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Anna Bondestam som arbetarförfattare
En marknadsförings och receptionsanalys
Av YA S M I N  N YQV I S T

Inledning

År 1979 fick den finlandssvenska författaren, historikern och socialdemokratiska ak-
tivisten Anna Bondestam (1907–1995) Svenska Litteratursällskapet i Finlands stora 
Tollanderska pris för sin författargärning. I prismotiveringen lyftes Bondestam fram 
som en författare som framgångsrikt fört den finlandssvenska arbetarklassens talan: 
”för sin betydelsefulla skönlitterära produktion och för sina kunniga och sakliga fram-
ställningar av den finlandssvenska arbetarklassens verklighet och strävanden”.1 Då hade 
hon en över 40 år lång författarkarriär med tio skönlitterära och fem arbetarhisto-
riska verk bakom sig, av vilka flera även hade distribuerats i Sverige och översatts till  
finska.

I standardverket Finlands svenska litteratur 1900–2012 omnämns Bondestam som 
”arbetarskildringens galjonsfigur på finlandssvenskt håll”.2 I Thomas Warburtons lit-
teraturhistoriska handbok heter det att ”Anna Bondestam med skäl [kan] betecknas 
som den hittills lödigaste skildraren av och talesmannen för den – relativt fåtaliga – 
finlandssvenska arbetarklassen”.3 Forskare har noterat att Bondestam framförallt lästs 
som arbetarförfattare, även om hennes litterära produktion har flera dimensioner än 
så.4

När Ole Torvalds skrev om priset Bondestam fått i Åbo Underrättelser menade han 
att man redan från början kunde skönja vilken riktning Bondestams litterära gärning 
skulle ta: ”När Anna Bondestam för mer än fyra decennier sedan kom ut med sin första 
bok, romanen Panik i Rölleby, fanns där nog redan – det kan åtminstone efterklokhe-
ten säga – ett förebud om att någonting dåförtiden så sällsynt som en finlandssvensk 
arbetarskildrare var på väg”.5

Men att det var just som arbetarskildrare Bondestam skulle bli ihågkommen ver-
kar på inga vis ha varit klart varken då Panik i Rölleby (1936) – ofta beskriven som en 
till 1700-talet förlagd småstadskomedi med samhällskritisk udd – kom ut, eller i slu-
tet av 1950-talet, då flera av hennes mest betydelsefulla skönlitterära verk i arbetarmiljö 
publicerades. Då man granskar marknadsföringen och receptionen av tre av hennes 
verk utgivna under 1940- och 50-talet, vilket jag gjort för denna artikel, är det inte hen-
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nes roll som arbetarskildrare som främst lyfts fram. Det förefaller, som Torvalds anty-
der, främst vara i efterklokhetens sken som denna position har etablerats.

Det finns med andra ord en spänning mellan å ena sidan bilden av Bondestam som 
skildrare och talesperson för den finlandssvenska arbetarklassen, och å andra sidan den 
bild som marknadsföringen och receptionen ger av henne under den första delen av 
hennes litterära karriär. Det är detta problemkomplex denna artikel undersöker. Syf-
tet är att analysera ett mönster som jag ser som genomgående i den offentliga bilden 
av Bondestam fram till 1960-talet, och att blottlägga och diskutera de strukturer som 
möjliggjorde en sådan läsning. Detta görs genom en tvådelad analys som på ett dy-
namiskt sätt kombinerar komparation på olika nivåer, och som tar fasta på såväl den 
övergripande, strukturella nivån som sådana faktorer som är historiska och situations-
bundna. I den första delen gör jag en komparativ analys av marknadsföringen av ro-
manen Lågt i tak (1943), en berättelse om en grupp arbetarungdomars uppväxt och 
politiska uppvaknande i en småstad på 30-talet. Romanen kom ut ungefär vid samma 
tidpunkt på finlandssvenskt, finskspråkigt och svenskt förlag och genom att via dess 
paratexter granska hur den lanserades i de olika kultursfärerna vill jag belysa hur arbe-
tartematiken hanterades av förlagen.6 Mina källor är, förutom baksidestexterna på de 
olika utgåvorna av romanen, förlagsreklam som publicerats i tidningar och tidskrif-
ter i Sverige och Finland. Därtill har jag inkluderat Bondestams finskspråkiga förlag 
Tammis reklamblad till bokhandlarna. Källorna finns tillgängliga i det finska Natio-
nalbibliotekets och det svenska Kungliga bibliotekets digitala samlingar.

I den andra delen av analysen granskar jag den nordiska receptionen av tre av Bon-
destams mest centrala skönlitterära verk med arbetarklassens livsvillkor som domine-
rande tema. Det handlar om den ovannämnda Lågt i tak (översatt till finska 1944 som 
Urhea nuoruus), Klyftan (1947, översatt till finska 1967 som Kuilu), en självbiografisk 
roman om ett barns upplevelser från det finländska inbördeskrigets röda sida och Vä
gen till staden (1957, översatt till finska 1958 som Tie kaupunkiin), den första delen av 
en romanduo som tecknar en historiskt förankrad skildring av industrialiseringen av 
en kuststad i Österbotten och en grupp människors livsbana och utveckling i tobaks-
fabrikens skugga. Samtliga romaner utkom på det finlandssvenska förlaget Schildts. 
Målsättningen med receptionsstudien är att utröna hur verkens arbetarlitterära ka-
raktär och deras politiska anspråk mottogs av den dåtida kritiken. Det handlar om 
ett 50-tal recensioner som finns tillgängliga i dels Brages Pressarkiv i Helsingfors, dels 
det finska Nationalbibliotekets och det svenska Kungliga bibliotekets digitala arkiv. 
Därtill har de finska recensionerna av Tie kaupunkiin hämtats i Åbo universitets tid-
ningsarkiv. Materialet är sannolikt inte hundraprocentigt komplett, men torde med 
de största dagstidningarna och även många mindre lokaltidningar och tidskrifter re-
presenterade ge en tillräckligt täckande bild för de slutsatser min artikel presenterar.
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Det är förstås viktigt att vara medveten om att det skriftliga mottagandet bara är en 
del av det som vi brukar kalla ”reception”. Som Johan Svedjedal påpekar är det mycket 
annat än de skriftliga recensionerna en författare får som definierar mottagandet: offent-
liga läsningar, stipendiering, pris, hur böckerna läses i bibliotek, köps i bokhandeln och 
så vidare.7 Men litteraturkritiken har sin specifika roll som tolkare av den litterära kultu-
ren. I kritiken framträder dels de normer som är förhärskande i de samtida litterära insti-
tutionerna, samtidigt som kritiken också fungerar normerande på de verk som bedöms.8 
Eller, med Tomas Forsers ord: ”Kritikens tillägnelser av diktverken och svar på deras till-
tal berättar om litteraturens kollektiva och individuella betydelser i ett samhälle”.9 Så-
lunda är den skriftliga recensionen ett betydelsefullt sätt att få syn på vilken roll ett verk 
och en författare har i sin samtid, och därför ett relevant forskningsobjekt.

Som grund för resonemanget och analyserna av hur arbetarperspektivet i de tre ro-
manerna har uppfattats och värderats i Bondestams samtid, tar jag teoretiskt avstamp i 
Beata Agrells begrepp ”arbetarlitteraritet” och Magnus Nilssons definition av arbetar-
litteratur som ”litteratur som av läsaren kopplas samman med arbetarklassen”.10

Det är inte unikt att författare som skildrar en arbetarvardag eller anlägger ett klass-
perspektiv kategoriseras på varierande sätt i offentligheten. Inom den nordiska arbe-
tarlitteraturforskningen har det vid ett flertal tillfällen visats på hur författare som i 
dag självklart anses ha skrivit i en arbetarlitterär tradition, av olika orsaker och i olika 
skeden av sin karriär har tolkats annorlunda av sin samtid, eller själva valt att definiera 
sitt författarskap enligt andra premisser. Exempelvis har Per-Olof Mattsson visat hur 
danske Martin Andersen Nexø, som varit en stor förebild för de svenska proletärför-
fattarna, i Danmark hade en annan profil.11 Likaledes fick den norska författaren Alf 
Prøysen ett proletärlitterärt mottagande i Sverige till skillnad från i sitt hemland.12 
Magnus Nilsson visar i en färsk artikel hur Stig Sjödin, idag sedd som en av den svenska 
arbetarlitteraturens portalfigurer, under vissa tider har lästs genom ett annat raster.13 
Dylika studier visar på de flytande kategorier som litteraturhistorien är uppbyggd av 
och nyanserar tidigare ensidigt beskrivna författarskap.

Artikeln inleds med en problematisering av begreppet ”arbetarlitteratur” i förhål-
lande till Anna Bondestams författarskap, för att sedan gå över till den tvådelade ana-
lysen. Därefter följer en längre, reflekterande avslutning. Förutom att diskutera hur en 
författare som Anna Bondestam kan sägas passa in i den arbetarlitterära traditionen, 
erbjuder artikeln också en analys av de skilda sätt på vilka litteratur fördes ut till pu-
bliken och tolkades i den finlandssvenska respektive den finskspråkiga och svenska of-
fentligheten under den aktuella tidsperioden. Artikeln är såväl ett bidrag till den nor-
diska arbetarlitteraturforskningen som en nyansering av den Anna Bondestam-forsk-
ning som till viss del tagit Bondestams historiska position som arbetarförfattare för 
given.
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Arbetarlitteraturen och Anna Bondestam

