karriär har fört män från de lägre samhällsklasserna genom folkrörelse
organisationerna och via riksdagen till samhällets främsta poster. Vid si- 6

6a Cit. ur art. Tolstoy och Tconsten, Sami. verlc, 9, s. 66.
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dan av sin sociala och politiska insats har de också tjänat som bildnings- 
instrument för stora folkgrupper.7 — Medan under 1800-talet den svenska 
ungdomen i stort sett fått representeras av studenterna — det gäller både 
i politiska och kulturella sammanhang — får genom folkrörelse-organisa
tionerna även den icke-intellektuella ungdomen komma till tals och känna 
sig medverka i den politiska och kulturella utvecklingen. Sekelskiftets mäk
tiga ungdomsrörelse är den första manifestationen härav.

Att på det knappa utrymmet av ett par sidor ge en översikt av den 
mångsidiga och vittförgrenade bildningsverksamhet, som vuxit fram inom 
de olika folkrörelseorganisationerna är ogörligt. Det kan endast bli fråga 
om att peka på några betydelsefulla fakta och företeelser, särskilt med 
tanke på vad som har varit av vikt för den litterära utvecklingen.

»Folkbildningsarbetets egentliga uppgift måste vara att driva massorna 
till medvetet och intresserat självbildningsarbete», säger Oscar Olsson i 
boken »Folkets bildningsarbete», 1911. — Först under folkrörelsernas epok 
blir bildningsarbetet en angelägenhet för de breda massorna, först då kom
mer det att nå ut till praktiskt taget alla delar av landet och till alla folk
grupper. Den organisatoriska grunden: nykterhetsloger och frikyrkoför
samlingar, fackföreningar och politiska ungdomsklubbar — har byggts 
upp redan före 1900-talets början — efter sekelskiftet blir bildningsverk- 
samheten allt mera utbredd inom dessa organisationer, och den får en allt 
mera mångsidig utformning.

Det gäller om denna bildningsverksamhet, liksom i fråga om folkhög
skolan, att den har helt andra bildningsmål och utgår från andra förut
sättningar än den högre skolan. Här har det inte varit fråga om en rent 
förståndsmässig skolning, med inriktning mot intellektuell yrkesverksam
het, utan om en uppfostran med stark känslobetoning och med idealbil
dande syftning. Bildningsverksamhetén har stått i tjänst hos de idéer som 
burit rörelsen i fråga, och den har avpassats efter dess behov och syften. 
Samtidigt får man konstatera, att just bildningsarbetet vidgat perspek
tiven och motverkat fanatism och ensidighet inom rörelserna, något som 
påpekats av folkrörelsehistoriker. De bildningsmedel eller arbetsformer 
för bildningsverksamheten, som folkrörelserna haft att tillgå, är främst 
folkhögskolan (och dess komplement, de flyttande folkhögskolekurserna), 
föreläsningsverksamheten samt biblioteks- och studiecirkelverksamheten, 
sedermera tillkommer även korrespondensundervisning. Studiecirkeln — 
en form för »självbildningsarbete» i Oscar Olssons mening — är en ny
skapelse, som framgått just ur folkrörelsernas föreningsliv och bildnings- 
behov. I detta sammanhang förtjänar att påpekas den insats för skönlit
teraturens spridning, som här gjorts genom föreningsbibliotek och studie
cirklar.

Den sociologiska bakgrunden till folkrörelserna — de historiska och de-
7 Folkrörelse är ett vidsträckt och tämligen svårbestämbart begrepp; såsom folk

rörelser brukar räknas såväl religiösa samfund, politiska och ideella organisationer som 
intresseorganisationer, kooperativa sammanslutningar och idrottsföreningar. Enligt ett 
försök till definition menas härmed det organiserade uttrycket för gemensamma strä
vanden inom stora folkgrupper, egentligen ur de breda folklagren. (Jfr H. Johansson, 
Folkrörelserna, s. 40 f.)

När det gäller folkbildningsinsatser är främst nykterhetsrörelsen, den fackliga och 
politiska arbetarrörelsen, de religiösa samfunden samt jordbrukarnas ideella föreningar 
och intresse-organisationer att nämna.



inografiska förutsättningarna för deras framväxt och utbredning — är väl 
långtifrån utredd. Utom industrialiseringens direkta följder har forsk
ningen framhållit betydelsen av bysprängningen genom 1800-talets stor
skifte och av uppkomsten av de nya, traditionslösa bebyggelsecentra, som 
industriens och kommunikationernas utveckling skapade. Den ökade so
ciala rörligheten och oron, de stora befolkningsomflyttningarna (både 
inom landet från landsbygden till städer och tätorter — och ut ur lan
det emigrationen) slet sönder gamla, historiskt givna gemenskapsband 
och skapade behov av nya gemenskapsformer. Och den höjning av den all
männa bildningsnivån, som folkskoleundervisningen lagt grunden till, gav 
bättre möjligheter för spridning av väckande idéer och möjliggjorde ak
tiva insatser från folkets egna i en utsträckning, som varit otänkbar en
dast några decennier tidigare. — Dessa är några av de viktigaste orsaker, 
i vilka folkrörelseforskningen velat se förklaringen till att idéer, som i 
många fall framförts tidigare i vår historia, nu kom att få en sådan ge- 
nomslagskraft och en så vidsträckt spridning. Anknytningarna mellan de 
olika folkrörelserna är många, särskilt under deras tidigare skede. Flera 
av de ledande gestalterna har gjort insatser inom skilda folkrörelseorga
nisationer. De tidigaste föreningsbildningarna inom nykterhetsrörelsen 
hade sin förankring hos väckelsens folk. Nykterhets- och arbetarrörelsen 
gick i många sammanhang och på många orter hand i hand.

Vid mitten av 1800-talet får den religiösa folkväckelsen sitt genombrott, 
först inom kyrkan och snart även som nybildade separatistiska samfund. 
Till skillnad från tidigare väckelserörelser inom vårt land, som icke givit 
upphov till några egentliga organisationsbildningar, tillkom nu många så
dana — först missionsföreningar och traktatsällskap inom kyrkan, vilka 
fick sitt samlande organ i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (grundad 
1856) och sedan de olika frikyrkosamfunden: Baptistsamfundet (1848), 
Metodistkyrkan (1868), Svenska Missionsförbundet (1878), Frälsnings
armén (1882) m. fl. Till det som väsentligt bidragit till väckelsefromhetens 
frambrott och snabba utbredning hör de livliga kontakterna med och de 
många insatser som inspirerats från den anglo-amerikanska kulturvärlden, 
men givetvis även kyrkans insatser för undervisning och för spridning av 
biblar och postillor. Bland banbrytarna för väckelseriktningarna i vårt land 
märkes både »läsarpräster», lärare och andra lekmän, många är hemvända 
amerikafarare.

Konventiklarna och kolportörsverksamheten var de medel, genom vilka 
de nya väckande och tändande idéerna spriddes och nådde ut över stora 
delar av landet. Kolportörerna var ofta olärda lekmän, som så småningom 
allt mer kom att verka även som predikanter. Omfattningen av deras verk
samhet var stor redan omkring 1800-talets mitt — skriftspridningen når 
siffror, som är överraskande med tanke på det samtidiga läget på bokmark
naden i övrigt.8

Allteftersom samfundens egna utbildningsmöjligheter utvecklats, har
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8 Binman, Studier i svensk bokhandel 1843-1887, s. 248 f. — Jfr Eibbner, Ve svenska 
traktatsällskapen 1808-1856, tr. 1957 (t. ex. s. 103).

Även en del skönlitteratur med uppbyggligt syfte sprides av väckelserörelsens kol- 
portörer: Bunyan^ Kristens resa t. ex. och P. Waldenströms Bunyan-influerade skrift 
Brukspatron Adamsson eller Ilvar bor du?, 1863 — ett av den tidens mest spridda 
svenska litteraturalster.
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insatserna av självlärda medlemmar nr de kroppsarbetande klasserna ökat 
i betydelse. Såsom föregångare till de »rörelseskolor», som under 1900- 
talet grundades kan man räkna de första skolorna och kurserna för pre
dikanter, kolportörer och andra ledare inom dessa organisationer. Ungefär 
samtidigt med de första folkhögskolornas tillkomst grundades av de vid 
denna tid mest livaktiga religiösa samfunden skolor för vuxna, med syfte 
att ge såväl bibelkunskap och grundligare insikter i det egna samfundets 
förkunnelse som en vidgad allmänbildning och färdigheter i svenska språ
ket.9 Snart utvecklades dessa skolor betydligt utöver folkhögskolans nivå. 
Utbildningstiden utökades omkring sekelskiftet från 1- och 2-åriga till 
3- eller 4-åriga kurser, samtidigt som även större krav kom att ställas på 
elevernas förkunskaper. Och så småningom grundar några samfund egna 
folkhögskolor för den rent allmänbildande skolningen av medlemmarna: 
Jönköpings kristliga folkhögskola (Sv. Missionsförb., 1919) och Sjöviks 
folkhögskola (Baptistsamfundet, 1921) är de första. På så sätt har väckelse
rörelsen kommit att erbjuda en bildningsväg av en viss betydelse, fastän 
bildningsintresset varit underordnat den religiösa uppgiften.

I inte så få fall har de religiösa samfunden och deras bildningsanstalter 
utgjort en skaldeskola, fastän — det måste framhållas — en starkt negativ 
inställning till den profana litteraturen präglat dessa samfund under ge- 
nombrottstiden och i många fall långt senare. Inte endast folktalare har u t
bildats där, utan även skalder, som berikat sina samfunds sångskatt, och 
skribenter, som gjort sin insats inom deras pressorgan. Rörelsen hade an
vändning för författare likaväl som för predikanter — predikoverksamhet 
och författarskap kunde gå hand i hand.* 1 Några representanter för denna 
kategori och denna bildningstyp ingår i det författarmaterial, som min 
undersökning av författarkåren grundar sig på. Många fler är de för
fattare, som vuxit upp i en miljö, präglad av väckelsen — och liksom arbe
tarrörelsen har även väckelserörelsen utgjort motiv för en rad skönlitterära 
skildringar.

Nykterhetsrörelsen i vårt land hade en första blomstringstid redan på 
1830- och 40-talen, då föreningar bildades på många håll i landet, med 
en central stödorganisation i Svenska nykterhetssällskapet (stiftat 1837). 
Stor roll för denna tidiga rörelse — liksom för den senare godtemplar-

0 Över de skilda samfundens utbildningsanstalter, kolportörs- och predikantskolor,
föreligger historiker med uppgifter om lärare och elever och redogörelser för undervis
ningen. Uppgifterna härur bekräftar, att rekryteringen övervägande sker från de lägre 
samhällsgrupperna (arbetarklassen inkl. jordbrukets arbetare ha övervikt i jämförelse 
med bondeklassen). Om bildningsmålen för utbildningen och den ökade vikt som efter
hand fästes vid allmänbildande ämnen säges det i en historik: »Den växande bild
ningen bland vårt folk påkallar ock, att predikanten icke blott är med sin tids män
niskor utan helst före dem. [-----------] En andlig ledare får icke i bildningshänseende stå
nedanför dem han skall led a . . .»  (Predikantens formella utbildning, ur Missionsskolan, 
50-årsskrift, 1921.)

1 För att belysa den folkliga väckelsens betydelse i litterärt avseende kan bl. a. 
hänvisas till de olika samfundens sångböcker. Några sådana från tiden redan kring 
1800-talets mitt, t. ex. Pilgrims-Sånger, 1859 (uppl. över 400 000 ex.), Pilgrims-Harpan 
1861 (utg. av Ev. Fosterl.stift.) innehåller av nydiktade sånger visserligen mertalet 
övers, från engelskan men därjämte ett stort antal diktade av svenska förf. — präster 
och olärda lekmän. — Jfr O. Lövgren, Vära psalm- och sångdiktare, 3, 1939, som även 
ger biografiska uppgifter om kyrkliga och frireligiösa skalder, samt Svenska folkrörel
ser, 2, 1937.



rörelsen, som införes femtio år senare — spelade impulser från engelskt- 
amerikanskt håll (predikanterna Rob. Baird, G. Scott). Dess främste 
svenska ledargestalt och agitator var P. Wieselgren, och rörelsen hade i 
stor utsträckning präster o. a. ståndspersoner som lokala ledare. Den kan 
med viss rätt räknas som vår första folkrörelse, ty den spred sig även till 
de breda folklagren, men den skiljer sig i ett väsentligt avseende från de 
senare stora folkrörelserna. Inom de senare är det relativt få personer ur 
de högre samhällsklasserna, som innehar förtroendeposter och ledarställ
ning, medan dessa dominerade inom den förra. Med 1850-talet drabbades 
den tidiga nykterhetsrörelsen av splittring och tillbakagång, för att under 
de följande decennierna praktiskt taget ebba ut.

Pånyttfödelsen kom genom en ny amerikansk impuls, då International 
Order of Good Templars (IOGT) år 1879 introducerades och snabbt fick 
en vidsträckt spridning; dess introduktör och förste ordenschef, O. Berg
ström, var f. d. baptistpredikant. Rörelsen splittrades på flera organisa
tioner — utom IOGT, Templarorden (1884) och Nationalgodtemplarorden 
(1888) vilka senare sammanslås till NTO, Sveriges blåbandsförening 
(1886) och arbetarrörelsens nykterhetsorden Verdandi (1896). Tillväxten 
fortsatte i snabb takt, och vid sekelskiftet hade rörelsen ett medlemsantal 
på över 200 000, fördelade på 3 750 loger och föreningar (därav räknade 
IOGT, som var landets största folkrörelseorganisation med dubbelt så stort 
medlemstal som Landsorganisationen vid samma tid, 1 624 loger med 95 000 
medl.)2

Inom dessa nykterhetsorganisationer blev bildningsintresset ett fram
trädande drag. Redan på 80-talet diskuterades bildningsfrågan inom dess 
pressorgan: Nordstjernan, Reformatorn — och uppgiften att organisera 
självbildningsarbetet bland medlemmarna betraktas såsom en angelägen
het av största vikt. Under 90-talet lades grunden till en effektiv studie
organisation genom initiativ av män som Wavrinsky och J. Bergman. Den 
senare började som ordensstudieledare för IOGT en livlig försöksverk
samhet med upptagande av impulser både från tidigare inhemsk och från 
samtida amerikansk folkbildningsverksamhet. De »studiekurser», som 
främst prövades, gällde både nykterhetssaken och allmänbildande ämnen, 
särskilt lade man vikt vid studiet av skönlitteratur.

Först efter sekelskiftet kom denna studieverksamhet att riktigt ta fart, 
och då genom initiativ av män ur en ny generation, främst bland dem 
lundastudenten Oscar Olsson. Den arbetsform, som denne införde i God- 
templarordens verksamhet, studiecirkeln, visade sig vara medlet som 
kunde engagera de stora skarorna. Inom några år hade antalet cirklar 
stigit till över 500, med spridning över stora delar av landet, medan de 
tidigare studiekurserna huvudsakligen begränsats till städerna. Det nya 
med studiecirkeln var framförallt, att den för sitt arbete ej var beroende 
av någon lärarkraft med intellektuell skolning utan byggde på deltagarnas 
självverksamhet. — »De bästa folkens lärare som står till buds samlar man 
sig omkring: de stora diktarna och tänkarna. Och umgänget med dem för

2 H. Johansson, Folkrörelserna, s. 235, Tabell 1. — De statistiska uppgifterna och 
yttre historiska fakta om folkrörelseorganisationerna är sammanställda ur Johanssons 
översikt och ur Svenska folkrörelser. Om bildningsverksamheten har uppgifter dessutom 
hämtats från de statliga betänkandena angående det fria och frivilliga folkbildnings
arbetet, ur C. Cederblad, Bildningens väg, 1932, och T. Nerman, Studiecirkeln, 1952.
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siggår tvångsfritt i kamrat- och familjelivets naturliga umgängesformer», 
säger J. Bergman.3 Studiecirkeln skulle i sig förena »idéerna om läse- 
cirklar, lånebibliotek och studiekurser»3 — vara »bildningsklubb och nöjes- 
förening i ett».3 Denna arbetsform togs snart upp inom andra folkrörelse
organisationer, av fackföreningar och socialdemokratiska ungdomsklubbar, 
etc. och kom med tiden att få en allt mera ökad betydelse för det fria bild- 
ningsarbetet i vårt land.

Ungefär samtidigt med studiecirkelns genombrott blev folkhögskolefrå- 
gan aktuell inom nykterhetsrörelsen. Framgången för de bildningsinitiativ, 
som tagits framför allt inom IOGT, hade visat på de starka bildnings- 
behov som förelåg. En utbyggnad genom en rörelsens egen folkhögskola 
diskuterades i Reformatorns spalter åren 1903-04. Förslag i folkhögskole- 
frågan upptogs på IOGT:s storlogemöte 1904, men ställdes då på fram
tiden. Det kom att realiseras först några år senare och då genom stöd från 
Nationalgodtemplarorden; så startar Wendelsbergs folkhögskola sin verk
samhet 1908.

Inom den socialistiska arbetarrörelsen har inställningen i bildningsfrå
gan först så småningom utvecklats och mognat. Först inom den andra ge
nerationen, framför allt för det socialdemokratiska ungdomsförbundet, som 
bildades 1903 med »Fram» som sitt pressorgan och språkrör, blev bild- 
ningsarbetet en angelägenhet av allra största vikt.

Under den fackliga och politiska arbetarrörelsens pionjär- och grundar- 
tid upptogs intresset i så övervägande grad av andra mera praktiska och 
närliggande problem. Det är betecknande, att medan folkbildningsfrågor 
upptog stort utrymme på dagordningen för de arbetarmöten, som hölls 
med de äldre (liberala) arbetarföreningarnas ombud (från år 1879) — 
dessa frågor spelade en mycket underordnad roll vid de första socialis
tiska partikongresserna. För Palm och många med honom måste »mag- 
frågan» komma i första hand och bildningsfrågan bli ett andrahandsin- 
tresse, såsom inställningen formuleras vid diskussionen med dr Anton Ny
ström om Stockholms arbetareinstitut.4 Givetvis hade många av de socia
listiska ledarna redan under tiden före sekelskiftet en mera positiv inställ
ning till bildningsverksamheten — bildningsförkämpen framför andra var 
f. d. grovarbetaren K. J. Gabrielsson, som i dikter och kulturartiklar i Folk
bladet o. a. arbetartidningar kraftigt verkade för bildningssträvandena — 
och säkerligen deltog många i de former för bildningsarbete som då bjöds, 
av arbetarföreningar och föreläsningsinstitut och inom nykterhetsorga- 
nisationerna. Initiativ till någon egen och självständig bildningsverksam- 
het togs dock ännu ej inom rörelsen, och särskilt inom de anarkistiskt och 
revolutionärt inriktade kretsarna betraktades det »filantropiskt» grundade 
bildningsarbetet med misstro, så t. ex. av den radikala kretsen kring 
»Brand» (grundad 1898).

En ordnad studieverksamhet växte på allvar fram först inom den socia

3 Cit. efter Nerman, Studiecirkeln, s. 64 o. 67 f. — O. Olsson framlade sitt studie
cirkelprogram i en dubbelartikel i Beformatorn, 1902, vilken Nerman återger in extenso, 
a. a. s. 46 f f .

4 Diskussionen om Stockholms arbetareinstitut, grundat 1880 på privat initiativ av 
läkaren och folkbildningsidealisten Anton Nyström, ger belysning åt den tidens bryt
ningar mellan liberal och socialistisk kultursyn. — Se S. Leanders historik Under ar
betareinstitutets taTc, 1955, s. 23, 48 f . ; A. Nyström, En 70-årshistoria, 1929, s. 108 f.
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listiska ungdomsrörelsen efter sekelskiftet, och fick småningom sin fasta 
form och organisation genom Arbetarnas bildningsförbund (ABF), som 
grundas 1912. Redan i de första årgångarna av »Fram» (som utkom åren 
1903-1912) behandlas bildningsfrågor i en rad av artiklar, och inte minst 
betonas vikten av att göra konstens och litteraturens värden tillgängliga 
för arbetarklassen.5

Man har till den grad vant sig till att betrakta konsten som en sak, vilken ute
slutande tillhör de bildade, att man brukar småle vid tanken på att meddela den åt 
folket.

Skall en grofarbetare ha begrepp om Michel Angelo 1 Viljen I ställa en syflicka 
framför den sixtinska madonnan? — Ja, det vilja v i . . .

(Ur en artikel »Konsten och folket», Fram, juni 1903)

Inom den studieverksamhet, som det socialdemokratiska ungdomsför
bundet sökte arbeta fram — genom ledare och agitatorer som Kata Dal
ström, P. A. Hansson (förbundets förste studieledare), F. Månsson och R. 
Sandler — spelade skönlitteraturen en viktig roll. Den främjades även 
genom den förlagsverksamhet som kom att bedrivas i anslutning till ar
betarrörelsens pressorgan.

E tt betydelsefullt stöd fick arbetarrörelsens bildningssträvanden i 
Brunnsviks folkhögskola, som grundades 1906 ursprungligen ingalunda 
inspirerad eller stödd av arbetarrörelsen utan planerad som en bygdeskola 
med anknytning närmast till den hembygdsbetonade och demokratiskt in
riktade ungdomsrörelse, som blommade i de stora ungdomsmötena åren 
1903-08. Att utvecklingen sedan gick därhän, att skolan fick sin anknyt
ning till arbetarrörelsen och kom att rekryteras huvudsakligen från dess 
led, blev en följd av »Brunnsviks-striden» — av motståndet från konserva
tivt håll mot skolan. Med hänsyn till den betydelse Brunnsvik kommit att 
få för den bildningssökande arbetarungdomen — och inte minst för ar
betarrörelsens författare — vore en utförligare framställning berättigad, 
men går rimligtvis ej att pressa in inom ramen för denna översikt.6 Någon 
partibetonad skola kom Brunnsvik aldrig att bli, trots stödet — både av

5 Förutom agitatoriska dikter och prosabidrag av rörelsens egna och närstående unga 
diktare (Forsslund, Kämpe, Hj. Larsson, Leon Larsson, Fabian Månsson, Ossiannilsson, 
Fredrik Ström m. fl.) samt av Fröding, Strindberg och Snoilsky förekommer översätt
ningar av Hood, Nietzsche och Gorkij jämte ett flertal artiklar både om dessa och 
andra inom arbetarrörelsen aktuella diktarnamn.

En studieplan för cirkelstudier i litteratur, utarbetad av E. Hedén, publicerades i 
Fram , och vidare kan nämnas den kampanj mot den mindervärdiga underhållningslit- 
teraturen, som Socialdemokratiska ungdomsförbundet stod bakom, »Nick Carter-kam- 
panjen» (från 1909), som kan följas i Frams spalter. Den sammanfattning och kon
klusion, som ges i tidningens sista nummer, var ett inte oberättigat omdöme: »Fram 
har, det är ingen överdrift att säga det, varit den främsta bäraren inom den socialis
tiska rörelsen i vårt land av allmänna kulturella intressen» (mars-april 1912). Tid
ningen nådde tidvis en upplaga på 40 000 ex.

Även dess efterföljare Stormlcloclcan (fr. 1912) ger stort utrymme åt skönlittera
turen. — Med 20-talet blir åter Brand — liksom redan vid sekelskiftet under Hinke 
Bergegrens redaktörskap — ur litterär synpunkt den intressantaste arbetartidningen, 
betydelsefull som samlingspunkt för de unga radikala författarna, som forum för deras 
debattinlägg och litterära försök och som språkrör för deras kulturella strävanden.

0 Här kan hänvisas till A lf Ahlbergs framställning i Brunnsviks folkhögskolas histo
ria (ännu ej fullbordad), 1-2, 1952-56, samt till E. Uhlin, Dan Andersson före Svarta 
ballader, 1950, s. 455 ff . (särskilt s. 479 f. om Bergius’ inflytande). — Om »Brunns- 
viksstriden», som blev avgörande för skolans utveckling, se Ahlberg, del 1, s. 76 ff.

Den svenska parnassens »demokratisering)
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moralisk och ekonomisk art — från politiska och fackliga arbetarorganisa
tioner. Misstron och kritiken var lika stark från radikal-socialistiskt som 
från konservativt håll. Skolans särprägel betingas i hög grad av dess le
dares personligheter och kultursyn. Såsom Ahlberg framhåller i sin histo
rik utgör K.-E. Forsslunds diktning en belysande bakgrund till den ny
grundade skolans bildningsprogram.

Liksom den något senare grundade skolan på Wendelsberg blev Brunns
vik en »riksskola», vars elever kom från landets alla delar. Rekryteringen 
skedde i stor utsträckning från nykterhets- och arbetarrörelsen och stöd
des med stipendier från dessa organisationer. Eleverna var i stor utsträck
ning arbetarungdom, i det avseendet skiljer sig »rörelseskolan» framför 
allt från de tidigare bondehögskolorna. E tt viktigt led i de nya skolornas 
verksamhet blev naturligt nog utbildning av föreningsorganisatörer och 
av studieledare för de olika organisationernas behov. För Brunnsvik kom 
detta att gälla i särskilt hög grad genom det intima samarbetet med ABF, 
som stiftades just där.

Vid socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1907 framförde 
folkhögskolläraren R. Sandler åsikten, att »folkbildningsarbetet är att be
trakta såsom en för socialismen lika betydelsefull gärning som det poli
tiska eller fackliga arbetet». Som medel för den kulturella upprustningen 
skisseras ett omfattande bildningsprogram, vari förutom ett bättre utnytt
jande av redan befintliga bildningsformer och resurser: folkhögskolor, före- 
läsningsföreningar etc. — rekommenderas grundande och uppryckning av 
studiecirklar och arbetarbibliotek, startande av en förlagsrörelse och grun
dande av en arbetarhögskola som central- och toppunkt för hela rörelsens 
bildningsverksamhet.7

Det är Sandler som några år senare tar initiativet till en samorganisa- 
tion för de kulturella strävandena inom arbetarrörelsens skilda grenar, 
ABF, som från starten fick stöd både av de socialdemokratiska partiorga
nisationerna, av LO och av konsumentkooperationen. Härmed hade arbe
tarrörelsen skapat sin egen bildningsväg, som kom att utnyttjas av många 
av dess ledare både på det politiska fältet och inom det kulturella, och 
som visade sig mäktig en väldig utveckling. Nya utvecklingsmöjligheter 
fick verksamheten genom åttatimmarslagens genomförande. Bildningsar- 
betet blev en viktig faktor, när det gällde att komma till rätta med de 
fritidsproblem, som därmed uppstod. Än större social betydelse fick ar
betarrörelsens bildningsarbete under 20- och 30-talens svåra arbetslöshets- 
kriser.

Efter mönster av ABF har ytterligare flera bildningsorganisationer 
grundats med i huvudsak samma uppbyggnad och verksamhetsformer 
(dvs. med studiecirkeln som viktigaste arbetsform). Så skapades några år 
senare riksorganisationer för jordbrukarungdomens bildningssträvanden: 
Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF), 1918, som i sig upptagit något

7 Sandlers föredrag (i Fram, juni 1907), sedermera publ. under titeln Socialdemo
krati och folkbildning i skriften Mångfald eller enfald, 1937; se s. 22 f. — Den fort
satta bildningsdiskussionen inom arbetarrörelsen, som tidvis åter tages upp med större 
livlighet, kan följas dels i arbetarpressens spalter, dels i en rad skrifter av mer eller 
mindre officiell karaktär, fram till det »betänkande» om kulturfrågar och kulturpolitik, 
som framlägges av en arbetarrörelsens kulturkommitté, även publ. i bokform: Män
niskan och nutiden, 1952.
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av ungdomsmötenas bildningsidealism och bonderomantik; Svenska Lands
bygdens Ungdomsförbund (SLU) 1919, med anknytning till den politiska 
bonderörelsen — för den kyrkliga och frikyrkliga bildningsverksamheten: 
Sveriges kristliga bildningsförbund 1930, och för tjänstemannaorganisa
tionernas studie- och bildningsverksamhet: TBV 1935. Allt flera grupper 
inom vårt samhälle har kommit att beröras av och blivit delaktiga i det 
kulturarbete, som vuxit fram inom folkrörelserna. Utvecklingen har även 
gynnats av ekonomiskt stöd från samhällets sida. Åtskilligt vore att till- 
lägga för att få översikten fullständig, t. ex. om de stora ungdomsmötena 
i seklets början, Folkbildningsförbundet och dess föreläsnings- och biblio
teksverksamhet (från 1903) ; om föreläsningsföreningar i städer och tät
orter, flyttande folkhögskolekurser ute i bygderna (introducerade efter 
finskt mönster 1905), om folkbiblioteksväsendets upprustning och kraf
tiga expansion med statligt stöd — flera initiativ och organisatoriska in
satser kunde ytterligare nämnas för att belysa det folkliga bildningsarbe- 
tets utveckling före och jämsides med det demokratiska genombrottet inom 
det politiska livet. — Bonderörelsens egentliga kulturinsats kommer först 
senare, så sent att den tidsmässigt faller utom ramen för denna inledande 
översikt. Den måste dock med några ord beröras. Dess bildningsverksam
het fick en bredare organisatorisk bas genom bildandet av Sv. Landsbyg
dens studieförbund (SLS), 1930, med stöd av både jordbrukets intresse
organisationer och de politiska organisationerna. Från 30-talet gör också 
Sveriges Lantbruksförbund en aktiv insats på folkbildningsfältet genom 
sin korrespondensskola, tidningsutgivning (Jordbrukarnas föreningsblad, 
m. fl. samt tidskr. Perspektiv) och förlagsverksamhet (från 1942 även skön
litteratur). Bonderörelsen har sålunda skapat sina motsvarigheter till ar
betarrörelsens kulturorgan — och efter mönster av dessa.8

Bildningsarbetets innehåll skiftar väl i viss mån mellan de olika rörel
serna och från tid till tid. I stor utsträckning har det, särskilt under folk
rörelsernas tidigare skede, varit fråga om elementär undervisning för att 
bota brister i en knapphändig skolunderbyggnad. Bildningsarbetet har 
emellertid dessutom förmedlat kontakten med en kulturtradition, som förut 
inte varit levande för de breda folklagren, och med tidens vetenskapliga 
framsteg på skilda områden, det har givit insikter i aktuella samhälls
problem och väckt intresse för konst och litteratur. — »Första villkoret för 
att lyckas vänja arbetaren vid bokliga sysselsättningar är att i hans hand 
sätta böcker, som redan från början kan fängsla även nybörjaren, och det 
är skönlitteraturen. Detta beror på att skönlitteraturen är livets omedel
bara uttryck, kommer emot oss med livets färg och med livets värme.» 
Orden är Oscar Olssons och är betecknande för den vikt som fästes vid

8 Bildningsverksamhetens fortsatta utveckling, efter pionjärtiden, dvs. från 20-talet 
och framåt, har jag här inte anledning att gå in på — 40-talets folkbildningsutred- 
nings Betänlcande artgående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (SOU 1946: 68), 
Nerman, Studiecirkeln, Johansson, Folkrörelserna, m. fl. verk ger uppgifter härom.

Beträffande bonderörelsens bildningsverksamhet och dess förutsättningar kan hän
visas till Bolin, Kämpe & Oldberg, Landsbygdens kultur problem, 1947. Dess litteratur
främjande verksamhet redovisas och diskuteras i Bonden och boken — referat från en 
konferens om landsbygdens litterära liv (red. av R. Oldberg) 1949. Här noteras bl. a. 
s. 37, ett kraftigt ökat intresse för skönlitterära studier inom landsbygdens studiearbete 
under 40-talet.
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skönlitteraturen som bildningskälla både inom nykterhetsrörelsen och, åt
minstone till dels, inom den socialistiska arbetarrörelsen.9

Om den roll som folkrörelserna haft som väckare av och kontaktförmed
lare i fråga om litterära intressen har åtskilligt sagts och skrivits. Ur den 
kulturmiljö som deras bildningsverksamhet och föreningsliv utgör har 
många författare hämtat väsentliga bidrag till sin intellektuella näring och 
växt, från A. Kämpe, M. Koch och Dan Andersson till en rad av 30- och 
40-talsgenerationernas autodidakter. Betydelse för den litterära utveck
lingen har folkrörelserna slutligen även haft genom sin press och sin för
lagsverksamhet, med även skönlitterär utgivning, vilken genom ombuds- 
väsendet inom rörelserna och en effektiv distributionsapparat nått vida ut
över den ordinarie bokhandelns räckvidd, samt genom olika initiativ för 
att främja teaterlivets utveckling; framför allt har detta varit betydelse
fullt för landsbygdens folk, vars kontakter både med bokhandel och teater 
varit ringa. — Vi har fått en rad skönlitterära skildringar från folk
rörelsernas verksamhet av dem som själva varit engagerade i den; från de 
tidigare generationerna har vi t. ex. Ossiannilssons uppgörelseroman »Bar
barskogen», 1908, och Carl Larssons i By »Logen 5455 Morgonvind av 
IOGT», 1916. Linjen kan sedan följas framåt via H. Blombergs folkbild- 
ningsrapsodi »Landets lågor», 1930, fram till S. E. Saljes »På dessa 
skuldror», 1942, till Mobergs »Soldat med brutet gevär», 1944, Saljes »Du 
tysta källa», 1946, och en rad andra tillbakablickande verk. Dessa folk
rörelseskildringar förekommer i många studieplaner och föreningsbiblio- 
tek och har väl i sin mån och i sin tur verkat befrämjande på det skön
litterära intresset inom rörelserna.

#

Den kulturutveckling och den breddning av underlaget för den litterära 
utvecklingen vars huvuddrag här skisserats, har varit gemensam för många 
kulturländer under samma period. Den har väl satt in tidigare än hos oss i 
andra länder som Tyskland och Danmark, där den tidiga socialistiska ar
betarrörelsen respektive den grundtvigska folkhögskolan gjort kulturin
satser och erbjudit bildningsmöjligheter för de breda folklagren, som också 
tidigt haft inverkan på den litterära utvecklingen.9a Att under vårt år- * 1

0 Folkets bildning sarbete, s. 43. — Om skönlitteraturens ställning inom de olika bild- 
ningsorganisationernas verksamhet kan studiestatistiken ge en del upplysningar; vilken 
litteratur man från organisationernas sida velat inrikta intresset på framgår av studie
planer o. dyl.

0il Att göra jämförelser med den danska författarkåren och med Tysklands till och 
med Weimarrepublikens tid med hänsyn till den sociala rekryteringen och bildnings- 
mässiga bakgrunden vore en intressant uppgift. — Den tyska arbetardikten framträder 
i mångstämmig kör (antologier som Deutsche Arbeiterdichtung. Auswahl Lieder und 
Gedichte der deutschen Proletarier, 1893, Stimmen der Freiheit, 1900 m. fl.) redan innan 
den svenska över huvud taget låtit höra sig, och i dessa tidiga antologier finns ett fler
tal autodidakter och »Volksdichter» representerade. 7

1 Danmark slog bonde- och »proletärdiktningen» igenom tidigare än hos oss, genom 
författare som Skjoldborg, Aakjaer, Andersen-Nex0 — med folkhögskola och lär ar - 
seminarium som bildningsväg.

De sociala aspekterna på litteraturutvecklingen är också införda inom litteraturhisto
rien här i högre grad än hos oss (M0ller-Kristensen, Julius Bomholt). »Det sociale 
Gennembrud» utgör ett väsentligt kapitel (jfr t. ex. framställningen i Cai Woel, 
Dansk Literaturhistorie 1900-1950, tr. 1956).
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hundrade den utveckling* som lett till författarkårens demokratisering* och 
som nedan närmare skall beskrivas knappast någon annanstans varit så 
genomgripande som i vårt land torde till väsentlig del vara en följd av 
folkrörelsernas utveckling och bildningsinsatser.

»Bildningsmöjligheternas demokratisering» har varit lösenordet för den 
kulturpolitik, som förts alltsedan det demokratiska genombrottet på det 
parlamentariska planet efter första världskriget. Efter den riktpunkten 
har undervisningsväsendet på ett genomgripande sätt omorganiserats. 
Folkskolan har blivit gemensam bottenskola och en ny läroverksstadga, 
1933, präglas bl. a. av strävandet att vidga basen för den högre undervis
ningen och därmed för tillströmningen till de intellektuella yrkena, som 
blivit allt flera. Den vetenskapliga bildningen har vidare i ökad utsträck
ning nått ut och fått kontakt med den folkliga bildningssfären, genom 
populärvetenskaplig föreläsningsverksamhet, genom folkbiblioteksväsen
dets successiva utbyggnad och genom tidningspress och radio. Genom olika 
stödåtgärder har samhället sökt främja en breddning av rekryteringen till 
de intellektuella utbildningsvägarna likaväl som en utveckling av folkbild
ningsverksamhetens olika grenar.

Med hänsyn till den litterära utvecklingen i den brytnings- och över
gångstid, som början av vårt sekel utgör — och kanske också för kultur
utvecklingen i stort — har de bildningsvägar, som öppnats via folkhög
skolan och folkrörelserna, genom det fria och frivilliga folkbildningsar
betets kraftiga tillväxt betytt mera än breddandet av rekryteringsbasen 
för den högre utbildningen, den lärda bildningsvägen. (Först efter det 
andra världskriget blir läget annorlunda.) Utan dessa bildningsmöjlig- 
heter, vilkas förutsättningar, tillkomst och tidigare utveckling här skisse
rats — och som i viss mån är specifika för vårt land — skulle den kultu
rella utvecklingen, som den litterära i sin tur bygger på och delvis åter
speglar, under 20- och 30-talen ha tett sig helt annorlunda. Vilken 
betydelse de haft för författarkårens breddning skall utredas i följande 
avsnitt.

Författarkårens sammansättning med avseende 
på social bakgrund och bildningstyp under perioden 1880-1950

För att med större exakthet fastställa innebörden av den utveckling, 
som man kan kalla »författarkårens demokratisering», och för att belysa 
den stigande folkbildningens och de nya bildningsmöjligheternas betydelse 
för denna utveckling framlägges här resultaten av en undersökning av 
författarkåren, utförd på bred bas och omfattande författare, som debu
terat under tiden från 1880 till 1950. De avsnitt av undersökningen, som 
här skall redovisas, berör följande faktorer:

1) den sociala bakgrunden (dvs. hem- eller uppväxtmiljöns art i socialt 
och kulturellt hänseende) ;

2) bildningsgången (dvs. examina, skolutbildning och annan intellek
tuell skolning);
6 -  5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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3) författarnas yrkesverksamhet (före resp. vid sidan av författar
skapet).

Önskvärt hade varit att kunna taga med alla författare, som under 
denna period producerat något skönlitterärt verk, men detta har visat sig 
praktiskt ogenomförbart. (Det samlade författarmaterialet skulle då ha 
betydligt överstigit tusentalet, varav en stor del författare av ringa be
tydelse, för vilka anskaffande av nödvändiga biografiska uppgifter skulle 
ha medfört stora svårigheter.) — Undersökningen har begränsats till med
lemmar i Sveriges för fat t are förening, som producerat åtminstone något 
skönlitterärt verk och följaktligen finns upptagna i Svenskt författar- 
lexikon — eller för tiden före 1900 i jämförliga bibliografiska uppslags
verk.1 Några få undantag har gjorts från principen om medlemskap i För
fattareföreningen. Det gäller huvudsakligen tidigt bortgångna författare, 
såsom Victoria Benedictsson, P. Molin, K. J. Gabrielsson, Harriet Löwen- 
hjelm, B. Sjödin och ytterligare ett tiotal. Det urval, som på så sätt gjorts 
omfattar ändå över 800 författare, dvs. i medeltal betydligt mer än 
hundra per decennium, och det torde utgöra ett fullt tillräckligt material 
för att en statistisk behandling skall kunna ge bestämda och tillförlitliga 
utslag. De utvecklingstendenser, som de statistiska analyserna framhäver, 
synes för övrigt framträda ännu mera klart, om man breddar blickfältet 
och går utanför Författareföreningens medlemskader.1 2

Det faktum, som först och främst bör noteras, är författarkårens till
växt rent kvantitativt under den period, det här gäller. Sveriges förfat
tareförening bildades år 1893 som intresseorganisation för författarkåren 
i vidaste mening.3 Bedan vid starten fick den mycket stor anslutning; med-

1 Undersökningen har planlagts och (frånsett en del senare kompletteringar) genom
förts åren 1955-1956. Upptagna är således författare som till utgången av 1956 är eller 
varit medl. av Författareföreningen.

Författare som enbart producerat barn- och ungdomsböcker är ej medräknade, ej 
heller de som enbart framträtt såsom översättare.

2 Till grund för mitt omdöme på denna punkt ligger bl. a. en summarisk översikt av 
de författare, som är upptagna i Svenskt författarlexikon, men som ej varit medlemmar 
av Författareföreningen, liksom en granskning av författarbiografierna i verket Svenska 
folk författare. Bland de i detta verk upptagna ca 600 författarna (varav endast om
kring halva antalet varit medlemmar i Författareföreningen) finns ytterligare ett antal, 
som gått genom folkskoleseminarium eller folkhögskola eller är helt självlärda, och som 
haft anknytning till folkrörelserna och den bildningsverksamhet som byggts upp av 
dessa.

Det finns under 1900-talet en ganska talrik kategori »bygde-» och »rörelse-skalder:> — 
författare, som aldrig nått en större offentlighet, men som nått en aktad ställning i sin 
hembygd eller inom den folkrörelse, där de har sitt andliga hemvist (främst gäller det 
den frireligiösa väckelsen och arbetar-rörelsen). Även denna litteratur, i stor utsträck
ning gömd i lokaltidningarnas spalter och i tillfällighetspublikationer av skilda slag 
(Arbetarrörelsens publikation Första maj t. ex.), hör med till helhetsbilden av den 
litterära utvecklingen.

3 I Författareföreningens äldsta stadgar (1893) sägs det i dess § 3: »Till aktiva 
ledamöter af föreningen kunna inväljas personer, som antingen i bokmarknaden utgif- 
vit minst ett arbete, hvilket tillhör skönlitteraturen eller eljes beträffande framställ
ningssättet har rätt till estetiskt bedömande, eller ock å offentlig teater fått uppförda 
ett eller flera teaterstycken, tillsammans omfattande minst tre akter.» Genom senare 
stadgeändring (1925) har invalsbestämmelserna något skärpts. Det krävs sålunda enligt 
alltjämt gällande stadgar: två originalarbeten av skönlitterärt värde eller två arbeten 
av sakligt värde och konstnärlig form eller två konstnärligt värdefulla översättningar 
eller ett å offentlig svensk teater uppfört teaterstycke av litterärt värde.



83

lemstalet var från början 90, och under de första åren invaldes ytterligare 
ett stort antal av de författare, som debuterat under 70-, 80- eller 90-talen, 
i några fall ännu tidigare. Vid sekelskiftet var medlemsantalet (enligt 
matrikel år 1900) 173. Ungefär femtio år efter starten, år 1948, var med- 
lemstalet 425. Kårens nyrekrytering och tillväxt under 1900-talet belyses 
av invalsstatistiken i Författareföreningen:

under 00-talet nyinvaldes 109 medlemmar 
under 10-talet nyinvaldes 189 medlemmar 
under 20-talet ny invaldes 170 medlemmar 
under 30-talet nyinvaldes 155 medlemmar

Författarkåren är inte endast numerärt större utan även mera heterogen 
i våra dagar än någonsin förr — liksom även den litterära publiken blivit 
mera differentierad än under tidigare skeden. Undersökningen komplice
ras i viss mån av att författarkåren inte är någon socialt sett enhetlig 
grupp, såsom t. ex. ämbetsmannakåren, vilken sammanhålles genom gemen
sam utbildning och enhetlighet i fråga om ekonomisk och social status. 
Författarkåren saknar i hög grad enhetlighet både i fråga om social här
komst och utbildning och med avseende på ekonomi och yrkesverksamhet. 
Vid sidan av yrkesförfattare i trängre mening rymmer kåren både bisko
par, professorer och andra ämbetsmän och skrivande konstnärer, folkskol
lärare, kontorister, arbetare och jordbrukare. De ekonomiska villkoren 
skiftar givetvis lika mycket som huvudyrkena, och bland de allt flera för
fattare, som lever uteslutande på sin penna, finns alla kategorier, från 
välbärgade best-sellerförfattare till fattiga lyriker, för sin existens bero
ende av honorar från tidnings- och tidskriftspress och av stipendier och 
understöd.

I flera viktiga hänseenden har författarkårens sammansättning för
ändrats under den period, min undersökning omfattar. Många samman
hang i denna utvecklingsprocess är komplicerade och svårgripbara. I det 
följande skall några av de mest iögonenfallande utvecklingstendenserna 
klarläggas och bestämmas med största möjliga exakthet med hjälp av sta
tistisk metod. Översiktstabellen på sidan 86 ger utgångspunkten för ana
lyserna i de följande avsnitten. Författarna har fördelats på decennier 
efter året för sin skönlitterära debut (i bokform). — Den utveckling, som 
tabellernas siffror utvisar, åskådliggöres i grafisk framställning (fig. 1-5). 
(En förteckning över samtliga författare, som ingår i den statistiska un
dersökningen föreligger, och intresserade kan ta del av den genom hän
vändelse till författaren eller till Litteraturhistoriska institutionen vid 
Uppsala universitet.)

Den svenska parnassens »demokratisering:

Källmaterialet

Värdet och tillförlitligheten av de resultat som vunnits av den statis
tiska undersökningen sammanhänger givetvis inte endast med lämplig
heten av de metoder som använts vid bearbetningen utan minst lika myc
ket med pålitligheten hos det källmaterial som ligger till grund.

De biografiska uppgifter som undersökningen om författarnas sociala 
härkomst och bildningsgång bygger på har hämtats från de stora biogra
fiska uppslagsverken: Svenska män och kvinnor (1942-1955), Svenskt bio
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grafiskt lexikon (1917-) och dess föregångare (1857-1907), i några fall 
Nordisk Familjebok, samlingsverket Svenska folkrörelser 1 (1936) och 
2 (1937) samt först och sist Svenskt förf att arlexikon, 1900-1940 (1942), 
1941-50 (1953) och — för tiden före 1900 — B. Meijer, Svenskt literatur- 
lexikon (1886) samt Svenskt porträttgalleri, del 15, författare (1900).

Diverse olika yrkesmatriklar o. dyl. har dessutom anlitats, främst Pub
licistklubbens serie av matriklar (1901, 1924, 1936 och 1952), vidare t. ex. 
Personmatrikel för svenska bokhandeln (1954), Kvinnan inom svenska lit
teraturen (1893), Svenska kvinnor i offentlig verksamhet (1924) samt 
Svenska folkförfatt are (Ingelo w-Nilsson, 1929-1938), vilka givit en del 
uppgifter som rört främst bildningsgången.

Beträffande dessa uppslagsverk gäller, att uppgifterna mestadels grun
dar sig på självbiografiska deklarationer som insamlats genom frågefor
mulär och som på viktigare punkter kontrollerats. För Svenska män och 
kvinnor, varur grundläggande fakta både om social härkomst och utbild
ning i många fall hämtats, redovisar utgivarna, att uppgifterna hämtats 
»ur den personhistoriska litteraturen såsom Svenskt biografiskt lexikon och 
dess föregångare, fackhistoriska samlingsverk, encyklopedier, vetenskap
liga avhandlingar, biografier, matriklar, varjämte tidningsarkiv och 
otryckta källor utnyttjats». Även Svenska folkrörelser innehåller, förutom 
matrikelmässigt insamlade fakta, ett antal personhistoriska artiklar av 
fackmän såsom Alf Ahlberg, Sigfr. Hansson, E. H. Thörnberg och Gunnar 
Westin, vilka givit upplysningar av värde.

Den mest anlitade källan, Svenskt förf att arlexikon 1900-1940, har fått 
sina biografiska uppgifter dels av författarna själva genom frågeformu
lär, dels genom förfrågningar hos pastorsämbeten, mantalsregister, bok
förlag och enskilda. Jag har här haft möjlighet att ta del också av kor
respondensen från författarna, som i flera fall, särskilt beträffande för
fattarnas bildningsgång, givit en klarare uppfattning än man kunnat få 
enbart av uppslagsverkets koncisa uppgifter.

De biografiska uppslagsverkens fakta har kontrollerats, där så kunnat 
ske (t. ex. i nekrologer o. a. biografiska notiser i pressen och i årsredogörelser 
från läroverk och folkhögskolor) — de har kompletterats ur biografiska 
och litteraturvetenskapliga avhandlingar och jämförts med självbiogra
fiska uttalanden och artiklar t. ex. i serien Hågkomster och livsintryck 
(1921-1929), ur verken När vi började (1902), Innan vi började (1921), 
Ansikten (1932), Mitt möte med boken (1943), Avsikter (1945), Den unga 
parnassen (1947), Besök i barndomen (1955) m. fl.

Utöver dessa Iryckta källor har brev och muntliga intervjuer givit mera 
utförliga upplysningar på de punkter som haft speciellt intresse för min 
undersökning. Ett 40-tal författare har sålunda per brev eller muntligen 
besvarat mina frågor om sin sociala bakgrund och bildningsgång.4 Några 
författarbrev, som ställts till mitt förfogande av Ture Nerman, resp. Ar
betarrörelsens arkiv (från bl. a. Alfred Kämpe, Karl Östman) har även

4 Dessa brev- och intervju-svar utgör ett intressant material som här inte annat än 
antydningsvis kan redovisas. Det är främst självlärda och folkhögskolebildade förfat
tare från 20-, 30- och 40-tal som jag fått uppgifter av. Mina frågor har berört dels hem
miljöns betydelse — ev. folkrörelseanknytning och bildningsintressen, dels skolgången 
och dels andra bildningsimpulser genom föreningsliv o. dyl.
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givit upplysningar av värde. Genom Författarfondens sekretariat har slut
ligen en del kompletterande uppgifter lämnats.

Dessa många olika källor har endast i undantagsfall direkt citerats i 
den löpande framställningen eller notapparaten. — Med den omfattning 
mitt material har, är det omöjligt att genomföra en kontroll av källorna 
på alla punkter. En viss garanti för deras riktighet kan sägas ligga däri 
att uppgifterna i många fall härstammar från flera av varandra obero
ende källor. De fall där några uppgifter ej stått att få, har särskilt redo
visats. De utgör, beträffande undersökningen av den sociala bakgrunden, 
tillsammans 25 (dvs. 3,5 % av hela antalet förf.) och i fråga om bildnings
gången 18 (dvs. 2 %).

Naturligtvis är jag medveten om att felkällor inte helt gått att elimi
nera, men de torde inte kunna vara av sådan art eller betydelse, att de 
på någon väsentlig punkt rubbar resultaten av den statistiska undersök
ningen.

Särskilda svårigheter har teckningen av den sociala bakgrunden berett. 
Någon indelningsgrund för klassificeringen, som är helt adekvat och di
rekt gått att tillämpa på denna undersöknings material och för dess syfte, 
har ej stått att finna. — En viss ledning för att lösa de problem som den 
sociala grupperingen ställer, har givits genom uppläggning och metod-dis
kussioner i en rad statsvetenskapliga och sociologiska arbeten om närlig
gande ämnen, såsom Sten Carlsson, Svensk ståndscirkulation 1680-1950, 
Fritz Croner, Tjänstemannakåren i det moderna samhället, Sten-Sture 
Landström, Svenska ämbetsmäns sociala ursprung, Moberg & Quensel, 
Studenternas sociala ursprung, E. H. Thörnberg, Folkrörelser och sam
hällsliv i Sverige och Från det ?noderna samhället. Publikationerna om folk
räkningarna och om de allmänna valen i serien Sveriges officiella statistik 
har även utgjort ett jämförelsematerial, liksom Bokutredningen, med dess 
många uppgifter om både författarkåren och bokmarknaden. Den i Bokut
redningen (SOU 1952: 23) redovisade författarenquéten (slutförd år 1949), 
som berör kårens sociala struktur och ekonomiska villkor m. m. har vissa 
beröringspunkter med min undersökning. Även den utgår vid sitt urval 
från medlemskap i Författarföreningen (det är dock endast 133 författare 
av en medlemskader på över 400 som svarat). Dess uppläggning och syften 
är dock helt annorlunda, och någon jämförelse kan inte göras annat än på 
enstaka punkter. I flera avseenden bestyrker dess resultat emellertid de 
iakttagelser, som jag här kommer att framlägga.

Den sociala bakgrunden

När det gäller redovisningen och klassificeringen av undersöknings
materialet med avseende på social härkomst har olika alternativ över
vägts och prövats. Att den inom socialstatistiken numera gängse uppdel
ningen på tre socialgrupper är otillräcklig eller mindre lämplig i samman
hanget står klart. Frågor av stort intresse för de litterära sammanhangen: 
det sociala ursprungets betydelse i fråga om bonde- och arbetardiktare, 
»statarskolan» och dess ställning etc. skulle det då vara omöjligt att belysa. 
För överskådlighetens skull och med tanke på den statistiska bearbetningen 
kan å andra sidan differentieringen ej drivas för långt. Lika litet lämplig
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DIAGRAMMEN nedan (fig. 1-5) illustrerar tabellen över författar- 
kårens sammansättning och avser att åskådliggöra dess förändringar i 
fråga om social härkomst och bildningstyp under tiden 1880 till 1950. 
(Sifferbeteckningarna för »social bakgrund» resp. »bildningstyp» hänför 
sig till tabellen på vidstående sida.)

Jfr diagrammet över tidningsmannakåren år 1900, sid. 125.

Den svenska parnassens »demokratisering:

Social  b a k g r u n d :
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Fig. 1. Författare debuterande under 80- och 90-talen (antal: 83 +  86).
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Fig. 2. Författare debuterande under 00- ocli 10-talen (antal: 112 +  140).
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Socia l  b a k g r u n d :  B i l d n i n g s t y p :

Fig. 3. Författare debuterande under 20-talet (antal: 115).

Socia l  b a k g r u n d :  B i l d n i n g s t y p :
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Fig. 4. Författare debuterande under 30-talet (antal: 136).

Socia l  b a k g r u n d : B i l d n i n g s t y p :



i detta sammanhang är därför folkräkningarnas yrkesgruppering efter de 
olika näringsgrenarna.5

Vid sidan av de ekonomisk-sociala faktorerna, som är relativt lätta att 
komma at, spelar andra och mera svårbedömda faktorer även in i fråga 
om den indelning som här försökts — känslan av klasstillhörighet och så
dana fakta som hör samman med hemmiljöns karaktär som kulturmiljö: 
litterära och allmänt kulturella intressen, inställning till intellektuell ut
bildning och verksamhet o. dyl. Min klassindelning, som dock i sina huvud
drag bygger på den officiella statistikens uppställning, har sökt taga hän
syn även till de här antydda socialpsykologiska faktorerna. De definitioner 
av skilda »sociala bildningstyper» som Carl Cederblad ger i boken Bild
ningens väg har härvid varit till en viss hjälp.