Varför är Anna Bondestams författarskap relevant för oss idag? I Arbetarlitteraturens 
återkomst låter Rasmus Landström Harry Martinson dikt ”Kabelskepp” från 1931 be-
skriva god arbetarlitteraturs medel och verkningssätt. Dikten handlar om en grupp sjö-
män som reparerar kablar ute på Atlanten. När de fiskar upp en kabel hör de hur den 
surrar och en av sjömännen tänker sig att surret är ”millionärerna i Montreal och S:t 
John som tala om priset på kubasocker och sänkningen av våra hyror [sjömännens lö-
ner]”. Sjömännen står länge i tystnad i lyktornas sken innan kabeln sänks ner i havet 
igen. Landström använder denna bild för att visa på arbetarlitteraturens förmåga att 
samtidigt stå stadigt i det konkreta, i arbetslivets realiteter, och att blicka uppåt, mot 
de större strukturer och världshändelser som styr våra liv och som vi inte kan rå över. 
Enligt Landström förkroppsligar Martinsons dikt allt det som är värdefullt i god arbe-
tarlitteratur: på hög konstnärlig nivå kartlägger den vita fläckar, för in nya yrkesgrup-
per i litteraturen och vidgar dess motivkrets. Och framför allt lyckas den visa hur allt 
hänger ihop, ”genom att gå ner på djupet avslöjar den vad som sker på samhällets kom-
mandohöjder”.14

Landströms metafor är väl vald och lämpar sig också för att beskriva det som gör 
Anna Bondestams romaner angelägna, både ur ett allmänlitterärt och ett politiskt per-
spektiv. Här vidgas motivkretsen: den finlandssvenska fabriksarbetaren, kontorsarbe-
taren och jordproletären får en plats i litteraturhistorien. ”I historiker och skönlitte-
ratur har [Anna Bondestam] gett den ofta förnekade och bortglömda finlandssvenska 
arbetarrörelsen ett ansikte”, skriver Arbetarbladets chefredaktör Alf-Erik Helsing i nek-
rologen efter Bondestams frånfälle.15 Vid sidan av romanernas realism, i kombination 
med en psykologiskt djuplodande människoskildring, skriver Bondestam in en större 
samhällsmedvetenhet i narrativet; de kommandohöjder som Landström talar om kan 
alltid skönjas. Huvudkaraktärerna i Lågt i tak lever i ständig medvetenhet och växel-
verkan med de världs- och rikspolitiska händelser som sätter sina spår i den lilla sta-
den. Skomakaren Hellsten, den lokala arbetarföreningens ordförande, blir ett språk-
rör för detta ”kabelsurr”:

Det drog en skugga över skomakarns ansikte. Det var som om den nattliga idyllen plöts-
ligt hade förändrats inför hans ögon, som om han hade kunnat se rakt igenom dess tysta 
och fridsamma fasad. Och han såg att där bakom var idyllen ingen idyll utan en kopia av 
världen sådan världen var just nu, full av nöd, ångest, oro och förvirring.”16

Den lilla flickan Rut i Klyftan blir tvungen att reflektera över skillnaderna mellan bor-
gare och socialister när hon på grund av sin arbetarhärkomst blir en utomstående i sko-
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lans fientliga atmosfär, och Vägen till staden beskriver en grupp specifika människors 
vandring från landet till staden i jakt på ett drägligt liv, samtidigt som den berättar en 
historia som delades av de fattiga samhällsklasserna på många ställen i Europa i indu-
strialismens gryning. Bondestams klassperspektiv gör att blicken höjs från det enskilda 
till de strukturer och former som förenar arbetarklassens livsvärld.

De tre aktuella romanerna bär många drag som är relevanta i förhållande till termen 
”arbetarlitteratur” enligt den klassiska, men också ifrågasatta, definitionen lanserad av 
Lars Furuland: arbetarlitteratur som litteratur skriven för, om och av arbetare.17 För-
utom motivvalet har Bondestam arbetarbakgrund – hon växte upp i en socialdemokra-
tiskt aktiv arbetarfamilj i Jakobstad i det svenskspråkiga Österbotten, men kunde seder-
mera som det enda barnet gå i skola och studera vidare vid universitetet – och har i offent-
liga sammanhang lyft fram sin klassbakgrund som en oskiljaktig del av författarskapet.18

Att Bondestam för eftervärlden synes ha blivit ihågkommen endast för sin arbetar-
tematik är ett faktum som verkar ha sporrat forskningen i andra sidor av hennes förfat-
tarskap. Romanen Fröken Elna Johansson (1939), i sin tid rätt förbisedd, utkommen vid 
randen av finska vinterkriget som den var, ägnas uppmärksamhet i två doktorsavhand-
lingar: Eva Johansson läser den som en del av en realistisk tradition av kontorsromaner 
och Maria Lival-Lindström ser den som en företrädare för kvinnlig bildningsroman. 
Båda anlägger ett feministiskt perspektiv i sina läsningar.19 Ett feministiskt perspek-
tiv är också aktuellt hos Maria Antas som i en artikel tar sig an upplysningstemat hos 
Bondestam via en av hennes noveller, och även inkluderar Fröken Elna Johansson i ana-
lysen. Antas för i början av artikeln ett ingående resonemang om hur kategoriseringen 
av Bondestam som arbetarförfattare har gjort att sådana verk av hennes som inte har en 
klar klasstematik har hamnat i skymundan, och detta har lett till att allmänheten inte 
fått upp ögonen för den mångsidighet som finns i författarskapet.20 I företalet till en 
antologi med Bondestams texter, utgiven postumt, beklagar sig Ingmar Svedberg också 
över att Bondestam tyvärr tidigt blev placerad i ett fack, och uppmuntrar läsningar 
som i likhet med Antas behandlar andra sidor av det rika författarskapet.21 Elisabeth 
Hästbacka har i en opublicerad 60-poängsuppsats vid Umeå universitet från 1981 gjort 
en analys av Bondestams författarskap utifrån Lågt i tak och Klyftan, vilka också är ak-
tuella i föreliggande studie. Genom att granska receptionen av dem, tillsammans med 
handbokstexter om författaren och utsagor av både henne själv och hennes förlagsre-
daktör Thomas Warburton, förfäktar hon ståndpunkten att Bondestams författarskap 
både missförståtts och förbisetts av det dåtida litterära fältet.22 Även om Hästbackas 
studie har ett annat fokus än denna artikel, är vissa av de analyser som läggs fram gäl-
lande den kritiska receptionen av de två verken av relevans för mig.

När det gäller studiet av arbetarlitteratur finns det i dagens läge ett aktivt nordiskt 
forskningsfält, och Furulands definition har vid upprepade tillfällen kritiserats och nya 
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varianter föreslagits.23 Särskilt kravet, eller förväntningen, att en arbetarförfattare ska 
ha praktisk erfarenhet av att höra till arbetarklassen har väckt diskussion – vem kan 
avgöra när en författare är ”tillräckligt mycket” arbetare för att kunna kalla sig arbe-
tarförfattare? Några forskare har föreslagit att denna aspekt av definitionen definitivt 
borde läggas på skräphögen.24 I Finland har den frågan varit central historiskt sett, vil-
ket har gjort att många författare som idag ses som självklara arbetarskildrare tidigare 
inte platsat inom den kategorin.25

Visserligen passar Furulands definition in på en författare som Anna Bondestam, 
men det är en definition som är normativ, och som jag inte upplever som särskilt an-
vändbar för analyserna i denna studie. Under de senaste decennierna har fältets fors-
kare framförallt varit intresserade av att se på arbetarlitteratur ur ett diskursivt och 
konstruktivistiskt perspektiv där identiteten som arbetarförfattare anses bestå av rör-
liga komponenter som hur en författare lanserats, kritiserats och positionerats, och hur 
författaren själv medvetet har etablerat sig inom en arbetarkontext.26 I samband med 
detta forskningsmässiga ”paradigmskifte” har flera nya definitioner om hur arbetarlit-
teratur ska förstås föreslagits. Två av dessa finner jag särskilt användbara i föreliggande 
studie: Beata Agrells tanke om ”arbetarlitteraritet” och Magnus Nilssons definition av 
arbetarlitteratur som ”litteratur som av läsaren kopplas samman med arbetarklassen”.

Bakom Agrells term ”arbetarlitteraritet” ligger den av många forskare erkända svå-
righeten att ge en heltäckande definition av en sist och slutligen heterogen samling lit-
teratur.27 Hon föreslår därför en förändrad metodik, och försöker med hjälp av nyckel-
orden familjelikhet, arbetarlitteraritet och klassperspektiv komma åt vad det är som ut-
märker arbetarlitteratur just som en litterär text.28 Familjelikhet är en term som Agrell 
lånat av filosofen Ludwig Wittgenstein.29 Den arbetarlitterära traditionens mångfald 
och rikedom gör att den för Agrell framstår ”som ett öppet och rörligt nätverk av tex-
ter, sammanhållet av sina inbördes relationer – som en familj eller släkt i ständigt väx-
ande tillblivelse”.30 Arbetarlitteraturen är således med detta synsätt ingen fast texttyp, 
utan ”en föränderlig repertoar av motiv, former, grepp, tekniker och strategier”. 31 Med 
detta synsätt blir det logiskt att istället för att försöka definiera en litterär text enligt 
en färdig mall för arbetarlitteratur, se på hur texten fungerar, vad den gör och hur detta 
görande förhåller sig till en arbetarlitterär kontext:

Arbetarlitteraritet tänker jag mig som en dynamisk aspekt av vilken text som helst, som 
till någon del skildrar lönearbetare utan makt och status i ett klassperspektiv. Arbetarlit-
terariteten kommer till synes inte främst som en given egenskap i den språkliga texten, 
utan mer som en rörlig funktion hos den språkliga handling som texten utför. […] den 
arbetarlitterära språkhandlingen utför en retorisk akt […] som kan omorganisera vill-
koren för varseblivningen så att det vedertagna förhållandet mellan varseblivning och 
mening rivs upp och tidigare förbisedda företeelser blir synliga i egen rätt.32



40 · Yasmin Nyqvist

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 34–68

Dessa förbisedda företeelser anknyter till samhällets klasskaraktär. Agrell nyttjar be-
greppet arbetarlitteraritet för att hitta spår av typiska arbetarlitterära teman, som ex-
empelvis en skildring av klassmedvetande eller en strävan att i texten synliggöra arbetar-
klassen eller underklassen i vidare mening. Med en sådan läsart blir det möjligt – vilket 
också är Agrells uttryckliga målsättning – att läsa verk som traditionellt ansetts stå långt 
ifrån arbetarlitteraturen genom ett arbetarlitterärt raster. Hon kan exempelvis, genom 
att lyfta fram sekvenser av närvarande klassperspektiv, visa på närvaron av arbetarlitte-
raritet i en klassiskt borgerlig roman av Victoria Benedictsson (Fru Marianne, 1887).33

Man kunde argumentera för att Bondestams romaner innehåller en inte oansenlig 
del arbetarlitterära språkhandlingar. Att romanerna ändå har kunnat marknadsföras 
och tolkas på vitt skilda sätt, som vi snart ska se, ger belägg för att läsa klassperspekti-
vet som just separata språkhandlingar som läsaren både medvetet kan bortse från eller 
helt enkelt vara blind inför.