Gruppindelning med avseende på författarnas sociala härkomst:
=  Hem av kategori intellektuell överklass (ämbets- och tjänstemän med aka

demisk utbildning samt officerare, utövare av fria yrken 
såsom läkare, advokater, litteratörer) 
tjänstemannaklass (övriga tjänstemän /  utan akademisk 
utbildn. men med studentexamen el. motsv. /  tillhörande 
socialgrupp I samt några kategorier ur socialgrupp II, 
bl. a. folkskollärare)
godsägarklass (godsägare och -förvaltare, bruksägare 
och -disponenter)
»högborgerlig» över- och medelklass (affärsmän, större 
företagare o. a. näringsidkare inom borgerliga stads
näringar)
bondeklass (självägande bönder och arrendatorer) 
lägre, »småborgerlig» medelklass (hantverksmästare, 
småhandlare, verkmästare, kontorister, underofficerare 
och underbefäl, vaktmästare o. a. tjänstemän av lägre 
grad i allm. el. enskild tjänst)
arbetarklass (arbetare av alla kategorier från typo
grafer till grovarbetare och sjömän — dock med un
dantag för jordbruksarbetare)
jordbrukets underklass (torpare, backstugusittare, sta
tare och drängar). * I. II. III.

5 För jämförelsens skull anför jag liär huvuddragen av den yrkesklassificering, som 
användes i den officiella svenska statistiken. Folkräkningarnas yrkesgruppering sker e f
ter näringsgrenarna:

I. Jordbruk med binäringar; IV. Allmän tjänst ocli fria yrken;
II. Industri och hantverk; V. Husligt arbete;

III. Handel och samfärdsel; VI. F. d. yrkesutövare.
Inom de olika yrkesgrupperna särskiljas ett växlande antal underavd. — Inom t. ex. 

industrigruppen: 1) företagare, 2) ingenjörer och verkmästare, 3) kontorspersonal, 
4) förmän och arbetare.

Sedan 1900-talets början laborerar befolkningsstatistiken med tre socialgrupper: den 
s. k. högre klassen (I ), medelklassen (II) och arbetarklassen (III). I en sammanställ
ning upptages ett 30-tal yrkesgrupper, som efter ekonomiska och sociala grunder för
delas på det tre socialgrupperna enligt följande:

Socialgrupp I: godsägare och godsarrendatorer, industriidkare, grosshandlare och 
direktörer m. f l . ; tjänstemän i allmän tjänst av högre grader; högre förvaltningsperso
nal i enskild tjänst; fria yrken tillhörande socialgrupp I (såsom läkare, advokater); hus
ägare, rentierer.

Socialgrupp II:  hemmansägare, arrendatorer och lantbrukare, lantbrukares hemma
söner, hantverkare, handlare (mindre), övriga näringsidkare; sjökaptener, styrmän; kon

Den svenska parnassens »demokratisering» 89-

II =  » » »

III =  » »

IV =  » »

V =  » »
VI =  » »

VII =  » »

VIII =  » »
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Givetvis kan invändningar göras mot denna indelning (liksom sanno
likt mot varje försök att finna en gemensam princip för klassificeringen 
av hela det material, som undersökningen omfattar). De termer man får 
lov att röra sig med — medelklass, arbetarklass etc. — är allt annat än 
entydiga. Svårigheterna ligger inte minst däri, att undersökningen sträc
ker sig över en tidrymd på 60 å 70 år, från tiden för representationsrefor
mens genomförande till in på 1930-talet, då de yngsta inom 40-talsgenera- 
tionen växer upp. Den omdaning av hela vårt samhälle, som skett under 
den perioden, har inneburit avsevärda förändringar och förskjutningar 
i fråga om samhällsgruppernas struktur och inbördes förhållande — det 
gamla ståndssamhället har förvandlats till klassamhälle. Detta nya sam
hälle kännetecknas av ökad differentiering — flera yrkeskategorier — och 
ökad social rörlighet, som i viss mån suddat ut gränserna mellan samhälls
skikten. Flera yrkesbeteckningar har en något varierande innebörd vid 
skilda tidpunkter, liksom även i olika delar av landet.

De sociala skiljelinjerna har blivit mindre betydelsefulla också genom 
den märkliga kulturutveckling, som ägt rum på »bredden», dvs. inom de 
breda folklagren. Frånsett de ekonomiska förändringarna kan den kul
turella standarden exempelvis i ett genomsnittligt allmogehem från 1800- 
talets mitt inte jämföras med den man möter i samma miljö sjuttio år se
nare, då böcker och tidningar, föreningsliv och folkbildningsverksamhet 
och slutligen radio och film vidgat perspektiven och brutit den lokala iso
leringen och begränsningen. Dessa förändringar, som skett så att säga på 
»det horisontella planet», har ej kunnat fångas in i undersökningens 
schema, men de medverkar till att göra skiljelinjerna mellan de olika so
ciala kategorierna mindre skarpa på det kulturella området.

Det skulle naturligtvis ha sitt intresse att här som bakgrund till de för
ändringar i fråga om den sociala sammansättningen, som jag skall på
visa för författarkåren, kunna ge en lika detaljerad bild av motsvarande 
utveckling inom befolkningen i stort under samma period. Det visar sig 
emellertid, att en sådan plan är omöjlig att genomföra — inte endast på 
grund av att min indelning som nämnts ej motsvarar den officiella sta
torspersonal, handelsbiträden o. dyl; verkmästare och förmän inom industrien; tjänste
män av lägre grad inom allmän och enskild tjänst (bl. a. folkskollärare); fria yrken till
hörande socialgrupp II.

Socialgrwpp I I I :  torpare, lägenhetsägare, rättare, jordbruks- och skogsarbetare; sjö
män och fiskare; arbetare av andra kategorier; lägre huslig tjänst; tjänstemän av 
lägre grad.

(Se Sveriges officiella statistik, Allmänna val — Riksdagsmannavalen, t. ex. 1909- 
1911, 1925-28, 1945-1948.)

Flera forskare anser, att detta treklass-schema inte stämmer in på den sociala 
strukturen i det moderna Sverige. Sålunda säger Sten Carlsson, att indelningen är »inte 
blott otillräcklig utan på vissa punkter vilseledande, särskilt genom sin ensidigt hori
sontella skiktning» (SvensTc ständscirlculation, 1680-1950, s. 113 ff .) . Själv föreslår 
Carlsson i detta sammanhang en indelning efter följande huvudgrupper: 1) storföre- 
tagarklass, 2) ämbetsmannaklass, 3) tjänstemannaklass, 4) småföretagarklass, 5) bonde
klass, 6) jordbrukets nederklass, 7) industriarbetarklass. — De två sistnämnda grup
perna kan dock numera sammanfattas i »en enhetlig arbetarklass, innefattande alla till 
Landsorganisationen anslutna grupper» (a. a., s. 115).

Genom sistnämnda förslag till social gruppering slipper man bl. a. ifrån begreppet 
»medelklass», som är svårhanterligt genom sin vaga och elastiska innebörd. Medelklas
sens ställning under industrialismens epok kännetecknas av kraftig ökning numerärt, 
men också av en ökad social differentiering. Den har aldrig varit bestämt avgränsad 
vare sig uppåt eller nedåt. (Jfr nedan s. 96.)
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tistikens, utan även därför att principerna för yrkesindelningen och -grup
peringen något varierar från den ena folkräkningen till den andra, var
för befolkningsstatistikens siffror ej är exakt jämförbara. För att ändå en 
sådan bakgrund ej helt skall saknas, ges här en sammanställning av några 
av de viktigaste utvecklingstendenserna i fråga om yrkesfördelningen för 
hela befolkningen:

Befolkningens fördelning efter näringsgrenar (enligt sammanställningarna 
i Statistisk årsbok av de officiella yrkesråkningarna).

År
I. Jordbruk 

med
binäringar

II. Industri o. 
hantverk

III. Handel o. 
samfärdsel

IV. Allmän 
tjänst o. 

fria yrken

1870 72,4 % 14,6% 5,2 % 7,8 %
1900 55,1 % 27,8 % 10,4% 6,7 %
1920 44,0 % 35,0 % 15,2 % 5,8 %
1930 39,4 % 35,7 % 18,2% 6,7 %

Mellan 1890 och 1930 minskade jordbruksbefolkningens antal med omkring 
550 000 (från 62 % av befolkningen till 39 %) genom emigration och genom över
gång till industrien. Den stora avtappningen drabbade dock ej bondeklassen utan 
»jordbrukets underklass», framför allt torpar- och backstugusittargrupperna. En
ligt 1920 års folkräkning beräknas gruppen jordbruksarbetare till endast 23 % av 
jordbruksbefolkningen.011

Parallellt med denna utveckling, avtappningen av jordbruksbefolkningen, går 
tendensen mot ökad urbanisering. Ännu 1900 bodde 21,5 % av befolkningen i stä
der — på 40 år steg den siffran till 44 % (stadsbefolkningens tillväxt under denna 
tid beräknas till 1,7 milj.). Härtill kommer ökningen av antalet tätorter (stations- 
och fabrikssamhällen) på landsbygden och tillströmningen av folk till dessa.

Utvecklingen innebär naturligtvis i första hand en kraftig ökning av arbetar
klassen, men från tiden efter första världskriget en proportionellt sett än större 
tillväxt av medelklassen. Inom industrien ökar förvaltningspersonalens antal jäm
fört med arbetarnas (omkring 1910: 6 förvaltningspersoner per 100 arbetare, vid 
slutet av 30-talet: 14 dito). En stigande andel av befolkningen sysselsattes också 
inom yrken tillhörande kategorien handel och samfärdsel.

Den markanta ökningen av tjänstemannakadern, som kännetecknar framför allt 
de senaste decennierna, får även sitt intresse som bakgrund till utvecklingen inom 
författarkåren — den gör sig märkbar, när det gäller 40-talsgenerationens sociala 
rekrytering. (Jfr sid. 95.)

Min indelning återspeglar endast i någon mån fördelningen på olika 
näringsgrenar, eller fördelningen mellan landsbygd och städer. Grupperna 
III, V och VIII är dock rena landsbygdsgrupper med sysselsättning huvud
sakligen inom jordbruket. Grupperna I, II och IV består till övervägande 
del av stadsbefolkning, med verksamhet inom allmän tjänst och fria yrken 
(I, II) respektive industri och handel-samfärdsel (II, IV). Inom grupp VI 
överväger även stadsborna, med sysselsättning inom allmän tjänst, inom 
industri-hantverk och handel-samfärdsel, men här finns ett antal (bl. a. 
stationsinspektorer, lanthandlare), som representerar landsbygden. Det

5a En mera utförlig och detaljerad framställning av dessa omgrupperingar inom be
folkningen ger Sten Carlsson i Bonden i svensk historia, 3, s. 309 ff.
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samma gäller grupp VII (industriarbetare), som har lika stark geografisk 
spridning som den svenska industrien.

När det gäller de sammanhang och den utveckling, som jag tagit till 
uppgift att söka belysa, har otvivelaktigt andra frågor större betydelse 
och intresse än frågan om författarkårens relation till befolkningsutveck
lingen. I fråga om kulturinsatser spelar dock rent kvantitativa faktorer en 
underordnad roll, och de numerära förhållandena mellan författarkåren 
och befolkningen i stort skulle, om de ginge att helt klarlägga, troligen visa 
sig ganska intetsägande.

Att till exempel så många arbetarförfattare framträder från detta år
hundrades början, och särskilt från mitten av 20-talet och en följd av år 
framåt, har uppenbarligen mindre att göra med några anmärkningsvärda 
numerära förändringar inom de folkgrupper, från vilka författarna kom
mer, än med det förhållandet, att den fackliga och politiska arbetarrörelsen 
hunnit sammansvetsa dessa grupper till en »klass», med fast organisation, 
sammanhållande ideal samt — inte minst viktigt i vårt sammanhang — 
med en utvecklingskraftig press och en nystartad förlagsverksamhet.

Den befolkningsgrupp, som under den här perioden starkast tunnats 
ut — »jordbrukets underklass» (genom emigrationen och genom övergång 
till industriarbete) — får tidvis under samma period en starkt ökad re
presentation inom författarkåren.

En väsentlig uppgift av vikt för analyserna av författarstatistiken är 
att söka bestämma de ovannämnda sociala kategoriernas struktur och deras- 
karaktär som »kulturmiljö». Det sistnämnda är en nog så vansklig sak, då 
vårt land ända till tiden efter andra världskriget i stort sett saknat försök 
till en kultursociologisk kartläggning. (Undantag utgör E. II. Thörnbergs 
verk om folkrörelserna i det moderna samhället (utg. 1943), och en stort 
upplagd undersökning, utförd omkring 1930 under ledning av Carl Ceder- 
blad, vars resultat tyvärr aldrig blivit sammanfattade och publicerade.)

I den framställning och analys av kulturlivet i vårt land, som Carl Ce- 
derblad ger i »Bildningens väg», särskiljer han följande »sociala bildnings- 
typer» :

Bondetypen, den som har rötterna djupast i det förgångna — »en traditions
bunden, sluten kulturstil, prydd med folkkonstens rosor».

Statarklassens bildning styp, även den agrarisk, men skild från bondetypen av sin 
proletära rotlöshet och sin fattigdom både i materiellt och kulturellt avseende.

Industriarbetarens bildningstyp, med rötter tilldels i hantverksklassen, men även 
i jordarbetar- och bondeklass. — Arbetaren karakteriseras som »en med rötterna 
uppryckt bondeavkomling», som förlorat bondekulturens värden, när han blivit 
stadsmänniska, och vars själlösa arbete sällan varit någon glädje- eller bildnings
källa. Klasskänslan och solidariteten har varit de främsta idealbildande värdena, 
medan man ofta känt främlingskap gentemot ’samhället’ och dess kulturtradition.

Ben borgerliga bildning styp en, lika skiftande som de borgerliga grupperna är 
många. Tre huvudgrupper kan särskiljas, som vardera representerar sin speciella 
kulturtyp: S m å f o l k e t  ( =  återstoden av hantverksgruppen, småföretagare och 
lägre tjänstemän) : F ö r e t a g a r g r u p p e n  (samhällets ekonomiskt ledande ele
ment) ; Äm b e t s  m a n n a g r u p p e n  (som även innesluter spillrorna av den 
forna aristokratien). — Vad som mer än börd och boningsort sammanhåller borgar
klassen är burgenheten och utbildningen. Den borgerliga gruppen har länge haft 
en inställning, som C. karakteriserar såsom »konventionellt tvång till högre skol
undervisning». — (Detta gäller kanske inte helt om »småfolket», vilken grupp i



likhet med bonde- och arbetarklassen i stället varit öppen för de olika folkrörel
sernas insatser).

De ̂  intellektuellas bildningstyp särskiljes slutligen, såsom en den borgerliga 
närstående grupp, innefattande en kulturell elit av vetenskapsmän, författare och 
konstnärer. Ofta är dess medlemmar djupt ensamma människor och starkt utpräg
lade individualister, som i kulturdebatten stundom intagit en motsatsställning till 
»massmänniskorna».0

Cederblads framställning tar sikte främst på förhållandena och kultur
läget under 1920-talet, men torde i sina huvuddrag gälla även för en tid
rymd flera decennier bakåt i tiden — däremot inte längre i samma grad 
för 1940-talet! — Riktigheten av hans allmänna analyser bestyrkes av en 
jämförelse med författarmaterialet.

Inte minst betydelsefull i detta sammanhang är iakttagelsen, att inom 
varje grupp av de ovan nämnda en viss attityd till bildningsidealen och 
till kulturvärdena i traditionell mening varit den gängse och normala. 
Detta har visat sig t. ex. däri, att konventionella klassynpunkter ofta be
tytt mera än ekonomiska faktorer, när det gällt valet av utbildning och 
levnadsbana för barnen. Till samma, resultat har flera pedagogiska och 
sociologiska forskare kommit. Gunnar Boalt belyser t. ex. just detsamma i 
sin utredning Läroverken och ståndscirkulationen.1 Han framhåller där, 
hur det för en tjänstemannafamilj förefallit självklart, att barnen skall 
in i läroverk antingen dessa har studieintresse eller inte, medan tanken 
på läroverksstudier för en grovarbetarfamilj med begåvade barn har synts 
som något helt främmande, »nästan fientligt», emedan det gäller en ut
bildning som egentligen inte är ämnad för deras klass. Överensstämmande 
härmed är statistikens vittnesbörd om arbetarklassens ringa roll för rekry
teringen av studenter.* * 7 8

För dem som utgått från hem tillhörande samhällets numerärt ganska 
fåtaliga övre skikt (grupperna I—II och i viss mån IV, enligt min indel

8 Sammanställningen utgör ett koncentrat av Cederblads framställning i Bildningens
väg, 1932, s. 166-188.

7 Boalts citerade artikel ingår i Social årsbok, 1942, s. 82 och 95 f. Han syftar i det 
sammanhang, som här åberopats, framför allt på förhållandena under 20-talet och tidi
gare, och han menar, att läget sedan väsentligt ändrats (framför allt genom skolrefor
men 1927), samt att den sociala utvecklingen under 30-talet inte endast förbättrat ar
betarklassens levnadsvillkor utan även medfört en förändrad attityd gent emot läroverks- 
utbildningen.

8 »En lång utbildning hos föräldrarna predestinerar till en lång såväl skol- som yr
kesutbildning hos barnen», den slutsatsen har sociologerna dragit bl. a. på grundval av 
materialet från folkräkningen 1945 (citatet ur H. Hyrenius, Befolkning och samhälle, 
1951, s. 46 f.) . Av antalet universitets- och högskolestudenter var vid sekelskiftet mindre 
än 5 % från arbetarklassen, ännu 50 år senare är dess andel bara 6 %. Sten Carlsson 
konstaterar (i Svensk ståndscirkulation, s. 145): »Arbetarklassens intelligentia har i 
stor utsträckning stannat inom sin klass, där den kunnat göra karriär genom fackliga, 
kommunala och politiska förtroendeuppdrag. Den traditionella vägen över studentexa
men har för flertalet arbetarpojkar tett sig mycket avlägsen. . .  Arbetarklassen spelar 
alltså en vida mindre roll för de intellektuella banornas rekrytering, än vad bondeklassen 
gjorde under ståndstiden.»

I Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället, 2, 1955, karakteriseras för
hållandena på ungefär samma sätt: »Den sociala klättringen i industrialismens sam
hälle» har icke tagit vägen över de högre skolorna. »Skola vi draga någon slutsats av 
vårt material, så är det väl den, att ståndscirkulationen inte sker genom att man väljer 
den teoretiska utbildningsvägen, utan genom att man i sitt yrke och arbete skaffar sig 
kompetens för befordran och genom befordran tränger in i nya samhällsstrata», s. 313 f.
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ning) har en akademisk utbildning eller åtminstone studentexamen varit 
det för gruppen normala, medan en lägre grad av utbildning ofta inne
burit en »deklassering». — Detta har ej gällt kvinnorna, något som fram
hållits i inledningen ovan. — För dem som kommit från hem ur de lägre 
socialgrupperna (särskilt grupp V II-V III) har i stället en akademisk ut
bildning eller studentexamen ofta betytt en mer eller mindre konflikt- 
betonad utbrytning ur ursprungsmiljön. Folkhögskolan och folkrörelser
nas bildningsverksamhet har för de sistnämnda grupperna skapat möjlig
heter till intellektuell skolning, utan att ett sådant brott med uppväxt
miljön och ursprunget blivit en nödvändig följd.

I den moderna skönlitteraturen har ofta behandlats motiv, som har an
knytning till dessa företeelser. Härtill är det min avsikt att i annat sam
manhang återkomma, det må här vara nog att erinra om verk som Gustaf 
Hellströms Snörmakare Lekholm får en idé, Willy Walfridssons Muren 
samt flera verk i Hans Botwids författarskap.

Det bör betonas, att min klassificering och sammanställning innebär en 
förenkling och schematisering som suddar ut många nyanser men som 
emellertid är oundviklig. Att hänföra författarna till en viss social kategori 
har i många fall inneburit svårigheter. Många av dem har under uppväxt
tiden upplevt en brytning mellan socialt och kulturellt sett skilda mil
jöer, inte minst gäller detta de s. k. proletärförfattarna. Faderns yrkes- 
beteckning kan sålunda vara missvisande, t. ex. i de fall då fadern tidigt 
dött eller lämnat hemmet — Rudolf Värnlund och Harry Martinson 
och många andra ger exempel härpå. Hemmets ekonomi kan ha under
gått väsentliga förändringar under författarnas uppväxttid av andra or
saker, såsom långvarig sjukdom, eller genom att fadern bytt yrke och 
samhällsställning. Ytterligare några har vuxit upp hos andra människor 
än sina föräldrar, utan att detta alltid framgår av de biografiska 
uppslagsverken, såsom Stina Aronson och Hjalmar Gullberg, som båda 
uppfostrats i arbetarhem. Ibland har hemmets kulturella standard ej va
rit jämförlig med dess ekonomiskt-sociala; några författare från relativt 
burgna hem har betecknat sin hemmiljö som i det närmaste illitterat. 
Exempel finns å andra sidan på motsatsen, såsom Dan Anderssons hem
miljö — den fattige byskolläraren sedermera torparen Adolf Andersson 
var, fastän helt självlärd, en man med aktningsvärd bildning.9 — Sådana 
»gränsfall» möter man åtskilliga i undersökningsmaterialet. Det utslags
givande i sådana tveksamma fall vid klassificeringen i fråga om socialt 
ursprung har varit vad som visat sig mest betydelsefullt för vederbörande 
författares utveckling. Slutligen bör det även påpekas, att av det antal 
författare för vilka uppgift om socialt ursprung saknas (sammanlagt 25) 
flera kan antas ha proletärt ursprung.

Med reservation för dessa källor till oklarhet och felbedömning, som jag 
i görligaste mån sökt övervinna (oklarheten gäller dock oftast i fråga om 
gränserna mellan de lägre grupperna, VI, VII och VIII — ej den i vårt

0 Dan Andersson-forskningen har givit en klar bild av hemmets prägel och av den 
märkliga personlighet, som den självlärde fattige skolmästaren Adolf Andersson var. 
Denne har själv skildrat sin hårda kamp för bildning och för en nödtorftig utkomst, 
och hans anteckningar ligger till grund för Dan Anderssons berättelse En gammal fin 
nes anteckningar i Kolarhistorier (jfr Bernhard, En bok om Dan Andersson, s. 31 ff., 
Uhlin, Dan Andersson före Svarta ballader, s. 38).



sammanhang viktigare mellan de högre och lägre) skall resultaten av den 
statistiska undersökningen analyseras. Samtidigt med en analys av för
ändringarna inom författarkåren med hänsyn till dess sociala samman
sättning ges också en närmare och mera detaljerad definition av de olika 
sociala kategoriernas sammansättning och struktur. Först må samman
fattningsvis fastställas, såsom undersökningens mest iögonenfallande re
sultat: Den kraftiga ökningen av författarkåren under 1900-talet beror 
till största delen på tillskottet från de breda folklagren. Ur bondeklassen 
och ännu mer den småborgerliga medelklassen, ur industriens och jord
brukets arbetarklass framträder skaror av författare, som tagit steget över 
till intellektuell yrkesverksamhet eller, i några få fall, blir kvar inom 
yrken i anslutning till ursprungsmiljön.

Grupperna I -I I I
Den första gruppen har kallats »intellektuell överklass», och den om

fattar ämbets- och tjänstemän såsom professorer, präster och läroverks- 
lärare, men också fria yrkesutövare såsom advokater, läkare, apotekare, 
tidningsmän och skriftställare. Den har en tämligen homogen karaktär om 
ej i ekonomiskt så dock i kulturellt hänseende med akademisk utbildning 
som gemensam bakgrund. Såsom jämställda med dessa akademiska yrkes
kategorier har även civilingenjörer och officerare räknats. Vid periodens 
början, dvs. beträffande 80-talsförfattarna, bidrar gruppen — som un
der tidigare epoker i ännu högre grad dominerat vårt kulturliv — med 
34 % av kåren. Med 1920- och 30-talen har den siffran sjunkit till 21 resp. 
18 %, för 40-talsgenerationen är den 19 %. I absoluta tal är förändringen 
dock mycket obetydlig: från 28 författare på 80-talet till 25 på 30-talet 
och 27 på 40-talet.

Framför allt är det prästhemmens betydelse, som tycks ha minskat. Un
der 1880- och 90-talen kom sammanlagt 21 författare (=  12 %) från 
prästhem, under 1920-, 30- och 40-talen var motsvarande antal samman
lagt 12 ( = 3 % ) .  Beträffande övriga akademiska yrkesgrupper — pro
fessorer, läkare, läroverkslärare etc. — har ingen anmärkningsvärd föränd
ring skett. Antalet som kommit från officershem (det gäller några få för 
varje decennium) är tämligen konstant, medan de vars fäder är civilingen
jörer och tidningsmän blivit flera.

Den följande gruppen är också ganska homogen. Till grupp II har räk
nats civila tjänstemän med studentexamen eller motsvarande utbildning 
(inom förvaltning, post och telegraf etc.), ingenjörer, sjökaptener samt 
folkskollärare (med seminarieutbildning) och tidningsmän utan akademisk 
utbildning. Tjänstemannagruppen håller i stort sett sin position från 80- 
tal till 30-tal. Den omfattar 19 % av kåren på 80-talet, 15 % på 00-talet 
samt 17 till 18 % under 10-tal till 30-tal. Med 40-talet visar den en kraftig 
ökning och blir den för detta decennium talrikaste. Över ett trettiotal av 
40-talets författare kommer från hem tillhörande denna kategori (22 % av 
kåren). Den utvecklingen bör ses i direkt samband med den ökning av 
tjänstemanna- eller funktionärsgruppen i samhället, som tidigare om
nämnts.

Grupp III rymmer både representanter för godsägararistokrati samt 
bruksägare och -disponenter av mera borgerlig typ. Den sammanför alltså 
högreståndsgrupper från landsbygden, som ej kan hänföras till grupperna
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I eller II, och är alltså mera heterogen än man kanske tror. En del av dess 
medlemmar står nära grupp I, har förbindelse med ämbetsmannaklassen, 
andra står närmare den borgerliga företagargruppen eller bondeklassen. 
Den sociala skillnaden mellan de burgnare bönderna och de jordbrukande 
ståndspersonerna har på de senaste hundra åren betydligt utjämnats, så
som bl. a. Sten Carlsson påpekat.1 (Det kan här exemplifieras med nam
nen Victoria Benedictsson och Frans G. Bengtsson.) Denna grupp inom be
folkningen är numerärt obetydlig och i detta avseende ej jämförlig med 
övriga kategorier i min indelning. Den har troligen även minskat något 
under undersökningsperioden. Vid sekelskiftet omfattade den något mer 
än 2 000 »huvudpersoner» (dvs. yrkesutövare). Med hänsyn till dess sär
art och den kulturhistoriska betydelse, som den haft, har jag dock ansett 
det motiverat att här söka särskilja den. Såsom statistiken visar, har dess 
bidrag till författarkåren även minskat, från 10 % under 80- och 90-tal till 
5 resp. 4 och 3 % under 20-, 30- och 40-talen.

Grupperna IV  och VI

Något mera homogen är åter grupp IV, som kallats »högborgerlig» över- 
och medelklass, och inom vilken affärsmän av olika slag, redare, gross
handlare samt andra större företagare och idkare av borgerliga stadsnä
ringar dominerar. I några fall har det berett svårigheter att dra en klar 
gränslinje gentemot tjänstemannagruppen (grupp II). I fråga om yrkes- 
beteckningar som arkitekt, sjökapten o. dyl. kan det vara svårt att avgöra, 
om vederbörande är anställd eller egen företagare. De ovissa fallen har 
hänförts till grupp II.

Gränsdragningen nedåt, mot grupp VI, »lägre medelklass», har, fastän 
gränsen mellan kategorierna inte är skarpt framträdande, ej erbjudit 
några egentliga problem. Sistnämnda grupp (VI) innefattar hantverks
mästare och andra småföretagare, småhandlare, arbetsledare samt lägre 
tjänstemän inom t. ex. järnväg, post och polisväsen, m. fl. yrkesgrupper 
av »småborgerlig» typ, tillhörande socialgrupperna II och III och med 
geografiskt hemvist inte bara i städerna utan i fabriks- och stationssam
hällen, stundom på rena landsbygden — till kategorien hör som en viktig 
yrkesgrupp lanthandlare, och hit har även hänförts hantverksmästare 
inom sockensamfälligheterna. Från detta samhällsskikt har tillslutningen 
varit stor till folkrörelserna, främst nykterhetsrörelsen och de frireligiösa 
samfunden.

Grupp VI innefattar några yrkesgrupper som står arbetarklassen nära 
(som t. ex. är LO-anslutna). Denna grupp kännetecknas som helhet av en 
expansiv tendens under början av vårt århundrade.

Något som är utmärkande för svensk medelklass — eller de kategorier 
av den som motsvaras av grupperna VI, IV och i viss mån II i indelningen 
här — under den behandlade perioden är vidare den starka sociala rör
ligheten mellan klassens olika skikt, som möj liggöres främst genom in
dustrialiseringens fortskridande utveckling. — I en framställning av fri
kyrklighetens sociala bakgrund i vårt land ger Gunnar Westin en analys 
av »medelklassen» coh det karakteristiska i dess utveckling på följande 
;sätt:

m

1 Carlsson, Svensfc ståndscirkulation 1680-1950, s. 166.
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De lägre lagren i denna medelklass utgjordes av en här av från bondehemmen 
komna lanthandlare, som ofta inflyttade till staden och uppstego till grosshand
lare, eller större hantverkare som ofta utvecklade sig till fabrikörer, senare direk
törer, skogsköpare som blevo sågverksägare och, om det ville sig väl, konsuler . . .  
Dock visade sig en tendens redan under 1800-talet, som blivit allt mer märkbar 
under de senare decennierna: med ett fortgående uppstigande i samhället av nu 
nämnda folkskikt inträder en benägenhet att skilja sig från de folkrörelser med 
vilka det i början intimt hörde samman. Från det ekonomiskt välsituerade borger
liga frikyrkohemmet gick ofta vägen till högre studier och vidare till lärda banor 
och högre tjänster i staten och detta betydde icke sällan, att vägen också ledde från  
missionshuset och frikyrkokapellet.2

Denna iakttagelse är väsentlig och av stort intresse även med avseende 
på de litterära företelserna inom vårt århundrade. En akademisk eller 
högre intellektuell utbildning har för många ur den lägre medelklassen lik
som ur bonde- och arbetarklassen inneburit en rotlöshet i både socialt och 
kulturellt hänseende. Många författare med denna bakgrund kan med Pär 
Lagerkvists ord säga: »Min själ är rörd som trädets rot /och kan ej fäste 
finna.»

När det gäller bidragen till författarkåren, kan man konstatera, att 
grupp IV gått tillbaka något, medan grupp VI, som representerar medel
klassens lägsta skikt, stark gått framåt för att under 40-talet vara helt 
jämbördig med den högborgerliga gruppen. Grupp IV bidrar under 80- 
till 00-talen med 21 till 23 %, under 10-talet med 16 %, under 20-talet 
med endast 10%, under 30- och 40-talen åter med resp. 17 och 14%. 
(Nedgången under 10-talet kan synas egendomlig med tanke på de bor
gerliga »tiotalisterna», som utgör en manstark grupp. Det måste därför 
påpekas, att dessa debuterar under 00-talet, då också siffran för grupp IV 
är särskilt hög.) — Motsvarande siffror är för grupp VI under 80-tal 7 %, 
00-tal 9 % och under de följande decennierna ett stigande antal, motsva
rande från 12 till 15 % av kåren.

Grupperna V och VIII

Bondeklassen är knappast, som man skulle tro, den mest homogena av 
de grupper, som särskiljts genom undersökningens indelning. Skillnaden 
är stor mellan kulturbygdernas släkter av gammal bondearistokrati och 
gruppen av inflytelserika riksdagsbönder å ena sidan och å andra sidan 
de karga skogs- och kustbygdernas småbrukare, vilkas barn i stor utsträck
ning tagit steget över till arbetarklassen. De högsta skikten skiljer sig inte 
nämnvärt från de jordbrukande ståndspersonerna efter den mäktiga fram
marsch, politiskt och kulturellt, som bondeklassen gjort under 1800-talets 
senare hälft, och som inte minst tagit sig uttryck i en markant ökning av 
antalet studenter från bondeklassen. De lägsta skikten skiljer sig å andra 
sidan stundom inte på annat sätt från torparklassen än genom själva 
äganderätten till jorden.

Torparna har likväl jämte backstugusittare o. a. obesuttna grupper förts 
samman med statar klassen till den kategori som kallats »jordbrukets un
derklass». Det föreligger väl en bestämd klasskillnad mellan torpare och

2 G. Westin, Svenslc lutherdom i brytningstider, s. 88. 
7 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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statare — den har dock inte varit omöjlig att överskrida, såsom bl. a. Lo- 
Johanssons biografi och författarskap ger exempel på. Hans fader hade 
redan före sonens födelse lämnat sin statanställning och blivit dagsverks- 
torpare nnder ett gods.3 — Den mest avgörande sociala skiljelinjen går 
snarast mellan herrgårdstorpare å ena sidan och bondetorpare och sol
dater å andra sidan, vilka sistnämnda hör närmare samman med bonde
klassen; kategorien bondetorpare är »genomträngd av bondesynen» — 
detta enligt torparklassens ntforskare V. Elgeskog.4 Soldatsonen Vilhelm 
Moberg framstår ju också, trots att han från ungdomen varit ansluten till 
arbetarrörelsen, i sitt författarskap såsom i hög grad »genomträngd av 
bondesynen». — Efterhand kommer speciellt de grupper som har de mest 
»proletära» villkoren, statare och daglönare, att solidarisera sig med övriga 
arbetargrupper, och sålunda att räkna sig till arbetarklassen.

Om det alltså hade varit önskvärt med en mera nyanserad uppdelning, 
har det av praktiska skäl varit omöjligt att lösa frågan på annat sätt än 
genom att fixera gränsen mellan de två olika kategorierna vid skiljelinjen 
bönder -  obesuttna. Ur rent litterär synpunkt kunde det vara berättigat 
att något vidga gränserna för kategorien »bondeklass». Författare som har 
sitt ursprung från folkgrupper som står bondeklassen nära, t. ex. Aug. 
Bondeson, H. Wranér, E. Grip m. fl. vilkas fäder var hantverkare, lant
handlare, mjölnare etc. — har haft en uppväxtmiljö, som väl i stort sett 
överensstämmer med deras som kommer från bondehem och har mycket 
gemensamt med bondekulturen. Konsekvensen fordrar dock, att kategorien 
begränsas till dem som brukar egen eller arrenderad jord.

Bondeklassens bidrag till författarkåren, som kvantitativt sett aldrig 
varit så stort som någon av de borgerliga gruppernas, har inte ökat an
märkningsvärt under de sjuttio åren: från 5 resp. 7 % under 80- och 90- 
tal till 11 % under 00-talet men åter till 9 resp. 6 och 5 % under 20-, 30- 
och 40-tal. Den frammarsch som skett av författare med härkomst från 
jordbrukets underklass är i stället desto mera anmärkningsvärd. Den grup
pens andel är ingen under 80- och 90-tal, men har med 20-talet stigit till 
8 %, för att sedan åter gå tillbaka: under 30-talet till 7 % och under 40- 
talet till 3 %.

Grupp VII

Inom arbetarklassen slutligen rymmes kategorier, som både i ekonomiskt 
och kulturellt avseende varit mycket olikställda. Hantverksarbetarna, 
framför allt i de större städerna, gick före både när det gällde facklig 
sammanslutning och insatser för klassens höjande i kulturellt avseende 
(genom t. ex. bildningscirklar och arbetarföreningar). Härvid hade de en 
tradition att bygga på från skråväsendets tid. Typograferna i Stockholm 
stiftade redan 1846 en yrkesförening, vilken följdes av liknande inom 
andra yrken.5 Under den fackliga arbetarrörelsens pionjärtid dominerar

3 Ragnar Oldberg, Ivar Lo-Johansson, s. 11 f.
4 Elgeskog, Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet, särsk. s. 321 f. 

(jfr N. Wohlin i Emigrationsutredningen, bil. 9, 1908). En belysning av dagsverkstor- 
parnas ställning ger också en skrift Uppländskt torparliv av torparsonen E. Thorsén.

5 Dessa äldre yrkessammanslutningar är inte att betrakta som fackföreningar i mo
dern mening, men de utvecklades sedermera till sådana och upptog på 80-talet en kon-



dessa grupper, medan de sämst ställda arbetargrupperna: grov- och fa
briksarbetare, först så småningom följt efter med initiativ till kollektivt 
uppträdande. Det tar på många håll relativt lång tid för fackförenings
tanken och »klassmedvetandet» att mogna, särskilt bland bruks- och skogs
arbetare och bland jordbrukets arbetargrupper. Denna klasskänsla är dock 
en synnerligen viktig faktor för karakteristiken av arbetarklassen liksom 
av den litteratur som har sina rötter i arbetarrörelsen.

Flera arbetargrupper har ekonomiskt sett varit bättre ställda än me
delklassens låglönegrupper, såsom arbetsförmän och tjänstemän av lägre 
grad (det s. k. manschett-proletariatet), men yrkes- och klassolidariteten 
här varit en mera avgörande faktor för klasstillhörigheten än de ekono
miska villkoren. Klasskänslan har emellertid också stundom visat benä
genhet att sträcka sig över klassgränserna, då den varit starkt ideologiskt 
betingad. Många som kommit från arbetarklassen men avancerat socialt — 
övergått exempelvis till tjänstemanna-, tidningsmanna- eller författar
yrket — känner sig sålunda alltjämt tillhöra den klass från vilken de ut
gått och som präglat deras samhällssyn. Dessa förhållanden har belysts av 
den moderna sociologien t. ex. i Segerstedt & Lundquist, Människan i in
dustrisamhället, del II, där klassmedvetandet göres till föremål för en in
trängande analys.6 Här är inte platsen att närmare gå in på ett social
psykologiskt problem av denna art och omfattning; jag har dock velat an
tyda det, då det är av väsentlig betydelse för arbetardiktningens särart.

Att gränsen emot den lägre medelklassen i en del fall kan bli svår att 
fixera framgår av vad som ovan antytts, och det visar sig även i fråga 
om författarmaterialet. Vid min statistiska bearbetning har arbetarklassen 
avgränsats snävt mot medelklassgruppen.

I både materiellt och i kulturellt hänseende, dvs. i fråga om bildnings- 
möjligheter och föreningsaktivitet etc., har storstädernas arbetare varit 
mera gynnade än landsbygdens, liksom den sist presenterade kategorien 
industriarbetare (grupp VII) som helhet varit ojämförligt bättre lottad 
än torpar- och lantarbetarklassen (grupp VIII). Henrik Fredrik Spak, 
»lantarbetarprästen», säger i sin utredning om Lantarbetar ef råg an (1907):

Flerårig tjänstgöring såväl i städer som på landet gav mig tillfälle att upp
draga en jämförelse mellan industriarbetarnes och lantarbetarnes levnadsstandard 
i olika delar av vårt land . . .  vad jag såg på landet slog mig med förfäran, så 
absolut utföll jämförelsen till lantarbetarnes nackdel.

Han ger här också talande skildringar av den bristfälliga skolutbildning 
som lantarbetarbarnen erbjuds. Detta skall mera utförligt behandlas i annat 
sammanhang — förhållandet avspeglas på sitt sätt i författarstatistiken.
tinuerlig facklig verksamhet. I sitt begynnelseskede var Typograf-föreningen närmast 
en »nöjes- och studiesammanslutning» (Hilding Johansson). I uppropet till dess stif
tande hette det bl. a.: » . . .  på tiden att de arbetande klasserna själva, vart yrke för sig 
eller ock gemensamt, stiftade föreningar till bildande nöjen och tidsfördriv på lediga 
stunder, i stället för ruinerande orgier .. .»

Min karakteristik i detta stycke bygger på skilda framställningar, bl. a. Sigfrid 
Hanssons i Svenska folkrörelser, 1, och Hilding Johansson i Folkrörelserna, s. 31 ff.

0 I avdelningen »Klassmedvetande i industrisamhället» analyseras begrepp som sam
hällsklass och -skikt och deras tillämpbarhet i det nutida demokratiska samhället, där 
skiljelinjerna »genombrutits och tunnats ut». Här påpekas också, att enligt marxistiskt 
tänkande det »förhållandet att en person erhåller utbildning och genom utbildning får 
ett annat yrke icke rubbar hans klassposition» (s. 264).

Den svenska parnassens »demokratisering» 99



100 Lennart Thorsell

Arbetarförfattarnas frammarsch är märklig och visar en intressant ut
vecklingskurva. Under 00-talet kommer det första genombrottet — under 
80- och 90-talen debuterade tillsammans 3 författare från arbetarmiljö, 
med följande decennium stiger talet till 7 (motsvarande 6 %). Under 1910- 
talet sjunker dock antalet åter (medan samtidigt författar kår en i sin hel
het så kraftigt ökar i antal). Först med 20-talet kommer genombrottet på 
bred front, då antalet stiger till 16 (mosvarande 14 % av kåren). Under 
30-talet behålles positionerna i stort, och under 40-talet förstärkes de yt
terligare: 23 av decenniets författare (16 %) kommer från arbetarhem. 
Den tillfälliga tillbakagången under 10-talet får ses i sitt samband med 
arbetarrörelsens kris tiden närmast efter storstrejken. Utom den psyko
logiska verkan som rörelsens stagnation eller tillfälliga tillbakagång får 
antagas ha haft, har den säkerligen medfört även mera direkta svårigheter 
för de skribenter, som framträtt inom rörelsen. Både pressen och littera
turen var ju så beroende av insatser från de fackliga och politiska orga
nisationerna för sin spridning.

#

De fyra första grupperna, jämte en liten social och kulturell elit inom 
bondeklassen, representerar de »kulturbärande skikten» i 1800-talets sam
hälle. En ännu tydligare bild av den märkliga förskjutning i förhållandet 
mellan de olika samhällslagrens kulturinsatser, som ägt rum under den 
tidrymd undersökningen omfattar, kan man få genom att sammanföra de 
grupper som representerar de högre samhällsskikten (I-IV) till en, och 
jämföra dess utvecklingskurva med de två lägsta gruppernas (V II-V III), 
dvs. arbetar- och lantarbetarklassen. Inom 80-talsgenerationen var sålunda 
de akademiska, aristokratiska och borgerliga gruppernas bidrag till för- 
fattarkåren överväldigande stort, 83 % — medan bidraget från arbetar
klassen var endast 1 %. Under 00-talet har de förstnämnda gruppernas 
andel minskat till 69 % och under 20-talet har den sjunkit ytterligare, 
till 51 %, medan arbetargruppernas andel samtidigt stigit — till 10 % un
der 00-talet och till 22 % under 20-talet; under 30- och 40-talen är deras 
andel 19 %, mot 59 % för de högre grupperna. Mellangruppernas ställ
ning håller sig mera konstant under hela perioden.

För att ytterligare komplettera bilden av den sociala breddningen inom 
författarkåren bör emellertid påpekas, att man kan iakttaga en förskjut
ning inte blott mellan utan även inom de grovt tillskurna fack, som jag 
sökt fånga den oändligt skiftande mångfalden i. Och den förskjutningen 
går ej att utläsa ur den statistiska redovisningen av min undersökning. 
Jag kan endast med några exempel antyda den: Medan de 1800-talsför- 
fattare, som stammar från bondeklass, på få undantag när kommer från 
dess högsta skikt, såsom Betty Jansson, Eva Wigström (Ave), Ola Hans
son, E. A. Karlfeldt — blir med 1900-talet även de lägre skikten i helt 
annan utsträckning representerade, genom t. ex. Fabian Månsson, Albert 
Viksten, Per Nilsson-Tannér och Artur Lundkvist.7 En i viss mån lik-

7 Betty Jansson, flitig  romanförfattarinna, var dotter till bondepolitikern Hans Jans
son. Eva Wigström, som debuterade 1870 med T aflor ur slcånslca folTclifvet, tillhörde 
liksom Ola Hansson den skånska bondearistokratien. Fabian Månsson däremot kom från 
mycket torftiga villkor; fadern var fiskare och småbrukare, dog tidigt — föräldrahem
met gav inga framtidsmöjligheter, utan han blev arbetare från tidiga ungdomen. Unge
fär samma villkor har gällt för de övriga här nämnda.
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DIAGRAM som visar den fortgående sociala breddningen av författarkåren samt ut
vecklingen i fråga om bildningstyp hos författarna ur de lägre samhällsklasserna.

A n t a l

---------- = l ä g r e  m e d e l k l a s s  ( g r u p p  VI) ------------  = a r b e t a r k l a s s  ( g r u p p  VII)
---------- = b o n d e k l a s s  ( g r u p p  V)  +  +  +  = j o r d b r u k e t s  u n d e r k l a s s

( g r u p p  VIII)

Fig. 6 a. Antal författare med härkomst ur de lägre samhällsklasserna, som framträtt
under tiden 1880-1950.

A n t a l

-------- =  s t u d e n t e x a m e n  ---------- =  l ä r o v e r k
...........  = f o l k s k o l e s e m i n a r i u m  +  H— |- = f o l k h ö g s k o l a

----------  = e n b a r t  f o l k s k o l a
Fig. 6 b. Bildningsvägar som utnyttjats av dessa författare.

artad förskjutning kan också skönjas bland arbetarklassens författare — 
från städernas till landsbygdens mera eftersatta arbetargrupper.

Den starka sociala rörligheten inom de breda lagren återspeglas även 
inom författarurvalet, bl. a. på så sätt att flera författare som är upp
vuxna i bondehem (och som här räknats till grupp V, bondeklass) genom 
sin yrkesverksamhet — och genom anslutning till arbetarrörelsen — är att
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räkna såsom arbetarförfattare. Det gäller F. Månsson, Hedenvind-Eriks- 
son m. fl.

Några faktorer av väsentlig betydelse för orsakssammanhangen bakom 
den utveckling — den sociala breddningen av författarkåren — som här i 
stora drag tecknats, skall den följande granskningen av författarnas bild
ningsgång och yrkesförhållanden ge belysning åt.

B ildningsvägarna
Det har i föregående avsnitt framhållits, hur utbildningen samman

hänger med och är beroende av det sociala ursprunget. Statistiken över 
författarkåren bestyrker i stort sett de allmänna reflexioner, som där 
framfördes, och de socialpsykologiska iakttagelser, som refererades 
(sid. 93 f.).

Den relativa tillbakagång, som påvisats för de högre samhällsgrupperna 
i fråga om författarnas sociala härkomst, åtföljes emellertid inte helt och 
fullt av en motsvarande tillbakagång för den akademiska bildningstypen. 
De frågor, som uppställer sig i detta sammanhang, och som min undersök
ning sökt ge svar på, är främst: 1) I vilken utsträckning har författare, 
som utgått från de lägre samhällsskikten, fått tillgång till akademisk ut
bildning eller kunnat ta studentexamen? 2) Hur har de nya »folkliga bild- 
ningsvägarna» utnyttjats, och i vilken utsträckning har de inverkat på 
den sociala breddningen av författarkåren, som kunnat konstateras?

En sammanställning, som statistiskt belyser den akademiska utbild
ningens ställning under perioden 1880-1950 skall här presenteras (jfr ta
bellen sid. 86).

(Siffran inom 
parentes = 

totala antalet)

Akademiker (bildningstyp 1-2) (Bildningstyp 3)

Doktor 
(el. lic.)

Annan 
ak. ex.

Univ. - 
stud. %* Stud.-

ex.
Ex. fr. 
HLS 
***

Fsklär.
ex. %*

80-tal: (83) 15 15 7 45 18 1 23
90-tal: (85) 15 6 10 37 26 4 — 35
00-tal: (112) 15 22 13 45 17 3 2 20
10-tal: (140) 15 13 12 29 32 8 4 31
20-tal: (115) ‘ 16 22 7 39 13 3 9 22
30-tal: (136) 12 18 14 33 18 1 8 20
40-tal: (142) 11 31 17 41 14 2 4 14

Därav ur lägre
samhällskl. Doktor Annan XJniv.- 0/ ** Stud.- Ex. fr. Fsklär.
(grupperna (el. lic.) ak. ex. stud. /o ex. HLS ex.

V-VIII):

80-tal 2 2 1 14 4
90-tal 2 1 2 16 3 — —

00-tal 1 2 2 10 8 — 2
10-tal 3 1 4 20 4 — 1
20-tal 4 2 3 20 3 — 8
30-tal 1 6 4 26 2 — 2
40-tal 2 6 4 29 6 — 2

* % av hela antalet författare fr. samma decennium. 
** % av antalet akademiker-författare.

*** HLS = Högre lärarinneseminarium.
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Bildningstyp i ,  2 och 3
Av tabellen framgår, att den akademiska bildningstypen minskat avse

värt, om man ser den i relation till övriga kategorier, men däremot inte 
i absoluta tal. Antalet författare med akademisk examen eller kortare kon
takt med universitetsmiljön är under 80-talet 37 (motsvarande 45 % av 
decenniets författare) — under 1920-talet är antalet 44 (motsvarande 
40 %) och under 30-talet 43 (vilket då motsvarar 32 %). Under 40-talet 
stiger siffran till 59 (motsvarande 41 %).

Det är uppenbart, att tillströmningen till den lärda banan från de lägre 
samhällsgrupperna har ökat under 1900-talets första decennier, och hur 
den utvecklingen avspeglas inom författarkåren kan man utläsa ur den 
nedre hälften av tabellen på föregående sida, där författare med härkomst 
ur de lägre sociala grupperna (V-VIII) särskiljts. Antalet »bondestuden
ter» bland författarna är aldrig stort och minskar snarare än ökar: 2 un
der vartdera 80- och 90-tal, 5 under 00-tal, 4-2-3 under de följande decen
nierna. Det är främst från den lägre medelklassen (grupp VI) som till
skottet kommer. Av dessa studenter har en del vuxit upp på landsbygden 
(fädernas yrke bl. a. lanthandlare, hantverksmästare, stationsinspektor, 
fyrmästare, lots), men oftast kommer de från småstadsmiljö. — Antalet 
studenter ur arbetarklassen bland författarna är ringa. Den förste, jour
nalisten Algot Sandberg, debuterar emellertid redan på 80-talet; hans hem
ort är Stockholm. Med tjugotalet först blir det någon ökning — till 20-tals- 
akademikerna ur arbetarklass hör främst professor Olle Holmberg och 
journalisten Herbert Grevenius, båda från stockholmska arbetarhem (fa
derns yrke typograf resp. bokbinderiarbetare). Att landsbygdens arbetar
grupper varit missgynnade i kulturellt avseende illustreras av det faktum, 
att grupp VIII inte bidrar med någon representant här. Det är först inom 
40-talsgenerationen, då studiegången underlättats bl. a. genom korrespon
densundervisningens utbredning, som läget blivit annorlunda.8 — Hur 
orimlig tanken på den lärda banan tedde sig för jordbruksarbetarfamiljen 
vid seklets början, har Ivar Lo-Johansson beskrivit på ett drastiskt sätt i 
Analfabeten (kapitlet: »Jag vill bli student»).

Det är emellertid i dessa sammanhang fråga om alltför små siffror, för 
att det skall vara någon mening med utförligare analyser och slutsatser 
på grundval av statistiken. En tendens framgår dock otvetydigt: ökningen 
av akademiker från de lägre grupperna sammantagna är markant — me
dan under 80- och 90-tal omkring 15 % av antalet akademikerförfattare 
kom från de lägre samhällsskikten, var siffran för 20-tal och 30-tal 20 % 
resp. 26 % och för 40-tal nära 30 %.

Det bör även framhållas, att den lärda bildningsvägen sedan 1800-talets 
mitt blivit vidgad och rikare förgrenad i och med att samhällsutvecklingen 
medfört nya behov och nya intellektuella yrkeskategorier. Det åter
speglas inom författarkåren, där vi återfinner civilingenjörer och natur
vetenskapsmän (P. Hallström, G. Beskow, Å. Gustafsson m. fl.) ett stort

8 Korrespondensundervisningen är visserligen ingen nyhet inom vårt undervisnings
väsen (Hermods grundades 1898), men dess vidsträckta betydelse även för de lägsta 
samhällsgrupperna torde gälla framför allt de senaste decennierna. Flera författare har 
omtalat, att de försökt sig på korrespondensstudier, bl. a. B. Nordh, T. Blom, P. Wik- 
berg — men utan större planmässighet och utan inriktning på någon examen.
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antal tidningsmän samt chefer och tjänstemän inom förlags- och radio- 
verksamhet, etc. — Jämför f . ö. kapitlet om yrkesfördelningen inom för- 
fattarkåren.

Gruppen av studenter utan akademisk utbildning eller kontakt med uni
versitetsmiljön är betydligt mindre till antalet än akademikergrupperna, 
och dess andel av författarkåren minskar under de senaste decennierna. 
Några fakta om den bör dock påpekas. Gruppen representerar yrken som 
officerare, ingenjörer m. fl. tekniker, andra tjänstemän samt tidningsmän 
och fria författare. Till denna kategori har också räknats ett antal kvinn
liga författare, som efter skolgång i flickläroverk genomgått högre lära
rinneseminarium (dessa redovisas särskilt i tabellen sid. 102).

Att antalet kvinnliga författare ökat har tidigare påpekats. Detta får 
väl i viss mån sättas i samband med kvinnoemancipationen och ses som en 
följd av att möjligheterna till intellektuell utbildning ökats för kvin
norna, som ej längre är hänvisade enbart till hemmets bildningsmöjlig- 
heter. Bland 80- och 90-talens kvinnliga författare (42 till antalet) finns 
ingen med akademisk utbildning och endast några få med studentexamen. 
Med 00-talet framträder flera studentskor och åtminstone tre kvinnliga 
författare, som kan kallas akademiker — Emilia Fogelklou, fil. kand. -06, 
samt Ebba Pauli och Ellen Wester, som båda bedrivit universitetsstudier 
utomlands; Lydia Wahlström, fil. dr 1900, gör sin skönlitterära debut un
der 10-talet. Under de följande decennierna ökar antalet kvinnor med stu
dentexamen och akademisk utbildning — i mindre utsträckning, men dock 
i någon mån, även från de lägre samhällsgrupperna.

Folkskoleseminariet, som varit en av de viktigaste folkliga bildnings- 
vägarna från 1800-talets senare hälft och som haft så stor betydelse för 
»ståndscirkulationen» i de nordiska länderna, har spelat en mindre bety
dande roll för författarkåren i vårt land, än man kunnat vänta.