En mer heltäckande definition av arbetarlitteratur som jag också finner användbar, 
särskilt i receptionsstudien, är Magnus Nilssons. Han föreslår att fokus ska flyttas från 
författaren och verket till det mottagande verket fått. Att det visat sig så svårt att de-
finiera arbetarlitteraturen visar att själva begreppet använts på olika sätt vid olika tid-
punkter, men också att arbetarlitteraturen som fenomen sett olika ut vid olika tid-
punkter och på olika platser. Genom att fokusera på receptionen och fråga sig ”hur det 
går till när man som läsare bestämmer sig för att den text man läser är arbetarlitteratur” 
går det att komma åt både det enskilda fallets särdrag och samtidigt få syn på större ge-
mensamma drag i hur definitionen används i samtiden.34 På detta sätt hålls också ver-
ket och den bild av författaren det ger i fokus. Enligt Nilsson kunde vi kalla denna de-
finition litteratur som av läsaren kopplas samman med arbetarklassen, och avgörande är 
om denna koppling uppfattas som en dominerande faktor vid läsningen: ”Om läsaren 
noterar att en bok handlar om arbetare och att författaren kommer ur arbetarklassen, 
men samtidigt tycker att det är viktigare att verket vänder sig till en ungdomlig läse-
krets är det t.ex. förmodligen troligare – och rimligare – att han eller hon betraktar den 
som en ungdomsbok än en arbetarroman.”35

En definition som på detta sätt lägger tolkningsföreträdet i läsarens händer riskerar 
förstås att leda till godtycke och har också erhållit kritik.36 Men när det handlar om en 
receptionsanalys menar jag att en definition av detta slag kommer till sin rätt. Den kastar 
ljus över samtidens uppfattning om vad som är värt att lyfta fram och betona i ett skön-
litterärt verk, och den kan i förlängningen säga oss något om den litterära offentlighet 
romanerna läses i. Därtill har skriftliga recensioner, som tidigare påpekats, stor inverkan 
på den bild ett verk får i samtiden och framtiden. I den meningen kan den professionella 
läsarens tolkning faktiskt styra kommande läsningar, även andra professionella sådana. 
Innan vi går in på en vidare diskussion om receptionen ska vi ta oss en titt på lanseringen 
av Anna Bondestams första roman i arbetarmiljö, Lågt i tak.
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Förlagens lansering av Lågt i tak

Lågt i tak kom ut 1943, mitt under det så kallade fortsättningskriget mellan Finland 
och Sovjetunionen. Den finska översättningen kom ut 1944, efter krigsslutet. Roma-
nen utspelar sig i början av 30-talet i den fiktiva småstaden Rölleby och är inspirerad av 
Bondestams egen tid som arbetslös filosofie magister i Jakobstad 1932.37 Den handlar 
om en grupp arbetarungdomars uppväxt och politiska uppvaknande i en tid präglad av 
social polarisering, ekonomisk depression och arbetslöshet. Det är vardagen som skild-
ras, och fokus ligger på ungdomarnas försök att hitta sin plats i såväl arbets- och kär-
leksliv som på den politiska kartan. Karaktärerna i romanen intar olika politiska po-
sitioner och en stor del av narrativet upptas av de politiska diskussioner som var aktu-
ella i finländska arbetarmiljöer på 30-talet, framför allt samhällsklyftan mellan borgare 
och arbetare, den ekonomiska depressionen, hotet från den högerradikala Lapporörel-
sen och åsiktskonflikterna mellan de mer moderata socialdemokraterna och kommu-
nisterna som efterlyste radikalare tag.

I handlingens centrum står Rosa Vinell, dotter till en ensamstående flerbarns-
mamma och tillhörande en familj som har rykte om sig att vara fattig och ointresse-
rad av att arbeta eller på andra sätt bidra till samhällsbygget. Det är hemma hos Rosa, 
i en smutsig och rökinpyrd lägenhet, som det är ”lågt i tak”. Rosa upplever sig dock 
vara annorlunda än sin familj i detta hänseende, och är fast besluten om att själv be-
stämma över sitt fortsatta öde. Via sin kamrat Sigrid, vars far, skomakare Hellsten är 
navet i stadens socialdemokratiska rörelse, kommer hon i kontakt med politiken och 
engagerar sig i arbetarföreningen. Där träffar hon sin pojkvän Oskar, också aktiv soci-
aldemokrat. Oskars vän Sven stöder i sin tur kommunismen och irriterar sig på social-
demokraternas arbete som i hans ögon är undfallande och går allt för långsamt. Vän-
innan Sigrid är å sin sida, trots faderns starka roll inom arbetarföreningen, ointresse-
rad av politik och ägnar sig åt att planera hur hon med hjälp av sitt fördelaktiga yttre 
kunde företa en klassresa. Genom de olika karaktärernas personligheter och livshåll-
ning gestaltas tänkbara existentiella och politiska positioner i den tid och miljö som 
skildras, ett grepp typiskt för Bondestam som hon också nyttjar i Vägen till staden och 
Stadens bröd (1960). Eftersom romanen dels låter skomakare Hellsten och hans tankar 
kring den socialistiska kampen och de socialdemokratiska idealen uppta en stor del av 
utrymmet i boken, dels skildrar arbetarföreningens möten och verksamhet inifrån, kan 
Lågt i tak läsas som en roman om den finlandssvenska arbetarrörelsen. Här aktualise-
ras en aspekt av Furulands definition som sällan är i fokus inom arbetarlitteraturforsk-
ningen enligt Nilsson, nämligen att arbetarlitteratur kan vara litteratur som skrivs för 
arbetare. Nilsson har lyft fram det faktum att en stor del av författaren Stig Sjödins lit-
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terära produktion skrevs för att publiceras i arbetarrörelsens och fackförbundens egna 
tidningar och mediekanaler – därmed argumenterar Nilsson för att Sjödin också är 
en arbetarrörelseförfattare.38 Som vi kommer att se är Lågt i tak en roman som på lik-
nande sätt kunde sättas in i en arbetarrörelsekontext, både genom marknadsföringen 
och i det kritiska mottagandet.

Det finlandssvenska förlaget – ”En rejäl och sympatisk berättelse”
Det har sagts att det var i och med Lågt i tak som Anna Bondestam lanserades som 
arbetar författare.39 Bondestam såg också själv Lågt i tak som sitt första steg till att bli 
en ”social” författare.40 En granskning av marknadsföringen av romanen i det svenskta-
lande Finland, ”hemmapubliken”, ger dock inte ett entydigt svar om romanens texttyp.

Bokens motto, som också inleder baksidestexten, är ”Lågt i tak – men ungdomen 
lät sig inte stängas inne”. Rader som ”men den längtan och det livsmod, det andens och 
sinnenas uppvaknande, den erotiska friskhet som hör sund ungdom till, blommade 
och levde trots allt med en självfallen styrka” och sammanfattningen av romanen som 
en ”rejäl och sympatisk berättelse om några ungdomars kontakt med varandra och li-
vet omkring dem” definierar Lågt i tak som en ungdomsskildring. Romanens miljö 
beskrivs som ”en levande och fängslande helhet av ovanligt genuin karaktär”. I bok-
presentationen nämns indirekt de politiska konflikter och diskussioner som stora de-
lar av romanen består av, i hänvisningar till ”svallet i de år då stora tidshändelser togo 
sin början” och att ungdomarnas liv kring 1930 formades ”under trycket av sociala och 
politiska problem”. Bondestam presenteras som en författare som skriver med humor, 
värme och övertygande äkthet, hennes ”mänskligt goda leende” lyser upp berättelsen. 
Detta är adjektiv som vi ska se går igen i beskrivningen av de andra romanerna. Det 
nämns att protagonisterna hör till ”stadens arbetarungdom, författarinnans egen ge-
neration”, men det är också den enda fingervisningen i bokpresentationen om i vilket 
socialt sammanhang romanen utspelar sig och om författarens egen klassbakgrund.41

Även de annonser som publicerades i finlandssvensk press då romanen kom ut var 
sparsamma med hänvisningar till berättelsens samhälleliga aspekter. I förlagets för-
handsinformation beskrivs Lågt i tak som ”en nutidsroman från den österbottniska 
småstaden Rölleby under Lappokrigets år”.42 ”[…] Bondestam berättar om sin egen 
generations livsmod och hopp, sorg och bekymmer, vardag och fest i de år då stora 
tidskonflikter togo sin början”, kan det också heta.43 I annonser som publicerades i 
flera olika dagstidningar beskrivs romanen som ”en livslevande skildring av 1930-talets 
ungdom i den österbottniska småstaden Rölleby […] en övertygande äkta människo- 
och miljöskildring, trivsam och roande”.44 Den marknadsfördes också under deviserna 
”Svensk prosakonst”45 och ”Böcker av kvalitet”.46 I Finlands Svenska Skolungdomsför-
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bunds tidskrift Svensk Ungdom marknadsförs boken undantagsvis som en ”social ro-
man”.47 Detta är det enda stället i finlandssvensk press där uttrycket ”social”, som på den 
här tiden användes för att beteckna en roman med samhälleligt motiv, förekommer för 
att beskriva romanens ärende.

I bokens marknadsföring i den finlandssvenska pressen intar således fokuset på de 
arbetarlitterära språkhandlingarna, arbetarlitterariteten, för att tala med Agrell, en un-
danskymd plats. Läsanvisningen för Lågt i tak tycks främst vara ungdomsskildring eller 
kärleksroman, eventuellt bygdeskildring med tanke på framhållandet av den levande 
miljöbeskrivningen. Reklamtexterna nämner inte explicit den konkreta arbetarvarda-
gen eller karaktärernas politiska aktivism och ideologiska tillhörighet (om inte en så-
dan ansats läses in i ordet ”arbetarungdom”). Miljön som beskrivs som levande, genuin 
och fängslande preciseras inte heller. De samhälleliga kriserna nämns inte vid namn, 
Lapporörelsen undantaget. I presentationen av Bondestam som författare nämns hen-
nes bakgrund i arbetarklassen och hennes politiska aktivism endast indirekt. Samman-
taget finns det mycket litet i marknadsföringstexterna som vittnar om att vi här skulle 
ha att göra med en arbetarroman med politiska anspråk och intressen. Varför det en-
dast i Svensk Ungdom talas om en social roman kan vi bara spekulera i. Kanske tänkte 
sig förlaget att här fanns en målgrupp med ett större intresse för samhällsfrågor, obero-
ende av partitillhörighet? Att säga att Bondestam i och med Lågt i tak lanserades som 
arbetarförfattare är dock en sanning med modifikation, åtminstone då man granskar 
lanseringen på den finlandssvenska marknaden.

Det finskspråkiga förlaget – målgruppsinriktad marknadsföring
Den finska översättningen Urhea nuoruus utkom ett år senare, år 1944. Då hade ur-
sprungsversionen nyss fått ett statligt litteraturpris, vilket uppmärksammas i all mark-
nadsföring. På finskspråkigt håll, där det fanns en livskraftig arbetaroffentlighet, sat-
tes romanen genast in i en arbetarkulturell kontext. Dels kom boken ut på det året 
innan av bland andra Fackföreningarnas Centralförbund och Arbetarnas bildnings-
förbund grundade förlaget Tammi, dels valdes den kommunistiskt aktiva författaren 
Elvi Sinervo (1912–1986) till översättare. Att förlaget ändå hade två olika målgrupper 
i åtanke, en borgerlig och en arbetarpublik, framgår tydligt ur marknadsföringsmate-
rialet.

I det informationsblad förlaget skickade ut till bokhandlare för att sälja in Urhea 
nuoruus, berörs, precis som i den svenskspråkiga baksidestexten, kopplingen till arbe-
tarklassen endast indirekt. Exempelvis sägs det ingenstans att handlingen utspelar sig i 
arbetarmiljö, även om det framkommer att Sigrid och Rosa klättrar uppåt på samhälls-
stegen, var och en på sitt sätt. Sven, den övertygade kommunisten, beskrivs som en 
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ung, begåvad man som drömmer stort men ändå inte lyckas få något till stånd. Hans 
drömmars politiska hemvist nämns inte. En ledtråd till verkets politiska tematik är att 
Oskar och Sven som Sigrid och Rosa umgås med kallas ”kamrater” (toverit, ett lånord 
från ryskans továrišč), och att det lagts in en separat brasklapp om att verket säkerligen 
hittar sina läsare, eftersom samhälleliga teman för tillfället är synnerligen aktuella.48 
Sammantaget är den politiska tematiken ändå relativt osynlig i reklambladet. I bok-
handlarnas branschtidning beskrivs romanen som ”en roman om en småstad”.49 I ett 
annat reklamblad med många olika titlar framkommer det att det handlar om arbetar-
ungdom, likaså i ett flertal boknotiser i lokaltidningar.50

I förlagsreklamen i den konservativa Uusi Suomi och den största finska dagstid-
ningen Helsingin Sanomat nämns inte arbetarmiljön, inte heller de politiska inrikt-
ningar som är aktuella.51 Det samhällstillvända perspektivet kan däremot läsas in i an-
nonsens sista mening om att skildringen av ungdomens ivriga verksamhet och den 
äldre generationens stabila livsåskådning är ögonöppnande läsning för den som intres-
serar sig för dagens samhälleliga spörsmål.

I föreningen för vänstersinnade författare Kiilas årsbok 1944 görs reklam för en 
händelserik skildring av en småstads arbetarungdoms liv och intressen. En delupp-
laga av romanen gavs ut i samarbete med socialdemokraternas studiecirkelorganisa-
tion Työväen Kirjarengas och såldes till föreningens medlemmar till ett billigare pris. I 
föreningens egen marknadsföring av romanen poängteras att Anna Bondestams förfat-
tarskap är välkänt i finlandssvenska arbetarkretsar och att bokens handling berör arbe-
tarrörelsen och ungdomarnas roll i den.52 Tammi tillämpade med andra ord, trots sina 
egna kopplingar till vänster- och fackföreningsrörelsen, målgruppsinriktad marknads-
föring då Urhea nuoruus såldes in. Då man riktade sig till borgerlig publik, togs beto-
ningarna på klassperspektivet bort. Lokaltidningarna tycks utgöra något slags gräns-
fall; här nämns att romanen handlar om arbetarungdom, men inte mer än så. Den 
delupplaga som distribuerades via Työväen Kirjarengas fick på ett helt annat sätt en 
arbetar litterär inramning, och Lågt i tak lyfts fram som en arbetarrörelseroman.

Det svenska förlaget – proletärroman för läsecirklarna
Lågt i tak kom ut på det svenska förlaget Wahlström & Widstrand i en delupplaga 
samtidigt som den publicerades på svenska i Finland. På liknande sätt som i fallet med 
den finska översättningen, gjorde W&W reklam med olika fokus i den borgerliga 
pressen och i dagstidningar knutna till arbetarrörelsen. I bokannonsen i det konser-
vativa Svenska Dagbladet talas det, i paritet med det finlandssvenska förlagets mark-
nadsföringsstrategi om ”ungt folk, friska fläktar”, och en recension som talar om ”fri-
het, friskhet, livsmod, längtan, humor och värme i handlingen” citeras.53 I Reforma
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torn, som 1888–1964 var ett språkrör för den svenska nykterhetsorganisationen IOGT 
med kopplingar till arbetarrörelsen, kunde man tro att det handlar om en helt annan 
bok då den marknadsförs som ”arbetarroman” och det åberopas positiva recensioner 
i den svenska arbetarpressen där Lågt i tak sägs vara en bok ”där arbetarrörelsens fri-
hetsideal fritt diskuteras” och där Bondestam lyckats ”smälta samman litterär skildring 
och tendens”. Arbetarungdomen uppmanas att läsa och diskutera romanen i sina stu-
diecirklar.54

Parallella litterära offentligheter
Lågt i tak lanserades så gott som parallellt i Sverige och på svenska och finska i Finland. 
Marknadsföringen av romanen säger mycket om hur de två ländernas och språkområ-
denas offentligheter såg ut. Både på svenskt och finskspråkigt håll har förlagen riktat 
sig mot två olika offentligheter – en borgerlig och en bestående av arbetare. I Sverige 
framgår detta av den riktade reklamen i arbetartidningar, och på finska av det faktum 
att boken ges ut på ”arbetarförlaget” Tammi och distribueras till specialpris i den soci-
aldemokratiska studiecirkeln. På svenska i Finland är arbetarklassperspektivet relativt 
osynligt i marknadsföringen, på samma sätt som i den borgerliga pressen i Sverige och 
på finskspråkigt håll. Tendensen syns också i språkanvändningen då ord som ”arbe-
tarroman” och ”proletärskildring” används i marknadsföringen åt vänsterhåll, medan 
klassperspektivet snarare antyds än skrivs ut i den finlandssvenska marknadsföringen 
och i borgerliga media. De ord som används speglar den tyngd förlaget önskar ge te-
matiken.

Det finns flera förklaringar till förlagets val att marknadsföra boken på detta ”opo-
litiska” sätt för den finlandssvenska publiken. Först och främst var det ett faktum att 
den finlandssvenska bokbranschen och den litterära offentligheten överlag vid denna 
tidpunkt var borgerlig. Vid slutet av 30-talet och början av 40-talet var författaryrket 
i Svenskfinland fortfarande en till största del borgerlig sysselsättning.55 Orsakerna är 
historiska och har att göra med konstruktionen av den finlandssvenska identiteten, 
som tog sin början under 1800-talet då etnicitet och språktillhörighet blev en grundval 
för gruppgemenskap. Den finlandssvenska samlingsrörelsen uppstod som motpart till 
den finskhetsrörelse som mobiliserade sig i kölvattnet av det nationella uppvaknandet 
vid sekelskiftet 1900. Samlingsrörelsen drevs av borgerliga krafter, och även om försök 
gjordes att bredda bilden av finlandssvenskarna genom att via folklivsskildringar och 
konst visa på att finlandssvenskarna förutom stadens borgarklass även bestod av bön-
der, fiskare och andra av landsbygdens arbetare, förblev denna gest till största del sym-
bolisk.56 Johannes Salminen skriver om hur den inflytelserika finlandssvenska folkbil-
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daren och författaren Arvid Mörne upprepade gånger försökte övertyga samlingsrö-
relsens styrande krafter om den resurs som de fackanslutna finlandssvenska arbetarna 
utgjorde, men menar att denna fackligt och ideologiskt medvetna del av finlands-
svenskarna uppfattades som ett hot och att den därför inte var välkommen i gemen-
skapen. ”Vänsterns ’ensamma svenskar’ var därmed ett förödande faktum”, konklude-
rar Salminen.57

Trots denna ensidighet fanns det ändå en ideologisk öppenhet i utgivningen, vil-
ket enligt Erkki Sevänen förklaras av den inbyggda pluralism som en minoritetsposi-
tion för med sig. Skaran av vänstersinnade författare på finlandssvenskt håll var liten, 
och något arbetarförlag som kunde konkurrera med de borgerliga förlagen, som i det 
finska och svenska sammanhanget, fanns inte. Man fick med andra ord ty sig och an-
tagligen också anpassa sig till de borgerliga förlagen, som accepterade även mer vän-
sterorienterade verk inom ramen för den finlandssvenska utgivningen.58 I vinklingen 
av marknadsföringen syns denna anpassning, och den tyder på att det också är en till-
tänkt borgerlig publik man vänder sig till. Att det även på finlandssvenskt håll finns ett 
betydande antal personer tillhörande arbetarklassen syns inte i bokreklamen.