Seminarieutbildningen har under folkskolans tidigare utvecklingsfas va
rit mycket elementär. Många elever började vid seminariet med minsta 
tänkbara förkunskaper, och under seminarieårens intensiva plugg hann de 
flesta inte få så mycket av intellektuell skolning eller av vidgade perspek
tiv — »lärokursen kunde betraktas som utvidgad folkskolekurs», säges det 
i Folkskolans historia.9 Naturligtvis har en förbättring skett så små
ningom, men en avgörande förändring medförde först seminariereformen 
av år 1913, som genomfördes av den liberale ecklesiastikministern, f. d. 
folkskolläraren Fridtjuv Berg. Då infördes bl. a. också studentlinjen vid 
seminarierna. Detta årtal har därför här fått bilda en gräns, på så sätt att 
seminarieutbildningen före reformen har jämställts med lägre läroverks- 
utbildning och förts till grupp 4, medan seminarieutbildningen efter re
formens genomförande hänförts till grupp 3 och alltså jämställts med stu
dentkategorien.

Stöd åt en sådan uppdelning ger också författarmaterialet. Bland dem 
som examinerats efter reformen finns flera, som avlagt studentexamen 
före sitt inträde i folkskoleseminarium, och ytterligare några, som efter 
folkskollärarexamen fortsatt med akademiska studier (bl. a. E. Bäckström, 
Karin Boye, Sigrid Gillner). I några fall förekommer bildningsgången 
folkhögskola-folkskoleseminarium.

0 Svenslca folksTcölans historia, 3, s. 254 ff. — jämför den tidigare givna framställ
ning av folkskoleseminariet som bildningsväg, s. 64 ff.



Bland de på 80- och 90-talen debuterande förf. förekommer endast en 
med folkskollärarexamen;

under 00-talet är antalet 2;
under 10-talet stiger antalet till 6 (varav 3 fortsatt med akademisk 

utbildning) ;
under 20-talet är antalet 11 (varav 2 med även akademisk examen) ;
under 30-talet är antalet 9 (varav en med akademisk examen).
De flesta av dessa kommer från bondeklass, men med 20-talet kommer 

också några från arbetarklass, liksom även flera under de sista decen
nierna kommer från hem av borgerlig medelklass och tjänstemannaklass. — 
Som medel för författarkårens sociala breddning har folkskoleseminariet 
för Sveriges vidkommande tydligen spelat en mindre viktig roll än för de 
nordiska grannländerna.

Räknar man samman bidragen från alla de hittills behandlade grup
perna — de med akademisk examen, studentexamen, högre lärarinneexa- 
men, folkskollärarexamen —, finner man, att en märkbar minskning ägt 
rum: från omkring 70 % av författarkåren under 80- och 90-talen till 
53 % under 30-talet. Medan på 40-talet åter en liten ökning kan registreras: 
55%.

För flertalet författare ur dessa kategorier har författarskapet varit en
dast en bisyssla vid sidan av deras verksamhet såsom ämbetsmän, präster, 
lärare, tjänstemän av andra slag eller såsom tidningsmän.
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Bildningstyrp 4

Inom följande kategori (grupp 4) rymmes representanter för olika bild- 
ningstyper. Dels finns här de, som gått i elementarläroverk, flickskola 
eller jämförlig läroanstalt men ej nått så långt som till studentexamen 
eller motsvarande utbildningsgrad. Dels finns ett antal, framför allt bland 
de kvinnliga författarna, som fått sin intellektuella skolning huvudsak
ligen i hemmet — genom privatlärare eller av föräldrarna. Det gäller här 
alltid författare från en hemmiljö, som kunnat förmedla en avsevärd all
män och litterär bildning, och som därför ej kunnat kallas »autodidakter» 
i den snäva bemärkelse, i vilken begreppet här användes. Antalet av demr 
som »gått i skola» i hemmet, minskar starkt under 1900-talet, i samma mån 
som den kvinnliga ungdomen i ökad utsträckning får möjlighet till läro- 
verksutbildning.

En viktig grupp av dem som en kortare tid gått i läroverk har sedan 
valt en konstnärlig utbildning — målarskola eller teaterskola. Dit hör t. ex. 
Daniel Fallström, V. von Heidenstam, Ernst Josephson; Gustaf Janson,. 
Pelle Molin; Henning Berger; Anna Lenah Elgström, Else Kleen, Martin 
Koch, Evert Taube; Karl Gerhard, Adolf Hallman, Rikard Lindström,. 
Valdemar Dahlquist, Gustaf Magnusson och Arne Nyman.

I övrigt varierar utbildningen mycket; här finns skilda skolformer och 
-stadier representerade. I några fall har skolgången avbrutits på gymna- 
siestadiet; det gäller utom Gustaf Janson och Molin, som redan nämnts, 
bl. a. B. H. (Hinke) Bergegren, Hilding Östlund, Vilhelm Moberg, Allan 
Eriksson. Andra författare har realexamen, teknisk skola eller handels- 
utbildning bakom sig, åter andra har slutat redan på lägre stadium: Hen
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ning Berger och Birger Sjöberg t. ex. Det är oftast journalistyrket, som i 
dessa fall förmedlat övergången till författarskapet.

Dessa författares sociala bakgrund är också mycket olikartad. De som 
undervisats i hemmet kommer förstås från intellektuella hem (ofta präst
hem), från välsituerade borgarhem eller hem av kategorien godsägarklass. 
Några namn må nämnas för att mera konkret karakterisera gruppen: Vic
toria Benedictsson, dotter till en jordbrukande ståndsperson, prästdottern 
Cecilia Bååth-Holmberg, som direkt från hemmet trädde in i sin krävande 
folkhögskolegärning, vidare godsägaredöttrarna Julia Svedelius och Ame
lie Posse.

Av läroverkseleverna kommer flertalet från hem tillhörande medelklas
sen, särskilt grupp VI lägre medelklass. De som kommer från högre social
grupper har företrädesvis gått i privatskolor, högre elementarläroverk, 
flickskolor; de som kommer från lägre medelklass och under de senaste 
decennierna även i flera fall från arbetarklass har oftast valt skolor med 
praktisk yrkesinriktning efter genomgången folkskola — realexamen (Ivar 
Ljungqvist, Nils Ferlin), tekniska skolor och handelsutbildning, ja, även 
konsthantverksutbildning (Gertrud Lilja) finns representerade. Några av 
de författare, som förts till denna kategori, står egentligen nära bildnings- 
typen autodidakter (grupp 6), trots att de någon tid gått i läroverk, näm
ligen såtillvida som de från tidiga ungdomen fått försörja sig genom 
kroppsarbete eller annan praktisk verksamhet. Det gäller t. ex. Martin Koch, 
Vilhelm Moberg, Gunnar Falkås, Waldemar Hammenhög, Gunnar Lobråten.

Korrespondensundervisningen kan sägas bilda ett mellanled mellan 
gruppen läroverkselever och gruppen autodidakter. Hermods startar sin 
verksamhet redan vid sekelskiftet, och för flera författare — framför allt 
bland dem, som vuxit upp på landsbygden — har korrespondensstudierna 
betytt en möjlighet till grundläggande intellektuell skolning, som energiskt 
tillvaratagits och i några fall fört till examina: folkskolläraren Helmer V. 
Nyberg och akademikerna Karl Vennberg och Werner Aspenström ger 
exempel härpå. I de fall, då korrespondensstudierna ej resulterat i någon 
examen, har författarna i fråga här hänförts till autodidakternas grupp 
(dvs. grupp 6).

Antalet författare, som tillhör grupp 4, har ökat men obetydligt, medan 
gruppens procentuella andel av kåren sjunkit något under perioden. Antal 
under 80- och 90-tal: 23 resp. 21 (motsvarande 28% resp. 26 %), under 
10-tal: 32 (motsvarande 23 %), under 20- till 40-tal: 24 resp. 28 och 26 
(motsvarande 22 resp. 21 och 18 %). Mera anmärkningsvärda är föränd
ringarna inom gruppen, som beträffande den sociala sammansättningen 
innebär en förskjutning mot de lägre samhällsskikten — av 80-talets 23 
författare ur »läroverksgruppen» stammar 20 från de högre samhällsgrup
perna (grupp I-IV) ; av 20-talets 24 författare kommer 10 från motsva
rande samhällsgrupper, medan 6 kommer från lägre medelklass och 2 från 
vardera bonde- och arbetarklass.

Bildningstyp 5

Kategorien folkhögskolebildade författare erbjuder ett sådant intresse 
och har en så central betydelse för de sammanhang, som undersökningen 
vill klarlägga, att den bör mera utförligt redovisas. I den statistiska fram
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ställningen har till den gruppen hänförts endast de, som ej fortsatt sin in
tellektuella utbildning genom andra skolor (läroverk, folkskoleseminarium) 
efter genomgången folkhögskola. Här nedan upptages även dessa. Antalet 
författare, vars bildningsväg gått via folkhögskolan (eller jämförlig bild
ningsanstalt), blir då sammanlagt 46. Möjligen finns det ytterligare några 
författare bland de i undersökningen upptagna, som gått på folkhögskola, 
fastän någon uppgift härom ej stått att erhålla.1

För att ge en uppfattning om i vilken grad folkhögskolan spelat en roll 
för inriktningen mot författarskap meddelar sammanställningen nedan 
också uppgifter om tidpunkt för folkhögskolevistelsen och för den litterära 
debuten samt om de blivande författarnas yrken vid tiden för skolbesöket 
och om ung. tidpunkt för ev. övergång till intellektuell yrkesverksamhet 
(yrkesbeteckningarna har tagits ur skolans redogörelser, såvitt sådana 
funnits införda där):

80-tal:

Johan Lindström -Saxon /  Örebro läns folkhögskola 1879-80; debut 1880; fader: 
hemmansägare; yrke: affärsbiträde — efter fhsk. journalist.

00-tal:

Carl Larsson i B y  /  Dalarnas folkhögskola, Fornby, 1903—04; debut 1907; fader: 
hemmansägare; yrke: hemmason (fr. omkr. 1912 skriftställ.).

Johan F redrik  Persson /  lantbruksskola (tidpunkt oviss); debut 1908; fader: hem
mansägare; yrke: hemmason.

K a rl Östman /  Brunnsviks folkhögskola 1912-13; debuten hade skett 1909; fader: 
byggnadssnickare; yrke: sågverksarbetare.

10-tal:

Dan Andersson /  Brunnsviks folkhögskola 1914-15; debut 1914 (före folkhögskole- 
tiden); fader: byskollärare, fr. 1905 torpare; yrke: skogsarbetare, en kort tid 
ombudsman för IOGT, efter fhsk. tidvis enbart författare.

H arry  B lom berg /  Brunnsviks folkhögskola 1916—17; debut 1917; fader: skräd
dare (fr. sitt 4:e år har H. B. uppfostrats i fosterhem); yrke: typograf — efter 
fhsk. journalist.

A bdon Furuhage /  Brunnsviks folkhögskola 1915—16 och 1919—20; debut 1917; 
fader: småbruk, o. skomak.; yrke: urmakeriarb. — skriftställare och konstnär 
fr. omkr. 1920.

Gustav H edenvind-Eriksson /  Jämtlands läns folkhögskola 1903-04; debut 1910;
fader: hemmansägare; yrke: jordbruks-, anläggnings- och skogsarbetare.

R agnar Jändel /  Brunnsviks folkhögskola 1915-16; debut 1917; fader: målare;
yrke: måleriarb. — efter fhsk. enbart förf.

E rik  W ilhelm  Olson /  Brunnsviks folkhögskola 1909-10; debut 1914; fader: köp
man; yrke: handelsbitr. — från 1911 tidningsman.

H ilda Olsson »Kerstin Hed» / Tärna folkhögskola (sommarkurs) 1909; debut 1913;
fader: lantbrukare; yrke: hemmadotter — lantbrukarhustru från 1916.

A lbert V iksten /  Hola folkhögskola 1912-13; debut 1917; fader: arrendator och 
skomakare; yrke: skogsarbetare, flottare — efter fhsk. journalist och författare.

Den svenska parnassens »demokratisering:

1 De i det följande lämnade uppgifterna har hämtats ur resp. folkhögskolors års- 
redogörelser samt ur de biografiska källor, som i ett tidigare sammanhang nämnts. I 
flera fall är det även fråga om av förf. själva muntligt eller brevledes lämnade upp
gifter.
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20-tal:

Carl E m il Englund /  Jakobsbergs folkhögskola 1922-23; debut 1925; fader: un
derofficer; yrke: skogsarbetare, affärsbiträde — konsumföreståndare (senare 
ledare för Boklotteriets verksamhet).

H elm er Grundström /  Degerfors och Brunnsviks folkhögskolor 1927-29; debut 
1929; fader: torpare och skogsarbetare; yrke: skogs- o. vägarb. — förf. från 
1930.

M aj H irdm an, f. Eriksson /  Hampnäs folkhögskola (sommarkurs) 1911, fortsatt 
utbildning: folkskoleseminarium; debut 1921; fader: timmerman; yrke: ser
vitris — giftermål 1912.

Nanny Johansson /  Birkagårdens folkhögskola 1923-24; debut 1925; fader: jord
bruksarbetare; yrke: fabriksarbeterska.

Iva r Lo-Johansson /  Stockholms läns södra folkhögskola 1917-18 samt 1920-21; 
debut 1927; fader: statare — »egnahemmare»; yrke: jordbruksarbetare — efter 
fhsk. div.-arbetare i Stockholm, från 1925 journalist.

A rtu r L undkvist /  Birkagårdens folkhögskola 1926-27; debut 1928; fader: hem
mansägare; yrke: »f. d. lantarb.» (skolans redogör.) — efter fhsk, skriftställare.

Vilhelm M oberg /  Kronobergs läns folkhögskola 1916-17, fortsatt skolgång i 
Katrineholms lärov. 1917-18; debut 1921; fader: soldattorpare; yrke: jordbruks- 

och sågverksarbetare — från 1920 journalist.
Josef O liv /  Brunnsviks folkhögskola 1918 (jan.-juni); debut 1926; fader: lant

brukare och snickare; yrke: jordbruksarbetare, snickare m. m. — journalist från 
1921.

Gustav Sandgren /  Karlskoga folkhögskola 1926-27, Malungs folkhögskola 1928-29; 
debut 1929; fader: tunnbindare; yrke: industriarb. — från 1930 enbart förf.

30-tal:

A . Gunnar Bergman /  Birkagårdens folkhögskola 1922-23; debut 1935; fader: 
trädgårdsmästare; yrke: snickare — efter fhsk. (från —26) journalist.

Ture Blom /  Brunnsviks folkhögskola (2 årskurser) 1929—31; debut 1937; fader: 
torpare; yrke: metallarbetare — efter fhsk. arbete som packare hos Bonniers 
bokförmedling.

H arald Forss /  Vintergården, Örebro, 1932-34, Örebro läns folkhögskola 1934-35 
l:a  årskursen); debut 1939; fader: gårdskarl; yrke: brevbärarbiträde m. m. o. 
tillfällig medarb. i tidningar — förf. fr. början av 40-talet.

K a rl E lf  red K um m  /  Uppsala läns folkhögskola (2 årskurser) 1929—31 samt Wen- 
delsbergs folkhögskola 1931-32; debut 1933 (-48); fader: statare, torpare; 
yrke: jordbruksarbetare — fr. slutet av 30-talet förf.).

A nna Lorentz ( Larsson) /  Jönköpings läns folkhögskola (sommarkurs) 1925; 
debut 1936; fader: lantbrukare; yrke: lantbrukarhustru.

Sekel N ordenstrand /  Dalarnas folkhögskola, Fornby, 1932-33 och Sigtuna folk
högskola 1933-34; debut 1934; fader: sågverksarbetare; yrke: verkstadsarbetare.

H olger Oijens /  Wendelsbergs folkhögskola 1932—34; debut 1937 (—48); fader: 
sadelmakare; yrke: målare.

Sven E dvin  Salje /  Wendelsberg folkhögskola 1940-41; debuten hade skett 1938; 
fader: snickare; yrke: jordbruksarb., affärsbitr. — yrkesförf. fr. 1940.

K . Gunnar Schulze /  Östergötlands folkhögskola 1902-03 och lantmannaskola 
1903-04; debut 1930; fader: godsägare; yrke: lantbruksinspektor.

Carl E lo f Svenning /  Brunnsviks folkhögskola 1927-28 samt Birkagården 1929-30, 
dessförinnan realexamen; debut 1932; fader: styrman; yrke: litteratör (Brunns
vik) studerande (Birkagårdens redogör.).

Olle Svensson /  Gävleborgs läns folkhögskola 1924-25; debut 1934; fader: skogs
arbetare; yrke: skogs- och jordbr.arb. till omkr. 1930.
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40-tal:
L ars A hlin /  Ålsta folkhögskola 1933-35, Birkagården (2:a årskurs) 1938-39; 

däreft. (1941-42) en kort tid vid Fjellstedtska skolan; debut 1943; fader: handels
resande; yrke: ett flertal yrken und. 30-talet (beteckn. »studerande» i Birkagår- 
dens redogör.).

W erner A spenström  /  Sigtuna folkhögskola 1936-38; därefter korresp.studier till 
stud.ex. samt akademiska studier (fil. kand. -45); debut 1943; fader: jordbr.- 
arbetare (död vid W:s födelse); yrke: jordbr.arb. — studerande.

S tig  Carlsson /  Yiskadalens folkhögskola 1939-^10; debut 1945; fader: byggnads- 
arb.; yrke: frisörlärling — fr. 1942 journalist.

Otto Carlsson »Otto Karl-Oskarsson» /  Sunderby folkhögskola 1936—37 samt 
Brunnsvik (2:a årskurs) 1942^13, Handelsinstitut; debut 1943; fader: småbru
kare; yrke: järnvägsarb. m. m. (tidvis arbetslös).

B irger Norman /  realex. (Kramfors) senare Wendelsbergs folkhögskola (3:e års
kurs) 1933-34, Socialinstitutet; debut 1951; fader: brädgårdsarb.; yrke: in- 
dustriarb. (t. 1938) däreft. studieledare.

Gösta Pettersson /  Brunnsviks folkhögskola 1938—39; debut 1945; fader: tygarbe
tare; yrke: cykelbud, konduktör m. m. (beteckn. »busskonduktör» i Brunnsviks 
redogör.).

A rnold  R örling /  Sunderby fh.skola 1931-32; Brunnsvik, LO-skolan 1941; debut 
1941; fader: rallare, gruvarb. och dagsverkare; yrke: skogsarbetare o. fabriks- 
arb. — journalist fr. 1943.

S tig  S jöd in  /  Brunnsviks folkhögskola 1939-41; debut 1945; fader: polerare 
(Sandvikens järnverk); yrke: valsverksarb., div. yrken (även frilansskriverier i 
pressen) åren före debuten.

B irger V ikström  I Brunnsviks folkhögskola 1945-46; debut 1948; fader: skogsarbe
tare; yrke: skogsarbetare, dräng m. fl. yrken, även efter debuten — sedan för
fattare.

Av de i undersökningen upptagna författarna har följande fått sin skol
ning vid de religiösa samfundens bildningsanstalter (predikant-utbild- 
ning):

Carl Boberg /  Missionsskolan, Kristinehamn, 1879-82.
Leonard S tröm berg /  Metodistkyrkans pred.skola, Uppsala, 1892-94 — båda 

debuterar som skönlitterära förf. vid 90-talets början.'
Under 30-talet kommer sedan ytterligare några:
A nders A leby /  Örebro Missionsskola 1918-21, Betelseminariet 1925-27.
W iktor Norin /  Missionsförb: s skola, Lidingö, omkr. 1930.
K . Gunnar W ahlström  /  Betelseminariet 1931-35.

Samtliga dessa kommer från de kroppsarbetande klasserna (fädernas yrken: 
småbrukare, fiskare, arbetare), och några har själva tidvis varit kroppsarbetare.

Det bör emellertid ytterligare betonas, att dessa skolor — åtminstone fram på 
1900-talet — ej är att jämföra med folkhögskolan; de har en betydligt högre in
tellektuell nivå. Å andra sidan går de ej heller att jämställa med gymnasiet — de 
intar en mellanställning mellan dessa två skolformer.

De uppgifter som här lämnats om de folkhögskoleutbildade författarna 
illustrerar på sitt sätt vad som i ett tidigare sammanhang sagts om den 
svenska folkhögskolan (sid. 68 ff.). Inom de tidigare generationerna kommer 
de flesta av dessa författare från bondeklassen. Författarna ur arbetar
klassen är i huvudsak koncentrerade på några få skolor med folkrörelse
bakgrund, framför allt Brunnsvik.

Vad har folkhögskolan betytt? Att på den frågan söka ge ett svar, som
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kan äga allmän giltighet, är vanskligt. De författare, som ovan nämnts, 
har ganska olikartade utgångspunkter — en del har sina rötter i bonde
kulturen, andra har fått sin livssyn präglad av arbetarrörelsen. Rent eko
nomiskt betydde folkhögskolan för en del (framför allt under arbetslöshets- 
tiderna på 20- och 30-talen) helt enkelt en räddning ur en nödsituation. — 
Folkhögskolevistelsen underlättades redan vid den tidpunkten också genom 
statsstipendier. »Folkhögskolekursen gav helt enkelt en möjlighet att 
existera en vinter, vid en tid då några andra möjligheter till stipendier 
inte fanns för en som börjat skriva», säger vid en intervju en av de ovan
nämnda författarna, som på 20-talet besökt folkhögskola.

Litterära vittnesbörd av folkhögskoleförfattarna ger mycket av intresse. 
Av de här nämnda har flera i skönlitterär form redovisat sina erfaren
heter från folkhögskolemiljön och sin inställning till den — alltifrån Saxon, 
med den lilla berättelsen »Nya tag!» (1889) och till Albert Viksten med 
sitt breda Ådalsepos »Vindkantring» (1953), som också ger en utomor
dentlig skildring av Hola folkhögskola. (I annat sammanhang är det min 
avsikt att mera utförligt behandla några av de viktigaste av dessa verk.)

Det är uppenbart, att många arbetarungdomar som kommit till utpräg
lade bondeskolor känt sig främmande och ganska kritiska. Så tycks fallet 
ha varit med Hedenvind-Eriksson och i någon mån med V. Moberg (enligt 
skildringen i »Soldat med brutet gevär»). Kritiska synpunkter saknas inte 
hos Dan Andersson, Lo-Johansson och andra som behandlat folkhögskole- 
tiden, men helhetsomdömet blir dock mycket positivt (härvid kan jag 
räkna in även svaren till min enquête).2

För flera, framför allt av arbetarförfattarna, gäller säkert vad Ragnar 
Jändel säger om folkhögskoletidens betydelse: »Brunnsvik gav nu en kla
rare överblick [ ...]  ens värld blev ofantligt mycket rikare under dessa 
korta månader, men samtidigt vart man på ett sätt ’fattigare i anden’.
[-----------] Den första inblicken i kulturens värld kom en att se sin egen
fattiga värld i så mycket gråare och tristare dager. Jag kan därför ej neka 
till att jag var en levande illustration till påståendet att skolorna skapa 
håglöshet för kroppsarbetet och de fattiga, trånga livsvillkoren.»3

I inledningens korta framställning av den svenska folkhögskolans fram
växt och vidare utveckling har jag berört folkhögskolans principiella in
ställning på denna punkt under dess tidiga epok: hur eftertryckligt sko
lans målsmän under det slutande 1800-talets tidtals livliga folkbildnings
debatt framhöll, att folkhögskolan icke såsom läroverket var någon väg ätt 
befrämja ståndscirkulationen. Man betonade tvärtom vikten av att den 
folkhögskolebildade ungdomen stannade kvar inom sin klass, dvs. allmoge- 
eller arbetarklassen. Så har otvivelaktigt också i allmänhet varit förhål
landet. Men för de intellektuellt begåvade ungdomar, som vantrivdes i sin 
kulturfattiga ursprungsmiljö, som hade svårt att anpassa sin livsstil efter 
det tunga kroppsarbetets krav och som längtade efter att få utveckla sina 
intellektuella möjligheter, för dem gav folkhögskoletiden det tillfälle till

2 Ett par översiktliga artiklar i Tidskrift för svenska folkhögskolan behandlar lit
teratur med folkhögskolemotiv: Karl Hedlund, Diktarna och folkhögskolan (årg. 1944, 
s. 1) samt Lars Furuland, 1900-talsdiktarna och folkhögskolan (årg. 1955, s. 67 ff. och 
147 ff .) . Den sistnämnda undersöker och ger en på några intressanta punkter mera ut
förlig karakteristik av skolbesökets litterära betydelse.

3 K. Jändel, Spridda ungdomsintryck, i: Hågkomster och livsintryck, 8, s. 311.
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mognad och samling och den möjlighet till perspektiv över den egna situa
tionen, som gav en avgörande impuls till författarskap eller annan intel
lektuell verksamhet.

Av de fakta, som redovisats i sammanställningen över de folkhögskole- 
bildade författarna, framgår klart, hur folkhögskolevistelsen i flertalet fall 
inneburit en ny livsinriktning. Så gott som samtliga har, då de börjat vid 
skolan, haft något praktiskt yrke: som kroppsarbetare inom jordbruk eller 
industri, affärsbiträden etc. E tt fåtal har sedan fortsatt i sitt yrke någon 
längre tid — i flertalet fall har övergången till tidningsmanna- eller för
fattaryrket skett mycket snart efter folkhögskoletiden. Närmare hälften 
av de ovannämnda författarna (minst 18) debuterar inom ett par eller tre 
år efter folkhögskoletidens slut (i fyra fall har debuten skett före folk- 
högskolebesöket).

Ytterligare några förhållanden, som ovan redovisats, förtjänar att sär
skilt framhållas. Utom det att gruppen av folkhögskolebildade författare 
ökar i antal under decennierna fram till 1940 — går man utanför För
fattareföreningens medlemskader, blir detta ännu tydligare — har också 
den intellektuella skolning, som dessa författare fått, blivit mera omfat
tande och gedigen. I ökad utsträckning har man, efter att ha genomgått 
den elementära första årskursen, återkommit och bevistat en andra, 
stundom också en tredje årskurs, med möjligheter till friare uppläggning 
och fördjupning av studierna. I allt flera fall har efter folkhögskolan 
andra vägar till intellektuell utbildning öppnats: läroverk, folkskolesemi- 
narium och socialinstitut. Om 40-talsgenerationen betraktas för sig i en jäm
förelse på denna punkt, blir utvecklingstendensen särskilt tydlig. Av tiota
let författare bland de under 40-talet debuterande, vilkas bildningsväg 
fört genom folkhögskolan, har sålunda hälften sedan fortsatt sin utbild
ning, i ett fall (W. Aspenström) ända till akademisk examen.

Det är vidare anmärkningsvärt vilken betydelsefull roll »rörelse-sko
lorna» spelat. Mer än halva antalet av de här nämnda folkhögskolebildade 
författarna har gått vid de skolor, som haft mest utpräglad folkrörelse
karaktär :

på Brunnsviks folkhögskola (arbetarrörelsen) har 14 förf. gått,
på Wendelsbergs (Nationaltemplarorden) har 3 förf. gått,
på Sigtunastiftelsens (den ungkyrkliga riktningen) har 3 förf. gått,
på Jakobsbergs (den kooperativa rörelsen) har 1 förf. gått.

Vid de frikyrkliga organisationernas bildningsanstalter har dessutom 5 
av författarna fått sin skolning.

Vid olika »bygde-skolor» har däremot tillsammans 15 författare gått.4 
I flera fall förekommer ett både -  och: först hembygdens skola och så en 
andra årskurs vid en rörelseskola.

Ännu inom 40-talsgenerationen dominerar »rörelseskolorna» (4 av de
cenniets författare har varit brunnsvikselever).

4 Skillnaden mellan bygde- och rörelseskolor är väl inte alltid så lätt att fastställa; 
i huvudsak får den rent organisatoriska bakgrunden bli avgörande. — Jfr f . ö. de i in
ledningen anförda fakta om folkhögskolan som bildningsinstitution. — Att de frireli
giösa samfundens skolor (något oegentligt) jämställts med folkhögskolorna motiveras 
även där.
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Bildningstyp 6

Slutligen återstår kategorien »autodidakter», dvs. enligt den definition 
begreppet här givits: författare från icke-intellektuell, företrädesvis pro
letär miljö, som efter folkskolan ej fått någon ytterligare skolutbildning, 
utan som vanligen från tidig ungdom försörjt sig med kroppsarbete och 
skaffat sig sin intellektuella skolning genom självstudier på fritid. Såsom 
nämnts, har det härvid i många fall varit arbete på en tidningsredaktion, 
som givit den väsentligaste skolningen före den skönlitterära debuten.

Redan långt före den period, som denna undersökning omfattar, har det 
förekommit, att helt självlärda begåvningar ur de breda folklagren fram
trätt och kunnat hävda sig som författare och åtminstone tidvis kunnat 
leva på sin penna. Några intressanta exempel har tidigare nämnts: de 
mycket produktiva författarna Carolina Wilhelmina Stålberg och Pehr 
Thomasson. Flera bygdeskalder i Thomassons efterföljd samt några kvinn
liga folklivsskildrare ur bondemiljö kunde också nämnas. Bland väckelse
rörelsens folkliga sång- och psalmdiktare finns även några, som är rena 
autodidakter. Med 80- och 90-talen ger den nygrundade arbetarpressen 
möjligheter för arbetarrörelsens kampsångare att komma till tals. Bland 
dessa den första pionjärtidens arbetardiktare finns några helt självlärda, 
såsom korkskäraren Henrik Menander (tidningsman från 1884), grovar
betaren K. J. Gabrielsson (tidningsman från 1892), litografen Ernst Hell- 
borg. Det är dock först med vårt århundrade som kategorien autodidakter, 
av allmoge- eller arbetarklass, kommer att spela en roll, som är värd beak
tande inte endast i kulturhistoriskt avseende utan även i litteraturhistoriskt.

Bland 80- och 90-talens författare, som medtagits i undersökningen, 
finns — såsom framgår av den statistiska översikten — några autodidak
ter. Deras författarskap har också en brett folklig inriktning. Där är den 
framgångsrike publicisten Alfred Hedenstierna, »Sigurd»5, vars humoris
tiska folklivsskildringar når en för den tiden kolossal spridning. De auto
didakter, som debuterar på 90-talet, den diktande jämtlandsbonden P. W 
Enström och godsinspektorssonen Vilh. Nordin, representerar ungefär 
samma »folkliga» författartyp som Saxon m. fl. föregångare alltifrån Pehr 
Thomasson.

*

Efter sekelskiftet kommer det första uppbådet av självlärda arbetar- 
författare. K. J. Gabrielssons dikter utges två år efter hans död (1903), 
och under decenniet, som följer därefter, debuterar en rad diktare ur en 
yngre generation, av vilka flertalet först framträtt inom den socialistiska 
ungdomsrörelsens pressorgan, »Brand», »Fram» och »Stormklockan». Fram 
till världskriget är det närmare ett tjugotal autodidakter (de folkhögskole^ 
bildade är då medräknade), som framträtt inom arbetarrörelsen, de flesta 
med anknytning till dess press. Bara hälften av dem tar sitt skönlitterära 
författarskap så på allvar, att de ingår som medlemmar i Författareför
eningen, nämligen för att nämna dem i ordning efter debuten:

5 Hedenstierna (1852-1906) är visserligen av adlig familj — fadern är f. d. hovjun- 
kare; en jordbrukande ståndsperson — men han själv arbetade inom jordbruk utan an
nan skolning än en mycket knapphändig folkskolegång, innan han började sin tidnings- 
mannabana.
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den skånska tjänstflickan Christina Nilsson (debut 1905, medlem av Författare
föreningen från 1907);

järnarbetaren Leon Larsson (debut 1906, medlem av Författareföreningen från 
1909);

tidningsmannen, f. d. lantarbetaren Alfrecl Kämpe (debut 1907, medl. av För
fattareföreningen 1912);

tidningsmannen, f. d. flottaren m. m. Aug. Törnblom, »Elf Norrbo» (debut 1908, 
medl. av Författareföreningen från 1912);

trikåstickerskan Maria Sandel (debut 1908, medl. av Författareföreningen 
1914);

f. d. springpojken Erik Lindorm (debut 1908, medl. av Författareföreningen 
1913);

f. d. rallaren Fabian Månsson (debut 1909, medl. av Författareföreningen 1921);
sågverksarbetaren Karl Östman (debut 1909, medl. av Författareföreningen 

1918);
rallaren G. Hedenvind-E riks son (debut 1910, medl. av Författareföreningen 

1920);
järnarbetaren Johan-Olov Johansson (debut 1911, medl. av Författareföreningen 

1934).
Bland dem, som ej varit medlemmar av Författareföreningen, kan nämnas tid

ningsmännen N. S. Norling (debut 1900), Hjalmar Larsson (debut 1904), Lars 
Ohlsson, »Rolf Mörke» (debut 1907), Emil Olovsson, f . d. glasblåsare (debut 1909) 
samt skriftställaren f. d. lantarbetaren Ola Vinberg (debut 1911).

Den långa namnuppräkningen har gjorts för att ge en antydan om 
bredden och mångsidigheten hos detta tidiga uppbåd av arbetarförfattare. 
tare.

Det egentliga litterära genombrottet för arbetarförfattarna kom dock 
först efter världskriget och efter det att krisen inom arbetarrörelsen över
vunnits, närmare bestämt ett stycke in på 20-talet (se fig. 7).

I en unglitterär tidskrift, »Vår nutid», som levde blott under halva året 
1920 — språkrör för en grupp skribenter med hemvist inom arbetarrörel
sen — stod följande att läsa i en artikel om författaryrket6:

De som komma att skapa framtidens litteratur och ge den ett högt bestående 
värde äro icke utexaminerade från universiteten utan komma direkt ur livets egen 
skola, från fabriken eller plogen.------------Här finnas inga betyg på en akade
misk lärdom som kan under några timmar på dagen, ge dem plats på en bank 
eller på ett kontor eller ge dem någon större möjlighet till att finna en sysselsätt
ning som icke utestänger författandet. De äro hänvisade till att under alla förhål
landen lida. Och dock finnas bland dem de som bära inom sig möjligheterna till 
att lyfta upp den svenska litteraturen till det planet den en gång stått på.

Det är ett stolt självmedvetande, som talar ur denna programmatiska 
artikel, men man kan inte förneka, att artikelförfattaren blivit sannspådd. 
Få år senare hade de självlärda arbetarförfattarna uppmärksammats och 
nått ett erkänannde, som — om det också ännu ej blev allmänt — dock 
nådde betydligt utöver den egna rörelsen. År 1924 var det gemensamma 
debutåret för tre flitiga medarbetare i »Vår nutid» liksom i »Brand»:

0 Vår nutid, 1920 nr 2, s. 5. Genom samtal med utgivaren av tidskriften, Fritiof 
Björkman, numera tryckeriföreståndare, har jag fått en del uppgifter om dess tillkomst
historia och medarbetare. De osignerade artiklarna skrevs mest av honom själv och Värn
lund samt ytterligare ett par som hörde till den fasta medarbetarstaben. (Dit hörde icke 
Eyvind Johnson.) Enligt B. var artikeln om »Författareyrket» sannolikt skriven av 
Rudolf Värnlund.
8 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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Antal debuter 
(per år)

101---------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 10

1900 -05  -10  -15 -20  -25 (1930)

= bondeförfattare; =arbetarförf. ur industriarbetarklass;

U  =arbetarförf. från hem ^ | |  =  » ur jordbrukets underklass;
av bondeklass;

Fig. 7. Bonde- och arbetarförfattarnas framträdande — efter debutår — under åren
1900 till 1930.

Diagrammet ovan framställer debuterna av de i undersökningen upptagna självlärda 
(inkl. folkhögskolebildade) författarna ur bonde- och arbetarklass år för år fram till 
1930. (Beträffande definitionen av begreppen bonde- och arbetarförfattare se inledn.) 
Flera förf. (t. ex. F. Månsson, Hedenvind-Eriksson) intar en mellanställning mellan 
bonde- och arbetarkategorierna ( =  arbetarförf. från hem av bondeklass). Påfallande är 
f. ö. hur arbetarförf. framträder gruppvis (särskilt åren 1908-09, därefter 1917, 1924-25 
och 1927-29).

Ragnar Holmström, Eyvind Johnson, Rudolf Värnlund. Då under 20-talets 
sista år »5 Unga» framträdde med proklamationer och diskussionsinlägg, 
som ännu mer radikalt framhävde motsatsförhållandet till akademisk lär
dom och traditionell bildning, kan deras framträdande sägas beteckna au
todidaktens och proletärförfattarens slutgiltiga genombrott i vår litteratur. 
Under 30-talet bekräftas genombrottet både i fråga om bredd och om kvali
tativ utveckling.

Även statistiskt bestyrkes det faktum, att 20-talet är genombrottsdecen- 
niet för autodidakterna. Från att ha utgjort 5 % av författarkåren under 
10-talet stiger gruppens andel till 13 % under 20-tal och 17 % under 30- 
tal för att lika markant åter gå tillbaka under 40-talet.

Vad den sociala härkomsten beträffar kan man konstatera, att flertalet 
(ca 30) av de självlärda författarna härstammar från industri- och lant- 
arbetarmiljö, medan ett tiotal kommer från vardera lägre medelklass (fä
der: småföretagare, hantverkare, arbetsförmän etc.) och bondeklass (mesta
dels småbrukare) och några har mera obestämd social bakgrund.

Särskilt anmärkningsvärt är det ringa antalet kvinnliga författare bland 
autodidakterna — sammanlagt endast 6 (under 00-tal två, under 20-tal en 
och under 30-tal tre), vilket mosvarar 10%. — Av samtliga författare, 
som gått på folkhögskola, är fyra kvinnor, dvs. 11 %.

Att ge en redovisning av vilka bildningsmöjligheter som stått till buds 
och vilka som utnyttjats i varje särskilt fall skulle bryta ramen för fram
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ställningen i detta avsnitt av min undersökning. Här kan blott bli fråga 
om att påvisa några drag i dessa autodidakters bildningsgång, som är sär
skilt betydelsefulla och typiska för många av dem. Det »typiska» utgör 
ju ingalunda hela sanningen, kanske knappast ens den viktigaste delen 
därav. Jag tror ändå, att även en framställning av de fakta, som kan sä
gas vara typiska eller som är gemensamma för många, kan ha sin bety
delse, för att man sedan mot den bakgrunden bättre skall kunna teckna de 
individuella särdragen.

Gemensamt för de allra flesta är det förhållandet, att de efter en ibland 
— särskilt i fattig landsbygdsmiljö — mycket bristfällig och sporadisk 
folkskoleundervisning vid tidiga år kommit ut i förvärvslivet, ofta i hårt 
kroppsarbete.7 8 Själva arbetslivet har givetvis varit en väsentlig bildnings- 
faktor, som givit livserfarenhet och människokännedom i långt högre grad 
än intellektuella studier på skolbänken kunnat ge. När Harry Martinson 
presenterar sig själv för debutbokens förläggare: »Olärd, utbildning van
lig folkskola och livets hårda skola»s, menar han säkerligen att fästa stor 
vikt vid lärdomarna från »livets skola».

Men kroppsarbetet har självfallet inneburit ett svårt hinder på vägen 
mot författarskap, försvårat den intellektuella skolning, som dock är en 
nödvändig förutsättning för litterärt skapande, och som dessa begåvningar 
så hett åstundat. I flera fall har en nödtvungen sysslolöshet genom sjuk
dom eller arbetslöshet gett en första impuls till läsning och självstudier 
och sålunda varit en faktor av betydelse för inriktningen mot den litte
rära verksamheten.9 I och med att arbetsförhållandena förbättrats och bli

7 De bristfälliga skolförhållandena i många bygder (jämför inledningen) får en skarp 
belysning av åtskilliga andra vittnesbörd än de skönlitterära skildringarna. I flera av 
bidragen till de av Nordiska museet utgivna samlingarna Såg v erlc sminnen och Statar - 
minnen omtalas och ges exempel på hur missgynnade i fråga om skolundervisning de 
fattigaste folkgrupperna var ännu vid tiden kring sekelskiftet. Inte sällan fick barnen 
dessutom avbryta skolgången i förtid för att ta tjänst eller hjälpa till med arbetet 
hemma.

En iakttagare, »lantarbetarprästen» H. F. Spak (1876-1926) kom genom sin tjänst
göring i statarbygder nära Enköping att få  en ingående kunskap om lantarbetarklas- 
sens levnadsvillkor. I skriften Lantarbetarefrågan, 1907, framlägger han sin iakttagel
ser även om folkskoleundervisningen :

»Låt oss för ett ögonblick stanna inför de yttre omständigheter, som beled
saga lantarbetarebarnets skolgång, omständigheter av ofta så ytterligt vidrig art, 
att stadsbon icke kan bilda sig ens ringaste föreställning därom: Skolvägen är 
ofta halvmilen eller längre, så att barnet redan uttröttat kommer till skolan och 
efter hemkomsten om kvällarna har föga lust och kraft kvar att tillräckligt lära
sig morgondagens läxor. [-----------] Vid undervisningen är läraren bunden av en
föråldrad och själsdödande schablon. Jag påminner särskilt om den brutalt be
drivna utanläsningen. Huru har icke . .  . katekesplugget bidragit till vårt folks 
avkristnande på senare tider! Vidare: barnens högst otillräckliga kläder och 
skolmat. Icke den bästa lärare i världen kan komma någon vart med permanent 
hungrande och frysande lärjungar. Här om någonsin gäller det gamla ordet, att 
?vägen till den fattiges hjärta (och hjärna) går genom hans m age\ Genom folk
skolestadgans § 48, där det stadgas, att Men lärjunge i folkskola, som av fattig
dom hindras att begagna undervisningen, till dess han genomgått hela den för 
skolan i vederbörande reglemente bestämda lärokurs, kan . .  . erhålla tillstånd att 
lämna skolan har ett sådant förfarande legaliserats som att lantarbetarbarn 
fått i förtid avsluta en knapp skolgång för att hjälpa till med familjens för
sörjning.»

8 Cit. efter L. Ulvenstam, Harry Martinson, 1950, s. 8.
0 Den betydelse, som arbetslösheten och dess problem har haft för arbetardikten, 

skulle vara värd en särskild undersökning. Frågan har något berörts i en skrift av G.
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vit mindre pressande har vägen mot bildning och litterär yrkesverksam
het jämnats. De självlärda arbetarförfattarnas frammarsch på bred front 
bör sålunda ses också i samband med de förbättringar av förhållandena 
inom arbetslivet, som på facklig och politisk väg genomfördes. Framför allt 
är det anledning att erinra om lagen om arbetstidens begränsning, »8-tim- 
marslagen», som genomfördes 1919 för industrins arbetare (för jordbruks
arbetarna blev arbetstiden lagfäst först 1936).

Det ovan redovisade förhållandet, att kvinnliga arbetarförfattare varit 
så sällsynta, bottnar väl till stor del däri, att någon fritid knappast före
kommit, när det gällt husligt arbete — liksom däri, att oförståelsen och 
motståndet, som mött från omgivningen, varit ännu mera kompakt i fråga 
om arbetarkvinnornas bildningssträvanden än beträffande deras manliga 
kamrater. Maj Hirdman ställer i sitt bidrag till samlingen »Ansikten» frå
gan: var är de kvinnliga proletärdiktarna? — »De äro kvävda. . .  Där fem
ton karlar slogo sig fram, där stöpo femton kvinnor. Tystnaden omkring 
deras fall säger mig mycket.. .»* 1

Någon egentlig intellektuell skolning har de flesta av dessa författare 
fått först vid vuxen ålder — först då har kulturens värld riktigt öppnat 
sig för dem. Här kan inte bli fråga om att söka fastställa i vilken mån 
hemmiljön dock förmedlat impulser av betydelse för den intellektuella u t
vecklingen och den litterära inriktningen — en uppgift som för övrigt är 
nog så vansklig, såsom Ragnar Oldberg påpekat i en (osignerad) artikel 
om »folkdjupsmyten».2

Folkskolans betydelse som bildningsfaktor har givetvis varit i hög grad 
skiftande, beroende på skolundervisningens längd och dess standard, lärar- 
personligheterna och många andra individuellt betingade och varierande 
faktorer. Det är dock anmärkningsvärt, hur många som redovisar starkt 
negativa intryck av sin folkskoletid.

Det är intressedödande katekesplugg och primitiva undervisningsmeto
der, vilka sällan hunnit ge något bestående utöver den elementära läs- 
och skrivkunnigheten, som dessa författare omtalar såsom sina domine
rande intryck, och detta långt in på 1900-talet.
Hilding Nordström, A tt vara arbetslös, 1949, som till en del bygger på citat och analys 
av skönlitterära texter.

Nordström konstaterar, att »de svåra arbetslöshetskriserna på 1920- och 30-talen . . .  
satte pennan i händerna på en rad diktare». Några siffror ur socialstatistiken anföres 
som en faktisk bakgrund. Under 20-talet kulminerade antalet hjälpsökande arbetslösa 
med år 1922, då antalet var 163 000. Under 30-talets arbetslöshetskris var motsvarande 
siffror: 1931 — 46 500; 1933 — 164 100; 1935 — 61 600; 1937 — 18 200. Med andra 
världskriget upphörde arbetslösheten praktiskt taget, åtminstone som socialt problem — 
» . . .  de skönlitterära författarna hade icke längre några indignationsmotiv att hämta 
från de arbetslösas värld» (a. a., s. 21).

1 Ur självbiografisk artikel i Ansikten, 1932, s. 87.
3 I ledarartikeln Mannen av folket, Perspektiv, nr 3, 1955, gör förf. i anslutning till 

sin kritik av en aktuell företeelse ett viktigt påpekande: »För effektens skull har åtskil
liga av arbetarförfattarna själva sökt teckna sin härkomst torftigare än den påvisligen 
var; rikare arv kunde en författare inte få än fattiga föräldrar.» Han finner, att en 
närmare granskning av många proletärförfattares biografi ger vid handen, »att diktar- 
ådran hos dem är ett fäderne- eller mödernearv och oftast en skapelse av hemmets anda» 
(s. 99). Eiktigheten av detta omdöme är det givetvis svårt att bedöma. Många av in
tervju-svaren för denna undersökning betonar hemmets betydelse som impulsgivare. — 
Starka anlag, både vilje- och begåvningsmässiga, har väl varit en nödvändig förutsätt
ning för att övervinna de hinder, som miljön lade i vägen för dessa författares bild
ningsgång.



Harry Martinson hör till de få nndantagen. I »Nässlorna blomma» be
känner han sina varma känslor för skolan: »Ja, han älskade skolan. När 
han blev äldre då kände han ännn denna kärlek lika stark, kände ännn 
klarare vad skolan var: en ljusvärldens kontroll över hålorna, den spa
nande ugglan, kunskapens alltid försökande fågel. . .  Småskolan, hon var 
som en liten pärluggla vid foten av högre ugglor och råttjägare.»

En bidragande orsak till vantrivseln med skolan har väl varit, att man 
där först riktigt upplevt klassmotsättningarna och fått erfara fattigdo
mens förödmjukelser. Så redovisar åtminstone flera av författarna sina 
minnen i den riktningen.

E tt visst mått av språklig och intellektuell träning har de författare 
erhållit, som varit stamanställda inom krigsmakten: Fabian Månsson, Ola 
Vinberg, J. A. Göth, Emil Hagström, Jan Fridegård, Olle Länsberg m. fl. 
Uppsatsskrivning och talövningar har bl. a. ingått i den utbildning man 
där fått.

De viktigaste impulserna har emellertid i de allra flesta fallen kommit 
via folkrörelserna — genom det föreningsliv och det organiserade bild- 
ningsarbete, som i imponerande omfattning vuxit fram först inom nykter
hetsrörelsen samt den fackliga och politiska arbetarrörelsen, sedan i allt 
vidare grupper inom samhället. Jag har även vid behandlingen av folk
högskolan berört folkrörelsernas betydelse och redovisat, hur många för
fattare som gått vid »rörelseskolorna» (även om de inte alltid varit aktivt 
engagerade inom den rörelse, som skolan haft anknytning till). En stor 
roll har anknytningen till folkrörelserna givetvis haft även för författare 
med annan bildningsgång — med högre intellektuell utbildning, sådana 
som Ture Nerman, Fredrik Ström, Zeth Höglund. Men för de självlärda 
författarna har rörelsen inte endast haft betydelse som idémässig inspira
tionskälla utan också som ett viktigt bildningsmedel, som »universitet» 
i Gorkijs mening. Många av dem har varit aktiva inom både den politiska 
arbetarrörelsen och någon av nykterhetsorganisationerna; logebibliotek och 
studiecirklar, de politiska klubbarnas diskussioner och litterära program 
med teater eller uppläsning har gett intellektuell träning och stimulans 
och har vidgat perspektiven. Och inom dessa samfund har studenter och 
självlärda arbetare umgåtts som kamrater — möjligheterna till impuls- 
givande personliga kontakter har funnits och i flera fall spelat en viktig 
roll.

Sålunda berättar Alfred Kämpe om vad en sådan handledare betytt 
för en ung arbetare utan någon vana vid teoretiska studier. Det var 
Godtemplarordens studieledare Johan Bergman, då lektor i Norrköping, 
som den unge Kämpe fick kontakt med. — »Han lyckades på förvånande 
kort tid bibringa mig kännedom om hur jag, som även måste arbeta på 
stadens guldlistfabrik för mitt dagliga uppehälle, skulle gå till väga. Där
efter gick allt som en dans. Han lärde mig konsten att läsa på egen hand.»3 
— Andra har givit liknande vittnesbörd, och skildringarna av det förse
nade mötet med böckernas värld är i många fall gripande. För en del av 
de blivande författarna har det skett genom folkhögskolan, för många

3 Cit. ur Fredrik Karlssons vandringsår, 1934, s. 17; jfr Fredrik Karlssons dagbok, 
s. 32. Böckerna om Fredrik Karlsson är en maskerad självbiografi — »en nästan pin
samt noggrann uppteckning ur mitt eget liv», säger Kämpe (brev till Ture Nerman, 
1/8 1934).
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andra genom det fria folkbildningsarbetets föreläsnings-, biblioteks- oeh 
studieverksamhet. Även beträffande folkhögskoleeleverna gäller det givet
vis ofta, att det viktigaste skoltiden gett inte varit själva kunskapsstoffet 
utan de rent personliga impulserna — kontakt med förstående och upp
muntrande lärare och med kamrater från andra trakter och andra upp
växtförhållanden.

De litterära upplevelserna har spelat en väsentlig roll och skulle egent
ligen behöva ett eget kapitel. Just för de självlärda författarna, som inte 
har fått sin kultursyn uppbyggd med den planmässighet, som grundlägges 
i den högre skolan, har tillfälligheterna kanske fått större spelrum, när 
det gällt den litterära orienteringen. De vittnesbörd, som många av auto
didakterna givit i självbiografiska artiklar (liksom brevledes till mig), har 
dock ganska stor samstämmighet, åtminstone inom samma generation.

Från den allra enklaste litteraturen — häftesromaner och folkskrifter 
av olika slag, som kring sekelskiftet översvämmade marknaden — har 
många genom folkrörelsernas biblioteks- och studieverksamhet funnit vä
gen till det slags litteratur, som kunnat i positiv riktning påverka dem 
och som givit avgörande litterära impulser. I första hand torde det för 
arbetarförfattarna ha gällt Strindberg och de ryska klassikerna, Tolstoj 
och Dostojevski, samt Jack London, Upton Sinclair och Maxim Gorkij. 
Londons »Martin Eden», som i särskild grad speglade dessa författares 
egen livssituation, har för flera av dem haft en förlösande verkan.4 För 
20- och 30-talens arbetarförfattare har svenska föregångare som Dan An
dersson och Hedenvind-Eriksson haft en liknande betydelse.

En av dem som tidigast ger en utförlig redovisning av ungdomstidens 
litterära bakgrund är Ivan Oljelund, i »Gröna riddare».5 — Vid sidan av

4 Uttalandena om Strindberg är alltför många (och självklara) för att här om
nämnas, likaså om de ryska författarna. Av Gorkij s proletärskildringar utkom en hel 
rad i svensk översättning redan under 00-talet (bl. a. Natthärbärget, 1903) och noveller 
av honom publicerades i arbetarpressen. Jack Londons Martin Eden kom i svensk över
sättning 1912. M. Koch skriver om den (FolTcet 29/12 1913); om dess betydelse för Dan 
Andersson har Uhlin mycket att säga (a. a., s. 193 ff .) . Jänclel och flera andra har även 
omvittnat starka intryck av denna bok.

Dan Anderssons betydelse är alltför uppenbar för att behöva påtalas — inte bara 
för brunnsvikare och andra, som kommit i personlig kontakt med honom (se Jändels ar
tiklar i Vägledare och i Poesi och prosa) utan för en hel generation, framför allt av 
folkhögskoleungdom. De bidrag den unge Lo-Johansson medverkar med i en folkhög- 
skoleskrift, Tankar och syner, 1921-23, vittnar om en oerhört stark Dan Andersson- 
beundran, som tar sig uttryck i att han studerar Upanishaderna och skriver epigon
dikter.

Hedenvind fick, framför allt som personlig vän, betydelse för kretsen Eyvind John
son, Värnlund, Holmström och flera andra av 20-talets unga. — Se Lo-Johansson, För
fattaren, 1957, där H. och M. Koch räknas som de två »grindstolparna» för arbetar- 
dikten.

5 Ivan Oljelund presenterar i Gröna riddare, 1926, ett dokument, som han kallar 
Bröderna TJtmarks litteraturbok, med kommentaren: »Den företer intet märkligt, utom 
möjligen däruti att den är typisk för en ganska stor skara ungdom vid samma tid, 
ungdom som slutat skolgången vid tolv eller tretton års ålder och arbetade i fabrikerna, 
ägnande sina fristunder åt drömmar om det fjärde ståndets världshistoriska framtid» 
(a. a., s. 117 ff .) .

Oljelunds litteraturlista upptar politisk och samhällsfilosofisk litteratur i första 
rummet, bl. a. verk av Briand, Krapotkin, Tolstoj, Max Stirner, O. Ljungdahl (Bibel
handbok för fritänkare), A. Nyström och K. Wicksell. Av skönlitterära verk märkes ett 
flertal av Strindberg, bl. a. Giftas, Utopier i verkligheten, de självbiografiska böckerna
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skönlitteraturen har givetvis den sociala facklitteraturen även spelat en 
betydelsefull roll för författarnas »bildning» och utformandet av deras 
livssyn; författare som Krapotkin och senare Stirner var förutom Marx 
och hans uttolkare mycket lästa av de mest radikala av den intellektuellt 
vakna arbetarungdomen.

Vid sådana individuellt betingade faktorer kan jag dock ej längre uppe
hålla mig inom ramen för denna framställning. Något mera måste i stället 
sägas om kontakterna med folkrörelserna ; några drag behöver tillfogas till 
teckningen av folkrörelsebakgrunden i stort, vilken i så hög grad präglas av 
bildning sidealism. De iakttagelser, som hittills framlagts, har till över
vägande delen gällt arbetarförfattarna. Den grupp av autodidakter, som 
stammar från bondeklassen, har väl delvis en något annorlunda bakgrund 
i kulturellt avseende, men anknytningen till folkrörelserna finns också här
ifrån. Det gäller då nykterhetsrörelsen, i några fall den frireligiösa rörel
sen och framför allt den nationella rörelse, som blommade i de stora ung- 
domsmötena i hembygdens tecken under seklets första år.