En annan förklaring till marknadsföringsvinkeln är det krig som pågick då roma-
nen gavs ut. I krigstid är upprätthållandet av nationell enhet en mer eller mindre själv-
klar strävan, vilket gör förlagets nedtoning av den politiska tematiken och de konflik-
ter mellan höger och vänster respektive kommunister och socialdemokrater som upp-
tar en stor del av romanen begriplig. Därtill finns också en direkt kommersiell aspekt: 
en roman som på ett underhållande och lättillgängligt sätt beskriver vuxenblivande 
och ungdomlig kärlek skulle med stor sannolikhet bli såld och läst i kraft av verklig-
hetsflykt från det allvar som den finska verkligheten präglades av år 1943. Under kriget 
upplevde den finländska förlagsverksamheten en högkonjunktur då litteraturen fick 
fungera som tidsfördriv och avkoppling. Utgivningen ökade stadigt, och populärlitte-
raturen stod i främsta rummet.59 Att poängtera underhållningsaspekterna kan ha varit 
ett medvetet val av förlaget Schildts.

Granskningen av marknadsföringen av Lågt i tak visar framför allt hur olika publik-
underlag skapar olika sorters marknader som bokförlagen agerar på, vilket också 
innebär att samma bok kan marknadsföras på vitt skilda sätt. Exemplet visar hur den 
svenska och finskspråkiga litterära offentligheten skiljer sig från den finlandssvenska i 
kraft av majoritetssamhällen: här finns en större population och det existerar en arbe-
tarkultur med förlag och egna tidningar jämsides med den borgerliga. Detta faktum 
är förlagen också medvetna om när de tillämpar målgruppstänkande i sin marknads-
föring.
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Mottagandet av tre Bondestam-romaner
Lågt i tak – mellan ungdomsberättelse och proletärskildring
Som grund för denna analys av mottagandet av Lågt i tak har jag använt nio finlands-
svenska recensioner, sju svenska och en finsk. Att det bara finns med en finskspråkig 
recension i materialet beror på att det var en roman som inte väckte särdeles stor upp-
märksamhet i det finskspråkiga Finland utanför de socialdemokratiska kretsarna.

Trots att marknadsföringen av Lågt i tak på finlandssvenskt håll tonade ner arbetar-
litterariteten och de politiska diskussioner som utgör en stor del av bokens innehåll, 
gick miljövalet inte recensenterna förbi. Det lyftes tvärtom fram som något anmärk-
ningsvärt; man noterade att det var den första konstnärligt högtstående skildringen av 
finlandssvensk arbetarklass, där författaren uppenbart skrev från ett inifrånperspek-
tiv.60 Det autentiska och äkta lyftes fram som en styrka.61 Att det inte var vardag med 
en finlandssvensk roman ur ett arbetarperspektiv framgår också av den häpnad några 
recensenter uttrycker: ”det är en besynnerlig glädje- och hopplös värld hon skildrar och 
hon gör det dessutom nästan enbart ur, ja, man kan säga det, proletärkvinnans synvin-
kel”, skriver Einar Holmberg i den obundna provinstidningen Åbo Underrättelser,62 
och i den liberala tidskriften Östnyländsk Ungdom menar Gigge Strandvik att ”det är 
en ’småfolkets’ bok i verkligt gedigen utsträckning”.63

Romanen får mycket goda recensioner. I hyllningarna lyfts – förutom den auten-
tiska miljöskildringen – framförallt den människokännedom som Bondestam ger prov 
på fram. Något som särskiljer den positiva kritiken i den finlandssvenska borgerliga 
pressen är den starka betoningen på det som uppfattas som frånvaron av tendens, hur 
”politiskt balanserad” romanen ändå är trots sitt tema, något som vi kommer att se 
även präglar recensionerna av de övriga två romanerna. ”Författarinnans styrka ligger 
inte minst i hennes vidsynta, behärskade psykologi som […] avhåller sig från all ensi-
dig hänförelse eller indignation […] boken gör ingen propaganda. Tvärtom. Det som 
gör den så intressant är lidelsefriheten, objektiviteten […]”, poängterar Olof Enckell i 
Hufvudstadsbladet.64 Harriet Clayhills i Svenska Pressen menar att ”Det som gör denna 
klassmedvetna skildring så tilltalande är väl ytterst dess inre balans, friheten från hat 
och ensidighet […] den är till sitt väsen positiv och den är märkvärdigt uppmuntrande 
att läsa”.65 Gigge Strandvik anser i sin tur i Östra Nyland att Bondestam ”skriver – 
utan att hemfalla åt några tendenser eller någon propaganda men tydligt åt en under-
stucken mening”.66 Erik Ekelund i Nya Argus noterar nog romanens tendens, men ger 
den ändå ett högt betyg.67

Ingen av recensenterna definierar entydigt romanen som arbetarlitteratur. I flera av 
recensionerna prövas dock idén, men Bondestam verkar inte helt passa in i den upp-
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gjorda mallen: medan Ekelund tycker att ”stilen saknar den etsande skärpa som dessa 
romaner oftast har”,68 skriver Solveig von Shoultz att ”närmast har den väl anslutning 
till de svenska proletärromanerna”.69 Där Strandvik uppskattade romanen för dess är-
lighet även om han i början ”fann boken något grov och hård, lite för ’proletärisk’ ”,70 
uppfattade Clayhills den däremot som ”positiv och […] märkvärdigt uppmuntrande 
att läsa, vilket är mer än man kan säga om de flesta andra proletär-romaner”.71 Den ten-
denslöshet och positiva stämning som kritikerna ser i Lågt i tak verkar inte korrelera 
med den rådande uppfattningen om den svenska proletärlitteraturen. I de två senast 
citerade kritikernas fall verkar det rentav bli en positiv överraskning att märka att ro-
manen inte var så ”proletärisk” som den i förstone framstod.

Av en helt annan åsikt om romanens politiska potential är socialdemokratiska Arbe
tarbladet, som betitlar sin recension ”Vår rörelses egen roman” och förundras över den 
borgerliga pressens positiva mottagande ”som miljöval och tendens snarare borde vara 
ägnade att avskräcka än tilltala en borgerlig publik”.72 Lågt i tak behandlas tre gånger i 
Arbetarbladet, förutom den regelrätta recensionen även i en kommentar av författaren 
Elmer Diktonius och i en senare text där man gläder sig över att boken mottagits så väl 
i Sverige.73 Det är uppenbart att Lågt i tak uppfattas som en arbetarrörelseroman, en 
bok av stor betydelse för den finlandssvenska socialdemokratin.

Miljövalet noteras också i de svenska recensionerna, men på ett neutralt sätt, vil-
ket förefaller naturligt med tanke på att det i svensk kontext inte var någon ovanlig-
het med litteratur som utspelar sig i arbetarmiljö. Samtliga recensioner i svensk press 
är – kanske av naturliga skäl, då det handlar om en utländsk relativt okänd författare 
– mera reserverade, även om de flesta är positiva. Recensenten i konservativa Svenska 
Dagbladet noterar inte något politiskt budskap i romanen; under rubriken ”Ungdom i 
Österbotten” avslutar han med att konstatera att författarinnan med denna roman kan 
sägas ha nått sina syften, ”som går ut på att med vedertagna medel bjuda underhållning 
och presentera en krets livfullt och trovärdigt”.74 Eva von Zweigbergk i liberala Dagens 
Nyheter uppfattar Lågt i tak som en problemroman med stor underhållningspoten-
tial.75 Hjalmar Falck i borgerliga SvenskFinland, utgiven av den svenska föreningen 
Svensk-Finlands Vänner, är inte imponerad och anser att Rölleby som stad framstår 
som ”inte så lite efterbliven” vilket påverkar invånarnas liv och tankevärld, men erkän-
ner ändå att miljöteckningens äkthet gör boken fullt läsvärd, även om den inte ger nå-
gon djupare behållning.76

Däremot liknar mottagandet i den socialdemokratiska fackförbundsanknutna tid-
ningen Arbetet i stort recensionen i dess finlandssvenska motsvarighet. Under rubri-
ken ”Betydande finsk proletärroman” beskrivs i en lång berömmande recension en ro-
man som kombinerar litterär kvalitet med politisk analys och budskap.77 De två övriga 
svenska recensionerna är de mest återhållsamma gällande positiv värdering, och or-
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saken härtill verkar vara själva handlingen, eller bristen på sådan: den vid tidpunkten 
liberala men samtidigt pro-nazistiska Aftonbladet tycker att romanen inte har något 
budskap utan är som ett frågetecken rakt igenom – hur det ska gå förblir oklart.78 Sig-
naturen L. B-ck i revolutionärt kommunistiska Norrskensflamman ser också det fak-
tum att romanen inte ”mynnar ut i någonting” som en brist.79 Bägge recensenter ut-
trycker dock förståelse för att situationen för vänstern i Finland under 20- och 30-talen 
med Lapporörelsens framfart och de så kallade kommunistlagarna faktiskt såg mörk 
och hopplös ut.

Den finska översättningen recenserades i folkdemokraternas (en rörelse nära kopp-
lad till kommunismen) språkrör Vapaa Sana. Signaturen H.A.:s kritik är besläktad 
med hans partifrändes på yttervänsterkanten i Sverige – karaktäristiken av den idealis-
tiske skomakaren Hellsten får beröm för att vara en träffande beskrivning av den okuv-
liga arbetarrörelsen, och ungdomsskildringen rosas, men när det gäller beskrivningen 
av samhället och tidsperioden är recensenten inte imponerad och anser att det enda 
genomgående temat man kan skönja är en strävan som inte verkar leda riktigt någon 
vart. Tillsammans med utsagan om att ideologiskt övertygade eldsjälar som Hellsten 
finns överallt, men att deras kamp är förgäves, kan en politisk tolkning av romanen 
som delas av den svenska recensenten från Norrskensflamman och för den delen från 
ytterhögerhåll i Aftonbladet skönjas.80 Samtliga ser romanens myckna politiska dialog 
som en svaghet och hade hellre sett mer politisk handling. Detta är analogt med kri-
tiken som de revolutionära kommunistiska och folkdemokratiska rörelserna riktade 
mot den reformvänliga och samarbetsinställda socialdemokratiska rörelsen vid denna 
tidpunkt, och man kan således urskilja politiska läsningar på flera olika plan i motta-
gandet av Lågt i tak.

En analys av receptionen av Lågt i tak visar på två skiljelinjer, ingen av dessa hug-
gen i sten, men dock klart urskiljbara: dels skiljer sig värderingarna av romanens po-
litiska anspråk åt beroende på hur tidningen placerar sig på den politiska skalan, och 
dels läggs olika tyngdpunkt på miljöskildringen beroende på om tidningen ges ut i den 
svenska, finlandssvenska eller finskspråkiga kultursfären.

Det är ett faktum att även om Schildts i sin marknadsföring av Lågt i tak tonade ner 
de arbetarlitterära aspekterna av romanen, så är det i den finlandssvenska receptionen 
som dessa lyfts fram allra tydligast. Recensionerna tar fasta på den arbetarmiljö som 
de upplever skildras för första gången i det svenska Finland. Med andra ord är de arbe-
tarlitterära texthandlingarna – arbetarlitterariteten – så pass framträdande i Lågt i tak 
att den inte går kritikerna förbi. I de svenska och finskspråkiga recensionerna notera-
des arbetarperspektivet, men lyfts inte fram som en styrka eller som något extra upp-
seendeväckande, med undantag av recensionen i Arbetet. En tänkbar orsak till dessa 
skilda förhållningssätt är det tidigare nämnda finlandssvenska kulturfältets egenart. 
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Både i Sverige och på finska i Finland finns en bred arbetarlitterär utgivning, vilket gör 
att en ny roman i arbetarmiljö inte är något att särskilt notera. På finlandssvenskt håll 
är dessa skildringar fåtaliga och därmed relativt obekanta för den borgerliga publiken 
och för recensenterna.

Den andra kontrasten mellan recensionerna ligger i synen på det politiska budska-
pet i romanen. Här skiljer sig både tolkning och värdering beroende på politisk hem-
vist; där borgerliga medier i regel tolkar verket som en arbetarroman med liten eller 
ingen tendens, ser socialdemokratiska medier ett starkt politiskt budskap, medan me-
dier med radikalt vänster- eller högerperspektiv tolkar romanens budskap som tand-
löst då ingen politisk aktion förekommer i handlingen.

Leif Johan Larsen har i en receptionssociologisk studie av Kristofer Uppdals Dan
sen g jenom skuggeheimen (1911) och Herdsla (1924), två delar av en tiodelad romanserie 
om den norska arbetarrörelsens framväxt, visat hur det man upplever som skildringens 
äkthet och autenticitet blir en viktig värderingsgrund för både borgerliga kritiker och 
arbetarpressen, men på olika sätt: ”For de borgerlige melderne, er ’virkeligheten’ un-
derholdende, samtidigt som kjennskapet til den er ’horisontutvidende’. For melderne i 
arbeidarpressener er det snakk om en politisk och sosial ’virkelighet’, og denne er i seg 
sel progressiv”.81 Det är distansen till det beskrivna som för läsaren avgör vad som står 
på spel, menar Ingrid Nestås Mathisen, som har sett ett liknande mönster i mottagan-
det av Uppdals Trolldom i lufta (1912). Nestås Mathisen spårar här ett släktskap till den 
debatt om verklighetsbeskrivning och äkthet som i modern tid blossade upp kring den 
norska översättningen av Édouard Louis En finir avec Eddy Bellegueule (2014).82 En 
borgerlig kritikerkår som inte lever i den beskrivna miljön kan se den som horisontut-
vidgande eller underhållande, men för någon som lever i samma verklighet kan skild-
ringen komma närmare, frågorna som ställs bli mer brännande och uppfattas därför 
per automatik som politiska.

En sådan analys av kopplingen mellan en kritikers politiska hemvist och det anspråk 
man uppfattar att en roman som utspelar sig i arbetarmiljö har, skulle också kunna för-
klara hur Lågt i tak på borgerligt kritikerhåll uppfattades som tendenslös, men av de 
socialdemokratiska kritikerna upplevdes som starkt politisk. I folkdemokratiska Ny 
Tid ger Ragni Karlsson en beskrivning av Bondestams förhållande till de arbetare hon 
skriver om som förstärker denna läsning: ”hon betraktar dem inte som material för lit-
terär behandling, som ett främmande stoff, utan de är hennes vänner och idéfränder, 
med vilka hon är djupt förtrogen. När hon framlägger deras tankar och strävanden 
framlägger hon också sina egna”.83 Utifrån en sådan tolkning blir Bondestams skildring 
av sina protagonisters politiska tankar ett politiskt budskap i sig – ett budskap som lätt 
undgår den läsare som inte känner till den biografiska bakgrunden. Att romanen inte 
upplevdes som tillräckligt politisk av medierna till vänster om socialdemokratin, säger 
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något om den starka polarisering som på 40-talet rådde mellan de olika politiska frak-
tionerna inom vänstern.

Klyftan – mellan barnstudie och klasskildring
Klyftan är Anna Bondestams genombrottsroman och den som hon idag är mest känd 
för. Den utkom 1946 både i Finland och Sverige. 1961 gavs den ut i finlandssvenskt ny-
tryck och i Sverige i nytryck i lågprisserien En bok för alla i 20 000 exemplar 1984.84 
Till finska översattes den inte förrän 1967. På grund av den stora fördröjningen i tiden 
är det bara de finlandssvenska (elva) och de svenska (tre) recensionerna från den första 
utgåvan som är aktuella i denna analys.85

Klyftan utspelar sig under det finska inbördeskriget 1918 i det nyligen självständiga 
Finland. Den väpnade konflikten pågick ungefär fem månader mellan den ”vita” och 
den ”röda” sidan. De röda var socialister som fick visst stöd av den nyinrättade bolsje-
vikiska regimen i Ryssland, medan de vita representerade den konservativt ledda finska 
senaten och fick direkt militärt stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning Sve-
rige. De vita segrade, vilket ledde till en stor mängd summariska rättegångar där aktiva 
på den röda sidan avrättades eller placerades i fångläger. Sammanlagt dog ungefär 37 
000 personer i kriget, och av dessa var drygt 20 000 röda fångar som avrättades, för-
svann eller avled i fånglägren eller strax efter frigivning på grund av hunger, sjukdom 
eller utebliven läkarvård.86

I Klyftan beskriver Bondestam år 1918 och inbördeskriget i en skildring som base-
rar sig på hennes egna barndomsupplevelser från den röda sidan i ett politiskt tudelat 
Jakobstad. Det är den 12-åriga flickan Ruts inre liv läsaren får ta del av och titeln anspe-
lar, förutom på den växande klyftan mellan det vita borgerskapet och de röda arbe tarna 
i staden, också på klyftan den lilla flickan Rut upplever existerar mellan henne och 
det omkringliggande, av inbördeskriget präglade samhället, samt den diskrepans som 
finns mellan barnets och de vuxnas förståelse av världens gång. Bondestam själv såg 
Klyftan som en politisk roman, eftersom det vid tidpunkten var vinnarnas historia som 
var den dominerande och ytterst få skildringar från den röda sidan fanns, i synnerhet 
i finlandssvensk litteratur. Hon var beredd på att den skulle uppfattas som kontrover-
siell av kritiken – att den inte väckte någon debatt överraskade henne, och lämnade 
kvar en frustrerad känsla av att inte ha blivit förstådd, enligt Bondestams biograf Pia 
Heikkilä.87

Förlagets baksidestext lyfter fram författarens ”varma och varsamma handlag” för 
att skildra ett barns upplevelser under onda tider, romanen är formad av ”hängivelse 
och levande minnen”. Återigen används kvinnligt kodade ”mjuka” adjektiv för att be-
skriva Bondestams litterära formspråk. I baksidestexten till de första upplagorna av 
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romanen nämns inte att Rut tillhör en arbetarfamilj på den röda sidan, eller att detta 
är en bland få finlandssvenska inbördeskrigsskildringar ur arbetarsynvinkel. Istället 
är det den allmänmänskliga skildringen av ett barns lidande i krigstid som betonas. 
Pärm bilden, en kolteckning föreställande ett flickansikte som med uppspärrade ögon 
blickar mot läsaren, stöder också denna läsning.88

Receptionen av romanen går i stort i samma spår som förlagets marknadsföring och 
Bondestam prisas framför allt för sin starka barnpsykologiska skildring. ”En bok om 
ett barn”, ”I skuggan av skräcken”, ”Barnet inför skräcken” är några av rubrikerna på re-
censionerna, flera liknande finns.89 Även i detta fall framhäver de finlandssvenska re-
censenterna – i detta fall över hela den politiska skalan – det som uppfattas som avsak-
nad av tendens och ideologi som en av bokens styrkor; flera recensenter är tacksamma 
över att äntligen få en inbördeskrigsskildring som är ”mänsklig” och inte ”politisk”. 
”I sin roman lär hon oss att se och förstå, inte att värdesätta och döma”, poängterar 
Hufvud stadsbladets Per-Olof Barck,90 medan Bertel Kihlman i Nya Argus menar att 
Bondestam ”framförallt är […] värd erkännande för den lugna och säkra behärskning, 
den genomlysta objektivitet, som präglar skildringen från första sidan till sista. Klyftan 
har ett politiskt motiv men blev inget politiskt utan ett rent mänskligt dokument”.91 
”Trots att 1918 års tragiska händelser utgör bokens verklighetsstoff och Klyftan sålunda 
har också [sic] ett politiskt motiv är romanen ett rent mänskligt dokument och som så-
dant av stort intresse, och hög valör.”, hävdar i sin tur Einar Holmberg i Åbo Underrät
telser.92 Olof Enckell i Nordisk bokkalender (1947) ser ett tydligare politiskt anslag då 
han skriver att ”den psykologiska synvinkeln [är] så intimt förenad med en social […] 
den låter 1918-års svåra och tragiska medborgarkonflikt avspegla sig i ett arbetarbarns 
föreställningsvärld och mognadsprocess”.93

Signaturen U. Sm. som recenserade romanen i Svenska Dagbladet gjorde också en 
läsning med all tyngd på de barnpsykologiska aspekterna under rubriken ”Barnstu-
die”.94 Sven Stolpe, som presenterade romanen för Aftonbladets läsare i ”Sven Stolpes 
bokkrönika” menade att barnet Ruts öde är en träffande bild för hela det finska folkets 
lidande under det grymma inbördeskriget.95 Det är Gudrun Mörne i Arbetarbladet 
som på allvar tar fasta på det vågade i att Bondestam nu skrivit den första finlandssven-
ska skildringen av inbördeskriget från den röda sidan, förutom Diktonius som nuddat 
vid ämnet: ”Vi har faktiskt just inga svenskspråkiga författare ur arbetarklassen i vårt 
land mer än de.”96 I Klyftans fall kan man, för att tala med Magnus Nilsson, säga att kri-
tiken tolkade den barnpsykologiska skildringen och inte klassperspektivet som den do-
minerande faktorn i romanen.