I sin framställning av det kulturella läget i sekelskiftets Sverige teck
nar Staffan Björck några väsentliga drag i bilden av folkrörelserna, deras 
anda och verksamhet under ungdomsrörelsernas och de stora ungdoms- 
mötenas år. Uhlin ger en än mer detaljerad bild, framför allt av nykter
hetsrörelsen, med de fakta i sikte som haft särskild betydelse för Dan An
derssons utveckling.* 6

Ett drag i folkrörelsekarakteristiken, som särskilt har intresse här, där
för att det haft väsentlig betydelse för författarnas inriktning, är den 
internationalism, som präglat främst arbetarrörelsen men också nykterhets- 
och väckelserörelserna, vilka i så hög grad byggt på och varit beroende av 
kontakter med den anglo-amerikanska kulturen. Flera av de främsta ar
betarförfattarna har en i hög grad internationell, »europeisk» bildning 
och inriktning, grundlagd genom utrikesvistelser i ungdomen med upp
levelser av arbetsliv och tänkesätt inom likställda och liktänkande kretsar 
i andra länder, främst kanske Tyskland och Frankrike. Någon har talat 
om »litterära gesällvandringar» — en term som passar bra i detta sam
manhang, både för en pionjär som Henrik Menander och för efterföljare 
som Eyvind Johnson, Lo-Johansson och »världsnomaden» Harry Mar
tinson.

I ljuset av skildringar i självbiografiska verk och av fakta ur biogra
fiska undersökningar om självlärda författare liksom ur det intervju
material som samlats för denna undersökning framstår klart folkrörel
sernas roll såsom bildningsfaktor. — Man konstaterar, att det är mycket 
få av de autodidakter vilka t. o. m. 1930-talet framträtt som författare, 
som ej haft anknytning till och varit inspirerade av de stora folkrörel
serna — antingen de socialt och internationellt inriktade arbetar- och nyk
terhetsrörelserna eller hembygdsrörelsen och (senare) den moderna bonde

och En blå bok, 3; vidare Zola: Dagbräckning, Hallarne; Frödings dikter; Gustaf Jan
son, Hemlösa och H. von Melsted, En upprorsman samt Captivus’ Svartsjö fångar. — 
»Samlingen var brokig och avsiktslöst vald eller icke alls vald, men likväl sammansöm- 
nad av tvänne röda trådar: medlidandet med de fattiga och olyckliga och upproret mot 
auktoriteterna.»

6 S. Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, 1946, s. 32 ff. o. 255 ff .;  E. Uhlin, 
Dan Andersson före Svarta ballader, 1950, framför allt s. 240 ff. o. s. 252.
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rörelsen, med de kulturvärden dessa sätter främst. (Till de få undantagen 
hör bl. a. Walter Ljungquist, som haft en särpräglad hemmiljö såsom bak
grund.) I några av fallen har någon form av den religiösa väckelsen varit 
den avgörande inspirationskällan. En del författare har slutligen mottagit 
impulser jämsides från olika håll — från väckelse- och arbetarrörelse (Fa
bian Månsson med väckelseskildringen »Rättfärdiggörelsen genom tron»), 
från hembygds- och nykterhetsrörelse (Carl Larsson i By, vilkens debut
bok »By och bonde» präglas av ungdomsröreisens optimism och patos).

Folkrörelseanknytningen har säkerligen varit av en viss betydelse för 
de självlärda författarna även i ett annat avseende — för deras yttre vill
kor och möjligheter till framgång. De som i folkrörelsernas organ och inom 
deras förenings- och bildningsverksamhet kunde presenteras som »vår man» 
eller »vår skald», har- också kunnat göra anspråk på ett särskilt intresse 
från den växande litterära publik, som uppfostrats i studiecirklar och 
folkhögskolekurser, inom nykterhetsloger, socialistiska ungdomsklubbar 
och andra ideella och politiska föreningar. — Att detta förhållande inne
bär problem är något som beröres i den diskussion om arbetardiktarnas 
villkor, som jag redan i flera sammanhang refererat till. Att detta stöd 
inte enbart varit av godo, framhålles t. ex. av Rudolf Värnlund i en Brand
artikel, 1924, om proletärdiktningens överskattning. Det heter där bl. a. 
»Proletärdiktaren skall bäras fram av proletariatet endast därför att han 
är proletär, sedan gör det detsamma om hela hans ’dikt’ är genuin smörja 
[ ...]  blott han gör nummer av att vara proletär, olärd etc. Han är där
med skyddad för objektiv kritik, ty det är bra gjort för att vara av 
honom.»7

I många fall har folkrörelsekontakten naturligtvis inte inneburit något 
fastare engagemang, politiskt eller ideologiskt, men för många — kanske 
flertalet — har den varit en av de viktigaste idealbildande krafterna. 
Några av de mera betydande arbetarförfattarna har efter ungdomstidens 
hängivna engagemang för rörelsen brutit sig ut för att gå sina egna vägar; 
temat: individens förhållande till kollektivet blir därför ett väsentligt in
slag i 20- och 30-talens arbetardiktning. — Här kan det emellertid inte bli 
fråga om någon diskussion av ideologiska påverkningar, för mig har det 
gällt att belysa folkrörelsernas roll såsom bildningsmedel.

Yrkesförhållanden
»— Jag nämnde nyss för bror, upptog Falk samtalet, att jag i dag 

brutit med mitt förra och övergivit ämbetsmannabanan; nu vill jag blott 
tillägga, att jag ämnar bli litteratör!

— Litteratör! Å, kors, varför det då? Men det är ju synd [------------ ]
Man måste lämpa sig efter förhållandena ser du. Man måste lämpa 

sig! Och du vet inte hurudan en litteratörs ställning är. Litteratören står 
utom samhället!»

(Ur samtalet mellan Arvid Falk och redaktör Struve i 
Strindbergs »Röda rummet»)8

7 R. Yärnlunds artikel K ritik  i Brand, nr 7, 1924.
8 Strindberg, Sami. skr., 5, s. 10 och 19.
A. Hagsten, som ger en utförlig framställning av inställningen till författaryrket i 

Ben unge Strindberg, 1951, citerar (s. 469) ur ett brev från S. till kusinen »Occa» 
1870: »aldrig behöver Du frukta att få  höra den gemena hamnbustiteln litteratör, om jag 
också skulle kasta mig in på tjänstemannabanan och bli e. o. kammarskrivare».



Det är före 1800-talets slut tämligen få författare i vårt land, som kun
nat kallas »yrkesförfattare» i egentlig mening, dvs. som varit hänvisade 
uteslutande till inkomsterna av sitt skriftställarskap för sin försörjning. 
Hur förhållandena gestaltade sig tidigare under 1800-talet har i ett tidi
gare sammanhang något berörts. De företeelser, som förändrade den litte
rära marknaden, var främst tidningarnas behov av skönlitterära inslag till 
»feuilletonsavdelningen» — kåserier, korta noveller, »skisser» och även ro
maner — samt romanbibliotekens uppkomst på 1830-talet och bokmarkna
dens utveckling under de följande decennierna.

Enstaka exempel på yrkesförfattare före den här behandlade perioden 
har nämnts i inledningen, men med 80-talet förändras läget och fram
träder en hel grupp fria litteratörer, som utgör ett mera märkbart inslag i 
kulturlivet. Flertalet av dessa medverkar naturligtvis även i tidnings
pressen, dock utan att vara fast knutna till någon tidning som journa
lister.

Hjalmar Söderberg tillhör ännu en generation, som vuxit upp med sy
nen på yrkesförfattaren som en socialt sett onormal företeelse. När han i 
»Martin Bircks ungdom» berör den frågan, säger han bl. a.:

Hon (dvs. Martins mor) kunde väl föreställa sig att hennes son skulle kunna 
bli poet . . .  men hon tänkte sig då, att han skulle sitta i ett ämbetsverk om var
dagarna och bara om söndagarna eller eljest på lediga stunder skriva några verser 
om solnedgångar och skicka in dem till Svenska akademien och få dem prisbelönta 
och bli på en gång en stor skald och en aktad ämbetsman med säkra inkomster. 
----------- Så hade det ju varit med alla riktiga skalder.0

När Pär Lagerkvist i »Ordkonst och bildkonst» (1913) gör upp räkningen 
med den samtida litteraturen, berör han också frågan om författarnas 
villkor och betonar det faktum »att författarskapet helt blivit ett yrke». 
Han fortsätter: »Om än långt tidigare mången varit hänvisad till sin dikt
ning såsom enda förvärvskälla, har först det sista desenniet — åtminstone 
vad vårt land vidkommer — fått fullt färdig den nya diktartypen, yrkes
författaren» (Orclk. o. bildk., s. 16). — I vilken grad Lagerkvists iaktta
gelse äger giltighet skall närmare klargöras.

Till och med befolkningsstatistikens uppgifter ger besked om en anmärk
ningsvärd utveckling, som ägt rum under några decennier.

Befolkningsstatistikens siffror för yrkesgruppen »publicister, litteratörer» (de 
två kategorierna går ej att statistiskt särskilja):
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År 1890 1900 1910 1920 1930

Antal 556 770 1 394 1 969 2 906*

* Endast siffran från 1930 är mera .specificerad. I den ingår 688 huvudredaktörer, förf. 
och skriftställare samt 2 218 journalister.

Dessa siffror (som gäller antalet yrkesutövare, exklusive familjemed
lemmar) speglar väl först och främst pressens utveckling — yrkesgruppen

0 Hj. Söderberg, Sami. verk, 2, 1943, s. 74 f.
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»litteratörer och publicister» innefattar givetvis mest tidningsmän.1 Men 
en jämförelse med utvecklingen på bokmarknaden bestyrker, att de har 
betydelse även för skönlitteraturen: den skönlitterära bokproduktionen 
visar en långsamt men stadigt stigande tendens fram till sekelskiftet, och 
just under åren mellan sekelskiftet och världskriget tar den ett jättesteg 
framåt. Under decenniet 1900-1910 fördubblas sålunda den årliga skön
litterära bokproduktionen av svenska författare1 2 och samtidigt börjar en 
rad bokförlag att utge litteratur i billiga massupplagor: Wahlström & 
Widstrand startar 1903 med sin serie »Kronböcker» (nr 1 var K.-E. Forss- 
luncls Storgården), och detta initiativ inledde en väldig produktion från 
ett flertal förlag; Ljus’ förlag kommer närmast, och så följer serie efter 
serie, bl. a. Nordiska Förlagets »25-öresböcker», 1910.

Bakom dessa fakta måste ligga en avsevärd breddning av den litterära 
publiken, något som utgör en nödvändig förutsättning för författarkårens 
tillväxt. Till de mest framträdande tendenser, som kan utläsas ur den sta
tistiska bilden av författarkårens utveckling, hör nämligen den successiva 
ökningen av antalet yrkesförfattare. I jämförelse med 80-talet har den kate
gorien under 30-talet blivit tre gånger så stor (siffrorna är 11 resp. 34), 
och även om man räknar i relativa tal, innebär utvecklingen nära nog en 
fördubbling: 13 % av kåren under 80-talet kan betecknas som yrkesför
fattare, medan siffran för 30-talet är 25 %. Med 40-talet har ökningen 
blivit ännu kraftigare: 45 förf. (motsv. 32 %).

För de senaste decennierna bör även påpekas den betydelse, som de nya
1 Se Bidrag till Sveriges officiella statistik. Befolkningsstatistik: 1870, 3, tab. 5; 

1890, 3, tab. 11; 1900, 3, tab. 14; 1910, 3, tab. 1; 1920, 5, tab. 1; 1930, 3, tab. 9 
(s. 397).

Om pålitligheten hos denna statistik säger E. von Hofsten ( Vägvisare i sv. statistik, 
s. 30): »Trots att berättelserna är så omfångsrika . . .  hör det till sällsyntheterna, att 
man upptäcker ens smärre felaktigheter.» — Den främsta felkällan vid teckningen av en 
befolkningsgrupps kvantitativa förändringar är ändringar av indelningsgrunderna från 
den ena folkräkningen till den andra.

De här anförda siffrorna är dock direkt jämförbara.
2 En genomgång av den skönlitterära bokutgivningen enligt Svensk bokkatalog lig

ger till grund för mina iakttagelser på denna punkt (översättningslitteraturen har här-
vid ej medräknats).

Produktionen omfattade under tiden:
1896-1900 1906-1910

Vitterhet ( = lyrik) c:a 200 titlar 
Dramatik c:a 60 titlar 
Prosa (rom., nov., kåserier c:a 390 titlar

Lyrik
Dramatik
Prosa

c:a 380 titlar 
c:a 130 titlar 
c:a 800 titlar

S:a 650 titlar 
( = 130 per år)

S:a 1.310 titlar 
( = 262 per år)

1901-1905 1911-1915
Lyrik c:a 200 titlar 
Dramatik c:a 80 titlar 
Prosa c:a 395 titlar

Lyrik
Dramatik
Prosa

c:a 400 titlar 
c:a 190 titlar 
c:a 1.220 titlar

S:a 675 titlar 
( = 135 per år)

S:a 1.810 titlar 
( = 362 per år)

Även vittra kalendrar o. dyl. har starkt ökat i antal under samma tid. — Jfr Lunde- 
vall, Från åttita l till nittital, s. 346, om bokutgivn. und. perioden 1870-99. Enl. L:s 
uppgifter utgjorde motsvarande siffror för den sv. skönlitterära produktionen under 
1870-talet i medeltal 68 per år; 1880-talet 104 per år; 1890-talet 115 per år.
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»mass-media» haft för författarna. De har genom radion och filmen fått 
ökade möjligheter, dels direkt genom tillfälliga biinkomster och dels in
direkt genom ökade kontaktmöjligheter med en bredare publik. Filmati
seringen av ett skönlitterärt verk har ju i flera fall banat vägen för en 
succé på bokmarknaden. 40-talsgenerationen ger exempel på författare som 
helt eller huvudsakligen kommit att ägna sin litterära verksamhet åt fil
men: Rune Lindström, Olle Länsberg.

Att fastställa en skarp och exakt gräns mellan kategorierna yrkesför
fattare och journalister är knappast möjligt. Det blir ofta helt och hållet 
en avvägningsfråga, vilken kategori man vill hänföra många författare till. 
I stort sett har här den principen följts, att de författare, som någon 
längre tid efter sin skönlitterära debut haft fast anställning vid någon 
eller några tidningar (och sålunda haft en fast inkomst här), har räknats, 
till gruppen journalister. Uppgifterna i Publicistklubbens och Journalist
föreningens matriklar har härvid varit den främsta källan.

Det har tidigare redan framhållits, att medarbetarskap i tidningspres
sen spelat stor roll för ett betydande antal författare, som kanske endast 
därigenom kommit fram till sin skönlitterära debut, och som i början av 
sin författarbana framför allt genom detta medarbetarskap kunnat leva 
på sin penna. I synnerhet gäller detta om de självlärda författarna av 
bonde- och arbetarklass, för vilka journalistiken också varit ett särskilt 
viktigt led i deras utbildning och intellektuella skolning.

Inslaget av journalister i författarkåren är stort redan under 80- och 
90-talen (30 % resp. 38 %). Om också procentsiffrorna sedan sjunker nå
got, minskar antalet inte nämnvärt. Att i detta sammanhang göra en jäm
förelse mellan författarkåren och tidningsmannakåren i stort kan därför 
ha sitt intresse.

Jag har härvid utgått från den vid sekelskiftet publicerade matrikeln 
över Publicistklubbens medlemmar3 och gjort ett försök till kartläggning 
av tidningsmannakåren med avseende på social härkomst och bildningstyp 
för att få ett jämförelsematerial till författarkåren vid samma tid. Det är 
betydligt över femhundra publicister och litteratörer, som vid den tid
punkten är knutna till den svenska pressen. Ett åttiotal av dem är — eller 
blir något senare — medlemmar även av Författareföreningen, och ytter
ligare ett antal har producerat något skönlitterärt verk.

I ett par viktiga och i vårt sammanhang intressanta avseenden skiljer 
sig sammansättningen av journalistkåren från den samtidiga bilden av 
författarkåren. Den förstnämnda har hunnit längre i fråga om »demo
kratisering»: 74 tidningsmän (14%) kommer från bondeklass, 48 (9%) 
från lägre medelklass, 26 (5%)  från arbetarklass och t. o. m. 12 (2%) 
från jordbrukets underklass (dvs. lågt räknat 30 % räknar sitt ursprung 
från de »breda folklagren»). Även i fråga om utbildningen är en viktig 
skillnad att notera. Visserligen är procenten akademiker lika stor bland 
pressens män som beträffande 80- och 90-talens författare: 30 %, dvs. 155, * i

3 Millqvist, V.: Piiblicistklubbens matrikel vid 20:e århundradets början, tr. 1901* 
— Publicistklubben, som stiftades 1874, hade enligt stadgarna till syfte att vara en för
eningspunkt för »personer, som i litterärt, artistiskt eller ekonomiskt hänseende arbeta
i den periodiska pressens tjänst». I matriklarna ingår alltså även ett antal av förvalt
ningspersonalen. Här har »icke-skrivande» medlemmar givetvis utelämnats. Det antal 
min statistik bygger på är 525.
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Fig. 8. Diagram över sammansättningen av tidningsmannakåren vid sekelskiftet (enligt 
Publicistklubbens matrikel år 1900 — antal: 525). Sifferbeteckningarna för »social bak
grund» resp. »bildningstyp» överensstämmer med tabellen över författarkårens samman

sättning, sid. 86.

har akademisk examen (därav är 53 dr el. lic.), men procenten av autodi
dakter är större bland journalisterna. Kategorierna 5-6 i mitt schema ut
gör här minst 8 %, mot 4,5 % bland författarna. Bland ett 40-tal självlärda 
tidningsmän (av vilka minst tio gått på folkhögskola) finnes några, som 
börjat som typografer, innan de blivit antagna som medarbetare på redak
tionen. Flera exempel på en bildningsgång, som gått via sätteriet, kommer 
sedermera att ges bland arbetarpressens och arbetardiktens förgrundsgestal
ter, t. ex. Conrad Jonsson, Harry Blomberg och Rudolf Värnlund.

Resultatet av undersökningen av journalistkårens sociala bakgrund och 
bildningstyp åskådliggöres genom diagrammet ovan, som bör jämföras med 
diagrammet för 80- och 90-talens författare (Se figur 1 sid. 87).3a

Om sålunda kategorien yrkesförfattare har kraftigt ökat under den här 
undersökta perioden, innebär utvecklingen emellertid inte någon anmärk
ningsvärd minskning (i absoluta tal) av antalet författare med andra in
tellektuella huvudyrken. Vetenskapsmän och akademiska lärare — huma
nister såsom Sigurd Agrell, Hans Larsson, Fredrik Böök, Nils Svanberg 
m. fl. och naturvetenskapsmän och läkare såsom Axel Munthe, Gunnar Bes
kow, Åke Gustafsson, Lars Gyllensten — har gjort skönlitterära insatser. 
Detsamma gäller präster såsom J. A. Eklund, Nils Bolander och An
ders Frostenson, läroverkslärare såsom B. E. Nyström, Stellan Arvidson,

3:1 Om översikten av publicisterna hade kunnat begränsas till endast de tidningsmän, 
som börjat sin verksamhet under 80- och 90-talen (och således mera direkt motsvarade 
författarmaterialet), hade statistiken ännu tydligare visat på de tendenser jag nämnt. 
En jämförelse med tidigare medlemsmatriklar för Publicistklubben låter mig dra den slut
satsen (i matrikeln 1885 har 45 % av de upptagna medlemmarna akademisk examen — 
mot 30 % år 1900).
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Sivar Arnér, Bengt V. Wall och en rad tjänstemän i statliga verk o. dyl. 
från Bo Bergman till Ragnar Thoursie. Denna uppräkning, som kunde 
göras mycket lång, visar, att den under tidigare epoker dominerande för- 
fattartypen ämbetsman-författare ingalunda kommit så helt i skymundan 
under detta århundrade.

Ser man till de relativa talen, kan man dock konstatera en avsevärd 
förändring. Gruppen av ämbets- och tjänstemän med akademisk bakgrund 
minskar sålunda från 31 % av författarkåren under 80-talet till 22 % 
under 00-talet och 15 % under 30-talet resp. 18 % under 40-talet. Denna 
tillbakagång av akademikergruppen motvägs i viss utsträckning av en ök
ning för lägre tjänstemannakategorier (bland dem folkskollärare) samt 
för merkantila yrken (grupp 2 i tabellen). Från 20-talet blir även yr
kesgrupper som hantverkarens, kontoristens, brevbärarens, konduktörens 
m. fl. representerade inom författarkåren. Under hela perioden 1880-1950 
har mer än halva antalet av medlemmarna i Författarföreningen andra 
huvudyrken än författar- och journalistyrket; först med 40-talet överskri
der de båda sistnämnda kategoriernas sammanlagda tal 50 % av kåren.

Gruppen »konstnärliga yrken» upptar till större delen målare, som även 
producerat skönlitterära verk, såsom Ernst Josephson, Albert Engström, 
Carl Larsson, G. Adrian-Nilsson, Ivar Conradson, Ossian Elgström, Mol- 
lie Faustman, Adolf Hallman, Rikard Lindström, Gustaf Magnusson, Folke 
Dahlberg, A.-M. Dahlquist-Ljungberg, Arne Nyman, Peter Weiss, men 
därjämte några också från musikens och teaterns yrkesområden: W. Pe- 
tersson-Berger, Karl Gerhard, Vald. Dalquist, Erland Josephson.

Antalet författare, som försörjt sig med kroppsarbete jämsides med sitt 
skriftställarskap, är givetvis helt liten — här kan nämnas några lantbrukare 
såsom Anders Larsson Kilian, Carl Larsson i By (vilken dock från 1912 
ägnar sig helt åt skriftställarskap), och Gunnar Falkås eller arbetare såsom 
Gustav Hedenvind-Eriksson (som en tid också varit jordbrukare), Karl 
Östman, Ture Blom, Hjalmar Eriksson och Per Wikberg.

Antalet av dem, som haft kroppsarbete under längre tid före sin litte
rära verksamhet, är däremot betydande. Det är nära nog detsamma som 
»autodidakter», inklusive folkhögskoleelever (se föregående kapitel) — un
dantagen går lättare att nämna. Undantagen utgöres sålunda av några 
författare, som i stället varit kontorister, handelsbiträden el. dyl., eller som 
av ovanligt gynnsamma omständigheter snabbt förts in på intellektuell och 
litterär verksamhet: Johan Lindström-Saxon, Erik Lindorm, E. W. Ol
son, Erik Asklund, Artur Lundkvist och flera till under de senaste de
cennierna. Å andra sidan är det flera dessutom, som efter läroverksstudier 
någon längre eller kortare tid haft fabriks-, skogs- eller jordbruksarbete 
eller som varit sjömän, och som sålunda också på grund av tidigare yrkes- 
tillhörighet bör räknas till kategorien arbetarförfattare.

Statistiken ger belägg för de resonemang, som föres i den tidigare 
(s. 113) citerade artikeln från 1920 i »Vår nutid» — om försörjningssvå
righeterna för de självlärda författarna och om det »författarproletariat», 
som då (efter första världskriget) började bli märkbart bland dem, som 
inte hade skolbetyg och meriter eller utbildning för att kunna få sådan 
sysselsättning, »som icke utestänger författandet», såsom artikelförfatta



ren uttrycker det. Om stora anpassnings- och försörjningssvårigheter be
rättar även de biografiska uppgifter jag fått, bl. a. om alla de olika 
yrken, i vilka dessa författare försökt sig före sin litterära debut eller 
sitt genombrott. Inte bara kroppsarbete i skogen eller i jordbruk, vid 
järnvägsbyggen och fabriker utan också gårdfarihandel, tillfällighetsar- 
beten av olika slag jämte perioder av arbetslöshet är erfarenheter, som 
många har gemensamt. Otvivelaktigt har man att räkna med individuella 
orsaker av psykologisk art, när det gäller dessa anpassningssvårigheter 
visavi yrkeslivet. Att också de sociala förhållandena — med de svårigheter 
och problem på arbetslivets område, som man kan utläsa ur socialstatisti
ken under mellankrigsåren — haft en väsentlig betydelse för dessa förfat
tares bildningsgång och för deras samhällssyn, är dock obestridligt. De 
självlärda författare ur 40- och 50-talsgenerationen, som vuxit upp i »den 
fulla sysselsättningens samhälle», har i det avseendet helt andra erfaren
heter bakom sig. — De förhållanden jag här antytt skulle vara värda en 
mera ingående undersökning än vad jag har haft möjlighet att göra. (Det 
må vara nog att här hänvisa till H. Nordströms skrift »Att vara arbets
lös» och de fakta ur denna, som anföres i noten s. 116.) — Överhuvud ta
get är inställningen till kroppsarbetet en fråga av central betydelse, när 
det gäller arbetarförfattarna, särskilt för dem som varit trogna marxister. 
Några författare har då och då (tillfälligt) återgått till kroppsarbete, del
vis kanske av ideologiska skäl och inte enbart av ekonomiskt tvång, delvis 
kanske också för att inte förlora kontakten med det erfarenhetsfält de 
främst hämtar motiv ifrån. (Jämför även den betydelse såsom symbol som 
»arbetshänderna» haft i litteraturen!)

Den sista gruppen i tabellen upptar de gifta kvinnliga författare, som 
inte varit beroende av sitt författarskap som levebröd, och som inte haft 
annat yrkesarbete utom hemmet. I de fall, då det gällt frånskilda eller 
änkor, som debuterat eller haft huvudparten av sin produktion under tiden 
efter det att de blivit ensamma, har vederbörande förts till gruppen 
yrkesförfattare. Någon riktigt strikt gränsdragning mellan de två grup
perna har det dock varit svårt att genomföra. Gruppen »hemmafruar» 
har något ökat sin numerär: 9 under 80-tal, 17 under 10-tal, 20 under 
30-tal, men 13 under 40-tal. De kroppsarbetande klasserna är givetvis 
mycket fåtaligt representerade inom gruppen: lantbrukarhustrurna Hilda 
Olsson/Kerstin Hed och Anna Lorentz samt ur arbetarklassen Christina 
Nilsson och kanske ytterligare ett par.

Till teckningen av författarkårens yrkesmässiga bakgrund kan tillfogas 
den iakttagelsen, att ett betydande antal, framför allt bland dem som haft 
anknytning till folkrörelserna och skolats inom pressen, gjort insatser som 
yrkespolitiker. Också flera autodidakter har på denna väg kommit fram 
till höga ämbeten och förtroendeposter: riksdagsmän som Carl Boberg, 
Fabian Månsson, N. S. Norling, Rikard Lindström, sedermera landshöv
ding R. Casparsson, flera kommunal- eller stadsfullmäktigeordförande etc.