Klyftan utkom 1946. Efterkrigstiden har av Sven Willner karakteriserats som en in-
tellektuellt opolitisk och avideologiserad period i den finlandssvenska litterära offent-
ligheten – senmodernismen stod högt i kurs och mera samhällstillvänd, realistisk litte-
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ratur väckte föga intresse. Inte förrän på 60-talet var man på finlandssvenskt håll redo 
att konfrontera arvet från inbördeskriget.97 Detta märks i det nytryck av Klyftan som 
kom 1961 och i receptionen av denna – i nyutgåvans förord lyfter Gudrun Mörne fram 
det som hon poängterade redan i sin recension 1947: romanens betydelse som en av de 
första finlandssvenska skildringarna av inbördeskriget från den röda sidan. Tidsandan 
kan säkerligen i mycket förklara den opolitiska läsning Klyftan fick på 1940-talet, och 
sättet på vilket neutraliteten lyftes fram som en styrka i recensionerna.

Tyngdpunkten i receptionen kan också ha påverkats av de litterära ideal som var 
rådande vid denna tid – de psykologiska aspekterna av romanen var något som kri-
tikerkåren kunde ta till sig, en tes som även Hästbacka ställt sig bakom.98 Bondestam 
var själv involverad i en debatt om modernismens förhållande till realistisk epik med 
Rabbe Enckell i Nya Pressen 1958. Bondestam framhöll där att modernismens starka 
dominans över den litterära parnassen lett till att berättande prosa behandlas med för-
akt eftersom den uppfattas som för ”alldaglig” och ”vanlig” och att denna attityd på-
verkar det litterära klimatet som helhet.99 Recensenternas ovilja att placera Bondestam 
bland de svenska proletärförfattarna kan säkerligen också sättas på det litterära modets 
konto – den litterära stilen är det som poängteras på bekostnad av budskap och miljö-
val, och det är den som avgör hur romanen kategoriseras.

Men att flera av de borgerliga recensenterna inte ser något starkt politiskt budskap i 
Klyftan kan också förklaras med Larsens teori om att ju avlägsnare den beskrivna mil-
jön är från ens egen vardag, desto svårare är det att urskilja de politiska anspråk som 
finns i texten. En besläktad tolkning kommer Svenolof Karlsson med då han skärskå-
dar den kritik Bondestam fått genom åren och konstaterar att man inte har kunnat ge 
Bondestam den ära hon förtjänat som författare eftersom man inte kunnat ”avkoda” 
den arbetarverklighet som beskrivits: ”sannolikt har kritikerna haft för lite kunskap, 
för få egna erfarenheter av arbetarklassen, dess levandsförhållanden [sic] och sätt att 
tänka. Kan man inte alfabetet är det svårt att läsa.” Karlsson menar att denna okun-
nighet har gjort att kritiken missat det politiska budskapet i romanerna. Ett undantag 
finns däremot, menar han, och det är den stad där bland annat Klyftan utspelar sig, Ja-
kobstad. Där har man värjt sig mer aktivt, eftersom man tagit åt sig av den kritik som 
levereras vänsterifrån i Bondestams böcker. Karlsson menar att hon blev ihjältigen i 
lokal tidningarna ända tills efter kriget, och att biblioteksexemplaren av hennes böcker 
ännu på 1980-talet var fullklottrade med reaktioner som läsningen väckte.100 Den re-
cension som Klyftan fick i Jakobstads Tidning stöder denna tes: detta är den enda re-
censent som anser verket ha ett starkt politiskt anspråk då han skriver att romanen får 
ett mycket högt betyg ”oavsett hur man än reagerar på de åsikter och teser, som förs 
fram på dess sidor”.101
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Vägen till staden – mellan bygdeskildring och proletärroman
Vägen till staden kom ut på svenska i Finland 1957 och samma år i Sverige på förlaget 
Tiden. Ett år senare kommer den ut som Tie kaupunkiin i finsk översättning av Elvi 
Sinervo på förlaget Tammi, som också gett ut Urhea nuoruus. För analysen har använts 
nio finlandssvenska, sex finska och tre svenska recensioner.102 Huvudpersonen i Vägen 
till staden är den 15-åriga flickan Mia, som lämnar det fattiga hemmet ute på landsbyg-
den och vandrar in till staden. Under sin vandring slår hon följe med den ännu fattigare 
Ida och hennes fyra barn Jonas, Stina, Sackris och Johanna. Mia arbetar först som piga 
i en rik familj och får i uppföljaren Stadens bröd arbete på stadens nyöppnade tobaks-
fabrik, där arbeterskornas krav på rättigheter blir upptakten till Mias engagemang i stor-
strejken 1905. Böckerna följer Mias, Idas och de fyra barnens öden och skildrar de olika 
vägar deras liv tar. Vägen till staden fokuserar främst på protagonisternas resa och eta-
blering i staden – förebilden är Jakobstad och inspiration till huvudkaraktären Mia har 
Bondestam fått från sin egen mor Lina Elfving som lämnade en fattig tillvaro på lands-
bygden som trettonåring för arbetet på Strengbergs tobaksfabrik i Jakobstad.103

I Vägen till staden beskrivs hur olika lynne och läggning i kombination med de 
sociala omständigheterna påverkar den väg livet tar – Mia som är envis, snabbtänkt 
och flink reder sig i den nya miljön, men kan samtidigt inte låta bli att ifrågasätta den 
orättvisa mellan de sociala klasserna som hon upplever som piga i ett fint sjömans-
hem. Varför har vissa människor det så mycket bättre än andra, och är de sociala posi-
tionerna av Gud givna och oföränderliga, frågar sig Mia. I romanens slut riktas Mias 
blickar mot fabriken som nyanställer, vilket pekar vidare mot fortsättningen Stadens 
bröd som i mycket handlar om livet på fabriken och Mias fackliga kamp. Mamman Ida 
är av ett svagare virke än Mia och lyckas inte överleva i staden. Pengarna rinner henne 
ur händerna och något jobb lyckas hon inte få. Hon flyttar tillbaka till det förfallna 
torpet vid Kallträsk där hon sedermera svälter ihjäl. Den äldsta pojken Jonas blir kvar i 
staden som skräddarlärling, han är en tänkande och drömmande natur som har lätt för 
att lära sig, vilket leder till att han lär sig läsa och småningom kan företa en klassresa. 
Hans lillebror Sackris visar sig däremot ha affärssinne, och lyckas hanka sig fram med 
hjälp av det och sin envishet. Stina och Johanna går samma öde till mötes som sin mor.

Vägen till staden marknadsfördes av Schildts som en bygdeskildring. Baksidestexten 
beskriver den som ”en av de starkaste och mest levande romaner om Finlands svensk-
bygder som någonsin skrivits”, ”den handlar om fattigt folk, men den är rik på liv”.104 
Bondestams insikt, varma förståelse och humor lyfts återigen fram. Inom det finlands-
svenska litterära fältet har termerna ”bygdeskildring” eller ”folklivsskildring” en ideo-
logisk barlast. Enligt Mari Koli uppkom den finlandssvenska folklivsskildringen paral-
lellt med den realistiska och naturalistiska litteraturen på 1880-talet, och inspirerades 
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starkt av både det nordiska moderna genombrottet och av finska folklivsskildringar. 
Den utvecklades i symbios med den tidigare nämnda finlandssvenska samlingsrörel-
sen som arbetade för skapandet av en separat, finlandssvensk identitet. Folklivsskild-
ringarna var ett inlägg i diskussionen om de svenskspråkigas situation och framtid i ett 
allt mer finskt Finland. Genom att skildra den finlandssvenska allmogens vardag i stu-
gor och torp på landsbygden, skapades en berättelse om hur den unika finlandssvenska 
identiteten vuxit fram i samklang med natur och miljö.105 Skildringen av förflutna tra-
ditioner och seder förstärkte den etniska gemenskapen i en tid då många upplevde en 
stor splittring mellan klasserna och mellan stad och landsbygd; den skänkte även sta-
dens svensktalande befolkning en historia som lyfte fram minoritetens etniska särdrag, 
och den blev på detta sätt ett politiskt verktyg i samlingsrörelsens tjänst. Koli kallar 
den finlandssvenska folklivsskildringen för ”en form av etnisk självanalys: vad är fin-
landssvenskhet, vilka är dess hotbilder och överlevnadsstrategier?”106

Att beskriva ett verk som folklivsskildring är därmed att styra tolkningens fokus i 
riktning mot språkliga och etnonationella aspekter, i detta fall på arbetarlitteraritetens 
bekostnad. Som ovan konstaterats är begreppet ”det finlandssvenska folket” behäftat 
med betydelser som bottnar i det etniska snarare än i en social och ekonomisk verk-
lighet. Termen bygdeskildring betonar den lokala förankringen, medan termen arbe-
tarlitteratur blickar utåt mot ett nationellt och globalt sammanhang av livsbetingelser 
som gäller för arbetarna som samhällsklass. I Vägen till stadens fall har förlaget riktat 
in sig på den tidigare kategorin.107