#

Författarnas ekonomiska förhållanden har jag inte kunnat göra till före
mål för någon systematisk undersökning. Det är ytterligt svårt att bedöma 
värdet och allmängiltigheten av de uppgifter, som man — speciellt när det
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gäller nu levande och verksamma författare — skulle kunna samla från 
taxeringskalendrar m. fl. källor. Författarinkomsterna är ju högst va
rierande från år till år. De medelinkomster, som ibland anföres i diskus
sionen om författarnas ekonomiska villkor, är ganska vilseledande, då 
några få höga inkomstsiffror helt kan förrycka statistiken.4

Några av de siffror, som Bokutredningen framlägger (den grundar sin 
statistik på uppgifter från åren 1946-48), kan möjligen ha mera allmän
giltig betydelse. Av dess uppgifter framgår, dels att författare med andra 
huvudyrken genomsnittligt har betydligt högre inkomst än rena yrkesför
fattare, och dels att medeltalet för författarnas totalinkomster ligger betyd
ligt under motsvarande siffra för huvudgruppen »fria yrken» i den officiella 
statistiken.5 Av 133 författare, på vilkas uppgifter den i Bokutredningen 
redovisade statistiken bygger, kan ett trettiotal sägas vara välbärgade (års
inkomst över 12 000 kr.), medan nästan lika många tycks leva i misär 
(årsinkomst under 4 000 kr.). Några möjligheter till jämförelse med läget 
tidigare finnes knappast. Snarast har man skäl att antaga, att villkoren för 
»yrkesförfattare» förbättrats betydligt från 1930 till 1946.°

Åldern för debuten kan säga en del om författarnas yttre villkor. Att 
debutåldern genomsnittligt varit högre för autodidakterna än för deras 
författarkolleger med akademisk skolning eller studentexamen, är ett för
hållande, som inte kräver någon närmare kommentar. Men skillnaden är 
inte så genomgående, som man skulle kunna antaga. Det är visserligen en 
stor grupp autodidakter, som inte hunnit fram till debuten förrän efter 
30 års ålder (den gruppen utgör 40 % av det hundratal självlärda för
fattare som här upptages), men exempel på tidiga debuter saknas därför 
inte. De »5 unga» var verkligen unga, inte bara till sin åskådning utan 
även till levnadsåren, 21 (Asklund), 22 (Kjellgren, Lundkvist) resp. 
25 år (Martinson och Sandgren). Och andra har framträtt ännu tidigare: 
Lindorm t. ex. vid 19 års ålder, Hans Hergin vid 20. (Under samma de
cennium som Lindorm debuterade dock ett tiotal lika unga författare med 
studentexamen.)

Bland de självlärda författarna kan man sålunda särskilja två typer. 
Den ena har haft en lättare väg till författarskapet — såsom Lindorm, 
Artur Lundkvist och några flera, vilka från tidig ungdom varit inställda 
på att skriva och som relativt tidigt gjort sitt genombrott. Den andra * i * 3

4 K.-E. Lundevall söker i sin avhandling Från åttita l till n ittita l, 1953, att ge en 
uppfattning om de ekonomiska villkoren för författarna i kap. om åttitalets »ställning
i samtiden», och hans försök visar svårigheterna att dra allmängiltiga slutsatser.

Beträffande 80- och 90-talsförf :s honorar och ekonomiska förhållanden anföres många 
intressanta fakta ur taxeringslängder, författarkorrespondens o. a. källor såsom för- 
lagsräkenskaper (bl. a. i noten s. 357 ff.) — men någon enhetlig bild ger detta ej. De 
anförda uppgifterna, som delvis blir motsägande, gäller endast ett fåtal (10) av de 
mest framstående förf. — Till dem som nått de allra högsta inkomstsiffrorna hör en 
skribent som Hedenstierna (»Sigurd» i Smålandsposten) Lundevall, s. 175.

3 BoTcutredningen, s. 201 f f . ; tabellerna 51-54.
6 Det är främst utvecklingen av bokmarknaden som motiverar en sådan slutsats, men 

även dags- och framför allt veckopressens utveckling. Genom läsecirklar och »bok-klub
bar» och genom den nya utgivningen av billiga folkböcker som Folket i bilds förlag 
startat 1941 har bl. a. en del av de folkliga författarna nått hittills oanade upplagor. 
En av de 30-talsförfattare, som slagit igenom hos den stora publiken, har omtalat, att 
hans årsinkomst först mer än tio år efter debuten översteg 4 000 kr., medan den seder
mera efter ytterligare några år stigit till det tiodubbla.
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00-tal 
(antal: 47)

30-tal 
(antal: 61)

1 =akademisk examen 4 = läroverk
2 = universitetsstudier 5 = folkhögskola
3=studentexamen 6 = enbart folkskola

Fig. 9. Diagram över förhållandet mellan skilda bildningstyper inom kategorierna yrkes
författare och journalister (se tabellen sid. 122) från 80- och 90-tal till 40-tal.

typen har haft en lång och hindersam väg att kämpa sig fram, ofta med 
arbeten inom många olika yrken, innan man kommit fram till den litte
rära debuten. Såsom i ett tidigare sammanhang påvisats, dominerar den 
senare kategorien. Ända till och med 30-talsgenerationen är det en stor del 
av de självlärda författarna, som debuterar först i trettioårsåldern eller 
senare (under 20-talet cirka y 3, under 30-talet närmare 2/ 3 eller 60%). 
Ännu på 40-talet är den typen företrädd: F. Fridell, N. Parling och flera 
till.

Ytterligare ett förhållande är värt att notera: av de författare, som haft 
en sen debut, dvs. vid 30 år eller däröver, är dubbelt så många uppvuxna 
på landsbygden som i stad. Detta bestyrker ytterligare betydelsen av den 
iakttagelse, som jag tidigare redogjort för: landsbygdsungdomen har varit 
eftersatt i fråga om bildningsmöjligheter — och många är säkerligen de 
begåvningar, som stupat på de många hindren på vägen mot författar
skapet, eller som efter en kanske löftesrik debut aldrig fått möjlighet att 
ägna sig åt fortsatt skrivande.

Ännu några förhållanden, som går att klarlägga efter det översikten av 
yrkesfördelningen presenterats, vill jag särskilt framhålla för att ytter
ligare understryka de tendenser undersökningen tagit sikte på.

Att arbetarförfattarna huvudsakligen finnes inom grupperna A och B 
i tabellen här (dvs. yrkesförfattare och journalister), torde ha framgått 
av vad som tidigare sagts. I den undre tabellen på sid. 122 redovisas 
bildningstyp för de medlemmar av kåren, som är yrkesskribenter — jour
nalister och författare eller »litteratörer» som termen förr lydde. Den 
redovisningen, som gjorts åskådligare genom några diagram (fig. 9), ger 
ännu klarare belysning åt innebörden och betydelsen av den företeelse, som 
kallas »litteraturens demokratisering», ty i den ingår inte den betydande 
9 -  578560 Samlaren 1957



130 Lennart Thorsell

grupp författare, som har annan intellektuell verksamhet som huvudyrke, 
och vilken under hela undersökningsperioden konstant håller sig omkring 
ett trettiotal och således märkbart påverkat statistiken. Att de mest pro
duktiva författarna återfinnes inom gruppen »yrkesförfattare», är ett 
självklart faktum.

#

Författarkårens tillväxt har tydligen fortsatt i samma tempo även un
der decenniet som följt efter den period undersökningen omfattar. Om 
man utgår från Författareföreningens medlemsmatriklar för en sådan be
räkning visar sig ökningen uppgå till 10 % från 1948 till 1957: från 425 
medl. till 470. Antalet yrkesförfattare i egentlig mening har sannolikt 
ökat än mera. Om denna ökning, såsom tycks vara fallet, motsvaras av en 
lika kraftig ökning av den skönlitterära bokproduktionen (år 1948 utkom 
352 svenska skönlitterära verk, år 1956 var siffran 546, varav 417 nya) — 
hur långt kan en sådan utveckling tänkas gå? — Motsvaras den av en 
jämnlöpande breddning av den litterära publiken? — Erbjuder författar
yrket nu genomsnittligt bättre utkomstmöjligheter än på 20- och 30-talen? 
— Många sådana frågor ger sig automatiskt i anslutning till de fakta som 
här framlagts.

Uppenbarligen har författarnas villkor i några avseenden förbättrats, 
inte minst genom de väsentligt ökade stipendiemöjligheter som blivit re
sultatet av det s. k. Boklotteriets verksamhet (från 1946) och av den kraf
tiga höjningen av det statliga stödet åt författarna, genom Författar
fonden. Utvecklingen på bokmarknaden här, trots höjda bokpriser, varit 
förvånansvärt gynnsam — bl. a. genom 40-talets nya billighetsserier med 
jätteupplagor (FIB:s folkböcker fr. 1941, Bonniers Folkbibliotek, LT:s 
populära romaner, m. fl.) som bygger på en distribution delvis utanför 
bokhandeln. — Å andra sidan har den kärvare hållning gentemot skönlit
teraturen, som dagspressen från 40-talet tvingats intaga, som en följd av 
pappersbrist och höjningar av tryckningsomkostnader, verkat i motsatt 
riktning. — När det gäller ett litet språkområde som det svenska måste 
möjligheterna till expansion för den skönlitterära författarkåren bedömas 
såsom tämligen begränsade.

Sammanfattning
Undersökningen av författarkåren, som här redovisats, har haft till syfte 

att ge en klarare och mera exakt uppfattning av några företeelser av bety
delse för 1900-talets litterära liv. Det biografiska material, som undersök
ningen bygger på, kan användas till belysning av ytterligare andra frågor, 
vilka rör förändringar och utvecklingstendenser inom författarkåren i stort 
och därmed ett viktigt område av kulturlivet. Så kan man utläsa t. ex., 
hur skilda landsdelar vid olika tidpunkter varit representerade, eller hur 
stor del av författarna som vuxit upp resp. sedermera bosatt sig på lands- 
bygd, i tätort eller i stad.7

7 Det faktum att kulturlivet i våra dagar i allt högre grad blivit en stadskultur be
lyses på sitt sätt genom författarstatistiken. Vid slutet av 40-talet var av kårens 425 
medl. (enligt matrikeln 1948) mera än 2/ 3 (68 %) bosatta i Stockholm med förstäder, 
många av de övriga i städerna Göteborg, Malmö, Uppsala (17 % bodde i andra städer 
än Stockholm), medan den minsta gruppen (15 %) var bosatt på landsbygden. — Mot
svarande siffror vid 30-talets början var (enligt matrikeln 1933) 65 % i Stockholm, 
18 % i övriga städer och 17 % på landsbygden.
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De fakta ur detta material, som här statistiskt bearbetats och redo
visats, är dock de mest väsentliga både ur kulturhistorisk och ur litteratur
historisk synpunkt. — Kommentarerna har måst starkt begränsas och redo
görelsen har så mycket som möjligt komprimerats, med sikte på de »ty
piska» och utmärkande dragen och tendenserna i den utvecklingsprocess 
jag sökt följa, varvid de individuella särdragen med nödvändighet måst 
förbigås. De namn och personuppgifter, som tagits med i framställningen, 
har främst fyllt en uppgift som belysande exempel.

Bakom min uppläggning ligger inte — det vill jag betona — någon 
överdriven uppfattning av de yttre, milj obetingade faktorernas roll. In
riktningen av ett författarskap och dess särart betingas givetvis även av 
andra, mera svåråtkomliga faktorer än dem, som man med hjälp av socio-, 
logiska metoder kan teckna. En socialt likartad ursprungsmiljö kan hos 
olika författare ha gett upphov till vitt skilda reaktioner. De kan ha be
hållit en känsla av solidaritet med den grupp de genom härkomst eller 
uppväxt hör samman med — banden har aldrig slitits av, eller de har 
återknutits genom påverkan av t. ex. en politisk ideologi. Men de kan 
också ha reagerat med utbrytning, mer eller mindre våldsam och konflikt- 
betonad. En sådan brytning har väl ofta resulterat i ett tillstånd av 
social rotlöshet — eller »virginité sociale» för att låna Balzacs karakteri
stik av författarens predikament (i »Illusions perdues»). Men den kan 
också ha lett till en solidarisering med en annan samhällsklass än den 
vederbörande genom sitt ursprung tillhört.

Sådana individuella, psykologiskt betingade variationer har ej kunnat 
uppmärksammas här, men de får givetvis inte glömmas eller undanskym
mas. Just i den tid av våldsamma sociala brytningar och kulturella om
välvningar, som vårt århundrades början utgör, har emellertid klasstill
hörigheten och »klasskänslan» spelat en särskilt stor roll. I det fallet åter
speglar litteraturen på ett intressant och betydelsefullt sätt samhällslivet 
i stort. Flera av 20-talets arbetarförfattare har upplevt och skildrat sin 
situation såsom en personlig konflikt mellan å ena sidan solidaritetskra- 
vet — samhörigheten med den arbetande klassen, med »massan» — och å 
andra sidan det individuella kravet på fri och ohämmad växt till rikast 
möjliga personliga utveckling — en vandring mot höjder dit »massan» 
omöjligt kan följa. Ivar Lo-Johansson har djupt känt denna konflikt, en
ligt hans framställning i »Författaren»: »Fast man skrev om proletariatet,, 
betraktade man sig själv som en utvald, som ett geni [. ..]

Författarna levde sitt ensamliv, avskilda från det arbetande folket, träf
fade inte vanliga människor annat än som upptäcktsresanden träffade 
vilda stammar.» — Så uttrycker Lo-Johansson i något tillspetsad form 
»proletärförfattarnas» situation vid slutet av 20-talet (Författaren, 1957, 
s. 56 f.), och långt tidigare har samma konfliktsituation fått uttryck i dikt 
och debatt i olika sammanhang, t. ex. hos Ragnar Jändel och Rudolf Värn
lund.

#

Författarkårens »demokratisering», som inneburit ett anmärkningsvärt 
stort tillskott från grupper inom samhället, tidigare utanför och i stort 
sett oberörda av kulturlivets skeenden, har skett i etapper. I den första, 
kommer tillskottet väsentligen från den burgnare bondeklassen och grup
per inom den lägre medelklassen, såsom lanthandlare, hantverksmästare.
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Nästa etapp, åren före första världskriget, medför arbetarklassens fram
marsch och växande bidrag från småbrukarklassen, och den tredje etap
pen, som börjar med 1920-talet, innebär arbetarförfattarnas genombrott 
på bred front samt ett betydande tillskott även från de socialt och kul
turellt sämst ställda grupperna inom arbetarklassen: jordbruksarbetarna. 
Samtidigt minskar bondeklassens bidrag till författarkåren något, medan 
den lägre medelklassens hela tiden är lika starkt eller ökar något — nu även 
från grupper som arbetsförmän och tjänstemän av lägsta grad. Bilden 
är under 30- och 40-talen i stort sett oförändrad, frånsett att författarna 
ur jordbrukets underklass successivt minskar.

Lika stor vikt som vid det sociala ursprunget — eller kanske ännu 
större — måste man fästa vid bildningstypen, och i det avseendet har ännu 
mera betydande förändringar ägt rum inom författarkåren. Under hela 
perioden, som undersökningen omspänner, är antalet författare ur de lägre 
samhällsgrupperna, som gått den lärda vägen — till studentexamen och 
stundom även akademiska examina — ganska litet (tabellen, sid. 102). 
Framför allt är det de som utgått från lägre medelklass och arbetarhem i 
städerna, som fått möjlighet att gå i läroverk. Folkskoleseminarium har för 
ett mindre antal, huvudsakligen från bondeklassen, utgjort den viktigaste 
bildningstillgången.

Det förhållande, som har särskilt intresse och som haft en speciell in
verkan på den litterära utvecklingen, är emellertid detta, att så många 
författare kunnat få den »bildning», den intellektuella och litterära skol
ning, som varit förutsättningen för ett framgångsrikt författarskap, utan 
att ha anlitat någon av de bildningsvägar, som skapats för de intellek
tuella yrkenas rekrytering. De har genom folkhögskolan eller genom del
tagande i det fria folkbildningsarbetet inom folkrörelserna eller genom 
enbart självstudier nått den mognad och fått det perspektiv på sin till
varo, som gjort dem till författare och insiktsfulla skildrare av miljöer 
och människor, vilkas trånga villkor de själva delat. Deras utveckling är 
knappast att betrakta som exempel på »ståndscirkulation» i egentlig eller 
traditionell mening — de har inte sällan varit yrkesverksamma inom sitt 
ursprungliga arbetsområde en lång tid efter debuten. Känslan av intimt 
samband med och solidaritet gentemot den samhällsgrupp de utgått ifrån 
har i några fall aldrig upphört. För dessa författare, som oftast själva har 
en hård bildningskamp bakom sig, spelar bildnings frågorna en särskilt 
framträdande roll — både som personligt problem och som en samhälls
fråga av stor vikt. I hög grad har de inspirerats av folkrörelsernas sam
hällssyn och bildningspatos. De decennier, som präglas av autodidakternas 
genombrott, 20- och 30-talen, utmärkes också av en tidtals mycket inten
siv debatt om bildnings- och kulturfrågor. Många av autodidakterna har i 
skönlitterär form gestaltat sin personliga bildningskamp.

En jämförelse med följande litterära decennium visar, att den epok, då 
autodidakterna — eller »de nya intellektuella», för att bruka Harries u t
märkta term — satt sin prägel på litteratur och kulturdebatt, i viss mån 
kan betraktas som avslutad i och med 30-talet.

Inom 40-talsgenerationen är visserligen den sociala bakgrunden för för
fattarna ännu densamma som under de föregående decennierna. Från de 
lägre samhällsskikten har alltjämt ca 40 % av författarna kommit (5 %
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från bondeklass, 15 % från lägre medelklass, 16 % från arbetarklass samt 
3 % från jordbrukets underklass). När det gäller bildningstypen, skiljer 
sig dock 40-talet bestämt från föregående författargeneration. Antalet 
»autodidakter» har minskat väsentligt, från 23 (motsvarande 17 %) under 
30-talet till 14 (motsvarande 10%). Av de författare, som gått på folk
högskola, har flera fortsatt, några till studentexamen och universitets
studier, andra till mera praktisk yrkesutbildning, såsom handels- och 
socialinstitut.

Visserligen debuterar under 40-talet några betydande författare av »30- 
talisttyp», som är autodidakter: Folke Fridell, Inga Lena Larsson, Nils 
Parling — men de är jämnåriga med 30-talsförfattarna samt delar erfa- 
renhetsmaterial med dem och skulle kunna kallas »sena 30-talister» — och 
visserligen utkommer även under 40-talet verk av autodidakter ur de ti
digare författargenerationerna, som utgör väsentliga inslag i bilden av 
detta litterära decennium. Därjämte kan man notera, att bonderörelsen 
med 40-talet får sina författare, liksom tidigare arbetarrörelsen, vilka 
skildrar de samhällsproblem som kommit att framstå såsom efterkrigsårens 
dominerande: flykten från landsbygden och jordbruksbefolkningens efter
satthet i kulturellt avseende. Såsom helhetsomdöme kan man dock våga 
påståendet, att litteraturutvecklingen (framför allt under åren efter kri
get) återspeglar de förändringar av författarkåren jag kunnat statistiskt 
belägga. Diskussionen om bildningsfrågorna har ett annat utgångsläge och 
spelar inte längre samma roll inom litteraturen. Kontakterna med och im
pulserna från folkrörelserna är inte heller längre lika framträdande inom 
den nya författargenerationen.

En av 50-talsgenerationens skarpögda samhällsanalytiker, Birger Nor
man, som vuxit upp i ett norrländskt sågverkssamhälle under 20-talet, 
diskuterar i en artikel »Sågverken och perspektiven» frågor om samhälls
utvecklingen, folkrörelserna och dikten. För honom själv gick vägen till 
samhällsinsatsen och författarskapet genom folkrörelserna, men han kon
staterar: »Kanske tillhör jag den sista naturliga folkrörelsegenerationen.»8 
I en dikt har han givit en bild av tre generationer inom en arbetarfamilj 
som på sitt sätt passar in i det sammanhang som här berörts.

Farfar bläddrar i Brantings tal och skrifter.
Far vilar under rökmolnet med Industritjänstemannen.
Mor vandrar lycklig i Damernas värld.
Sonen knäpper energiskt portföljen 
kring den unga konservatismens framtidsmål,

(Ur Vandringsutställning, 1953)
Denna sociologiska studie i diktens färtätade form saknar kanske inte 

en viss allmängiltighet.9 Den antyder även, hur utvecklingen i efterkrigs
tidens samhälle hunnit ännu ett steg längre emot en utjämning, som ut
suddat de tidigare sociala och kulturella klassgränserna och som minskat 
klasstillhörighetens betydelse som idealskapande faktor.

Vår litteratur under 1900-talets första decennier speglar det skede i 
kulturutvecklingen, då de lägre samhällsskikten just börjar få de sociala 
och bildningsmässiga möjligheter, som utgör förutsättningen för deras del

8 Norman, SågverTcen och perspektiven ingår i Varför skriver vi? (1953).
0 Enligt uppgift av författaren är dock någon allmängiltighet ej direkt avsedd, utan 

dikten anspelar på ett konkret fall.
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aktighet i kulturlivet. Det sker samtidigt och delvis jämsides med den po
litiska frammarschen, och det sker i klasskampens tecken och ännu med 
ganska stark misstro mot de av det gamla samhället godtagna och under
stödda kulturvärdena.

Den unge Lo-Johansson ger i en artikel från 20-talets början, där han 
berättar om en upplevelse utanför Uppsala universitet, uttryck åt sin bit
terhet över att såsom en av det arbetande folket vara dömd att stå utan
för denna härd och symbol för den traditionella bildningen — universi
tetet.1 En inställning som, om man får döma av kulturartiklar inom ar
betarpressen är mycket utbredd inom arbetarrörelsens intelligentia vid 
denna tid är en stark misstro mot den lärda bildningen såsom uppburen 
av det borgerliga samhället och präglad av dess ideal. Arbetarklassens 
ställning i samhället motiverar en radikalt ny syn på kulturvärdena. — 
»Jag skulle helst vilja säga till den arbetarklass som nu söker tränga sig 
in i bildningens värld: Börja med att på ett levande sätt tvivla på kul
turen och dess nödvändighet...» , så uttrycker Ragnar Jändel i en kultur
artikel från mitten av 20-talet denna ståndpunkt.1 2 Uttalandet är typiskt — 
inte för Jändels egen utpräglat positiva inställning till kulturen — men 
för värderingar som säkerligen haft en vidsträckt utbredning, även bland 
kulturellt ledande kretsar inom folkrörelserna. De »fem unga» startar 
också med att högljutt förkunna sitt tvivel på kulturen.

Tjugo år senare är läget just i detta avseende helt annorlunda. Av de 
självlärda författarna, som gick till storms mot de traditionella kulturvär
dena under ungdomens kampår, har flera kommit att inta en position som 
allmänt erkända kulturpersonligheter — en utveckling som fick sin de
finitiva bekräftelse genom Harry Martinsons inval i Svenska akademien. 
Utgångsläget för den yngsta författargenerationen, som min undersökning 
innefattar, får ses i belysning härav. — Det litterära 40-talet måste även 
ses mot bakgrunden av 30-talets politiska och sociala utveckling, som förde 
fram arbetarklassen till den politiska ledningen i samhället och som inne
bar en kraftig standardhöjning för de flesta arbetargrupper. Detta har 
medfört en omställning även i fråga om attityden till de kulturella vär
dena. Alla klasskampsaspekter har blivit föråldrade. Utbildningsmöjlig
heterna även till de intellektuella banorna har ytterligare »demokrati
serats», så att ingen längre behöver känna sig utestängd på grund av sin 
klasstillhörighet. Misstron mot den lärda bildningen har minskat från de 
självlärdas sida i samma mån som de kunnat känna sig delaktiga i den.

Samma år som Martinson tog sitt inträde i Svenska akademien hade 
inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen tillsatts en kulturkommitté 
»med uppgift att utforma riktlinjer för arbetarrörelsens kultursträvan- 
den». I det betänkande, som kommittén tre år senare framlägger, säges det 
bl. a.: »Den demokratisering svensk arbetarrörelse hittills varit med om att 
skapa har främst gällt den yttre miljön: ekonomiska, sociala och politiska 
förhållanden. Den inre miljön med dess värderingar, föreställningar och 
trossatser har inte blivit föremål för samma medvetna omdaningssträvan-

1 Ivar Johansson (sign. I J -n ) i art. Klasskillnad, i Tankar och syner (organ för 
Västerhaninge folkhögskolas elevförbund), 1922.

2 Den citerade artikeln är publ. i essäsamlingen Jag och vi, 1928, s. 77. —  Jfr i Väg
ledare, 1921, resonemangen om begreppen kultur och bildning i kap. »Boken som bild
ningsmedel».
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den. Ingen arbetstidsförkortning innebär verkligt framsteg, om inte den 
längre fritiden ger ett för varje individ varierande, meningsfyllt inne
håll .. .»3 Med denna utgångspunkt diskuteras så möjligheterna att i det 
aktuella läget understödja kulturlivets olika grenar och främja de skilda 
konstarterna, med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningar som sam
hällsutvecklingen medfört.

De förändrade förutsättningarna för skönlitteraturen, särskilt för den 
samhällsskildrande litteraturen och arbetardiktningen diskuteras vid unge
fär samma tid i skilda sammanhang. Som ett exempel kan anföras B. Nor
mans artikel om arbetardiktens aktuella villkor i första numret av Femti- 
tal: »Arbetardikten står inför en helt förvandlad verklighet», konstaterar 
han, och dess aktuella uppgifter formulerar han i orden »kvardröjande» 
och »framträngande» — »Ett kvardröjande i verkligheter där fattigdom 
och osäkerhet fortfarande tittar ganska ohöljt. [— — —] E tt fram
trängande i den situation som uppstått med arbetarrörelsens dominerande 
ställning i samhället och stora arbetargruppers höga ekonomiska och so
ciala nivå.»4 — Andra kulturkritiker har ifrågasatt det berättigade i att 
över huvud taget använda begrepp som arbetarlitteratur — varför inte lika 
gärna tala om »tjänstemannalitteratur».

I det ovan nämnda betänkande, som arbetarrörelsens kulturkommitté 
utarbetat, säges det sammanfattningsvis i avsnittet om arbetarrörelsens 
förhållande till litteraturen: »Den sociala indignationslitteraturen var en 
kraftkälla under de politiska kampåren och rönte stort intresse från de 
engagerade arbetarnas sida. Nu måste vi med samma intresse ta emot och 
debattera den litteratur som låter de psykologiska sammanhangen komma 
till sin rätt. Det är nästa led i frigörelsekampen.»5

Samhällsutvecklingen har medfört att kulturläget blivit ett annat och 
detta i sin tur, att förutsättningarna för litteraturen i många avseenden 
blivit annorlunda. Den fortsatta kulturutvecklingen sedan 30-talet har med
fört, dels att det bland författare som debuterat efter andra världskriget 
framträtt färre autodidakter och flera studenter, dels även att skillnaden 
mellan självlärda och akademiskt utbildade författare inte längre är på 
samma sätt framträdande. — Alla dessa drag visar, att det är berättigat att 
anlägga ett historiskt perspektiv på den period, då de självlärda bonde- och 
arbetardiktarna tågar upp på parnassens högsta höjder, då arbetardikten 
som sådan står i sitt flor och tidvis eftertryckligt sätter sin prägel på den 
litterära debatten, eftersom den epoken kan betraktas som ett avslutat 
kapitel i vår litteraturs historia.

3 Människan och nutiden, Betänkande från arbetarrörelsens kulturkommitté, 1952, 
s. 14 f.

* Femtital, nr 1, 1951, s. 34. — I samma artikel läser man vidare: »Ännn på 30-talet 
kunde Lo-Johansson och Fridegård redovisa personliga erfarenheter som ändå mötte en
känslomässigt allmängiltig bereddhet bland arbetare [------------ ]. Att redovisa arbetar-
erfarenheter i dikt är i dag att röra sig utefter en lång och skiftande skala. Det finns 
i begreppet arbetare en social och psykologisk polaritet som spränger alla entittar- 
perspektiv.»

5 Människan och nutiden, kap. »Litteraturen», s. 100.