De styrkor som förlaget lyfter fram i sin beskrivning av romanen är också de som 
betonas i de finlandssvenska recensionerna – Bondestam beröms för sin ovanliga be-
rättarbegåvning och den träffsäkra och levande karaktärsteckningen. Flera recensenter 
lyfter fram verket som en av de mest framstående skildringar av svenskbygderna som 
skrivits.108

Liknande tendenser som i mottagandet av Lågt i tak och Klyftan kan här urskiljas – 
å ena sidan häpnad över att en roman om ”hunger och fattigdom, om livets frostsida” 
enligt Hans Fors i Jakobstads Tidning, är så fri från tendens: ”[romanen har] växt fram 
utan ressentimentinställning från författarens sida”;109 eller, enligt Ole Torvalds i Åbo 
Underrättelser: ”den sociala förkunnelsen [ligger inte i] en tendentiös konstruktion 
utan i det skildrade förloppets egen enkla och levande sanning […], utan bitsk svart-
målning och utan sentimentalitet, en social och mänsklig verklighet som ligger oss alla 
ganska nära i tid och rum”.110 Det borgerliga Samlingspartiets nyhetsorgan Aamulehti 
sällar sig till samma kör: ”Bondestams konstnärliga grepp är så stadigt att tendensen 
aldrig blir ensidig eller fingerpekande, även om författarens värme och sympati helt na-
turligt i sin mest äkta form riktas mot de mindre bemedlade”.111

Å andra sidan finner vi på finlandssvenskt håll ett poängterande av att detta inte 
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bara handlar om människor under specifika sociala omständigheter – industrialise-
ringen, landsbygdsproletariatets vandring till städerna, arbetarrörelsens födelse – utan 
att det är den ”universella människan” det är frågan om: ”Ändå är [det] framförallt en 
bok om människan, en bok om människor med mindre tonvikt på det tids- och miljö-
typiska än på de typiskt mänskliga egenskaper, som icke bestäms av tid och rum”, skri-
ver Gudrun Mörne i Svenska Demokraten,112 medan Sven Willner i Västra Nyland me-
nar att Vägen till staden trots den lokala förankringen har ”en allmängiltighet som hö-
jer den en bra bit ovanför den regelrätta folklivsskildringens plan”.113 Paralleller kan 
dras till mottagandet av Klyftan, där det ofta påpekades att det är frågan om en skild-
ring av barn i krigstid som varken är knuten till tid, plats eller social position.

Vägen till staden skildrar arbetarklassens födelse och en stor del av romanen beskri-
ver Mias väg till ett klassmedvetande i en tid som övergår från förindustriell till indu-
striell. Eventuellt kan tiden romanen utspelar sig i – en tid när Marx teser ännu inte 
var kända hos den breda finländska allmänheten – ha gjort det svårt för recensenterna 
att se det arbetarlitterära anslaget. Som Pia Heikkilä också konstaterar är det många 
recensenter som helt bortser från att tolka romanen som en sociologisk studie, och 
ingen verkar fästa sig vid en eventuell politisk agenda.114 Nya Argus recensent reflekte-
rar över detta då han konstaterar att ”Handlingen […] utspelas emellertid vid en tid, då 
ett i modärn mening klassmedvetet proletariat inte ännu existerade”115 och signaturen 
A. L-la i Suomen Sosiaalidemokraatti gör detsamma.116 Ingen av de finlandssvenska re-
censenterna tar dock explicit fasta på den politiska dimensionen.

I de finska recensionerna på vänsterhåll framträder en annorlunda tolkningsram 
med betoning på det historiska skeende som drabbade en hel klass oberoende av et-
nisk tillhörighet. Maija Savutie lyfter i landets största arbetartidning Kansan Uutiset 
fram den realistiska samhälls- och arbetarskildringen som romanens främsta styrka 
och poängterar att beskrivningen gäller för en hel samhällsklass i Finland, oberoende 
av modersmål och hembygd:

Man får lust att rekommendera romanen särskilt åt de läsare som är intresserade av sam-
hälleliga teman och finländsk verklighetsbeskrivning […] Anna Bondestam är en av de 
nuförtiden rätt få författare som har ett levande intresse för tidsskildringar […] hennes 
”verklighetsområde” är Österbottens kusttrakters fattiga svenskbygder, men i denna nya 
roman är inte de språkliga och lokala markörerna särskilt relevanta. ”Vägen till staden” 
är en synnerligen vitt gällande tidsbild av situationen för landsbygdens fattigfolk under 
slutet av det förra århundradet […].117

Eila Pennanen i det socialdemokratiska Päivän Sanomat noterar också den sociala 
agendan och ser Bondestams klassmedvetenhet som besläktad med Elvi Sinervos: 
”Bondestams åskådliga framställning och hennes klart tecknade bilder kombineras 
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på ett lyckat sätt med ett skarpt socialt patos”. Att låta romanen sluta med att Mia 
och Jonas bestämmer sig för att söka jobb vid fabriken, tolkar hon också som en poli-
tisk signal av författaren. Hon menar att Bondestams roman dels kan definieras som 
folklivsskildring, men också är besläktad med arbetarförfattaren Toivo Pekkanens för-
fattarskap.118 Signaturen K. T-lä i EteläSuomen Sanomat lyfter fram romanen som 
en skildring av arbetarklassens födelse och noterar särskilt hur Mias klassmedvetande 
växer fram under hennes tjänstgöring som piga.119 Signaturen A. R–suo i Maaseudun 
Tulevaisuus menar att romanen inte tillför något nytt i den finska tradition som redan 
finns av urbaniseringsskildringar, men gör ändå en jämförelse med Toivo Pekkanen 
och hans Kotka-trilogi om sin barndom och uppväxt i arbetarmiljö.120

Då arbetarförlaget Tiden lanserar romanen på den svenska marknaden mark-
nadsförs den som ”proletärroman” under devisen ”berättare med budskap”.121 Rune 
Johansson kallar den i Dagens Nyheter för ”en social roman” med både humor och 
patos.122

Att gränserna mellan litterära traditioner som bygdeskildring och arbetarlitteratur 
är flytande och kulturbundna visar lanseringen i Sverige och kritikernas delvis olika 
tyngdpunkter på finlandssvenskt och finskspråkigt håll. I Sverige marknadsfördes och 
lästes romanen som arbetarlitteratur, med fokus på det samhälleliga budskapet. I Sve-
rige tog arbetarlitteraturen under 1900-talet plats inom den litterära kanon. Detta 
hängde tätt ihop med socialdemokratins frammarsch och utvecklingen av folkhemmet 
med en generellt högre levnadsstandard och en betoning på folkbildning. Man brukar 
tala om 1920-talet som ”parnassens demokratisering”, då den litterära offentligheten 
såg en stor ökning av författare med rötter i arbetarklassen, vilket sedan ledde till ”arbe-
tarlitteraturens guldålder” på 1930-talet, då flera författare med ursprung i arbetarklas-
sen och med motiv från den nådde popularitet och erkännande.123 Sverige är unikt ur 
såväl ett nordiskt, europeiskt som ett globalt perspektiv i att ha en arbetarlitterär tradi-
tion som ses som en central strömning i den svenska litteraturhistorien. Även om det i 
det finska Finland och de övriga nordiska länderna finns författare som kategoriserats 
som arbetarförfattare och litteratur som i olika sammanhang kallats arbetarlitteratur, 
handlar det inte om en dominerande litterär strömning på samma sätt som i Sverige.124 
I Sverige finns det med andra ord en lång arbetarlitterär tradition. Med denna historia 
i ryggen kunde Vägen till staden sömlöst placeras i en arbetarlitterär kontext.

Där de finlandssvenska recensenterna tar fasta dels på den lokala miljön och dels på 
den karaktärsutveckling som uppfattas som allmänmänsklig lyfter de finska recensen-
terna oftare fram den breda samhällsskildringen, men betoning på en specifik, histo-
riskt definierad samhällsklass utveckling. Detta är gradskillnader som kan verka små 
men som styr omdömet av romanen i politiskt hänseende.
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Av vilket virke skapas arbetarförfattaren? 
Avslutande reflektioner

Den plats som Anna Bondestam idag har som framstående skildrare av den finlands-
svenska arbetarklassen, är en position som har vuxit fram på senare tid. Min studie vi-
sar att det fram till 1960-talet inte var någon självklarhet att de arbetarlitterära och 
vänsterpolitiska perspektiven lyftes fram, varken då romanerna marknadsfördes eller 
då de recenserades. Stadens bröd, fortsättningen på Vägen till staden, utkom år 1960. 
Början av 1960-talet är en brytningspunkt, både vad gäller tidsandan och Bondestams 
litterära produktion. I Stadens bröd är det arbetarlitterära perspektivet klart definie-
rat, med en handling som bokstavligen utspelar sig på fabriksgolvet och kulminerar 
i storstrejken 1906. Temats tydlighet kunde denna gång inte förbigås, och romanen 
både lanserades och lästes som en arbetarroman. I och med ingången av 1960-talet 
hade också tidsandan förändrats, och kulturlivet, inklusive litteraturen, blivit mer sam-
hällstillvänt. Det var också nu den finlandssvenska författarkåren blev mer heterogen, 
med fler författare med arbetar- och bondebakgrund. Att skriva om samhällets utsatta 
grupper blev på modet, samtidigt som debattklimatet blev öppnare och gångna tiders 
motsättningar togs upp till diskussion. Detta gällde särskilt de politiska meningsskilj-
aktigheterna under inbördeskriget, vars splittringar och ärr ännu levde kvar i samhäl-
let. Det är knappast någon slump att Klyftan gavs ut i nyutgåva på svenska 1961 med 
det tidigare nämnda förordet som placerade barnet Ruts upplevelser i en tydligare po-
litisk kontext, och att romanen kom ut i finsk översättning 1967. Efter Stadens bröd 
avslutar Bondestam sin skönlitterära produktion (förutom diktsamlingen Jordnära 
1972) och övergår till att skriva arbetarhistoriska verk, vilket cementerar hennes profil 
som arbetarskildrare.

Jag har i denna artikel frågat mig hur Anna Bondestams position som arbetarförfat-
tare växte fram och hur arbetarlitterariteten i de tre granskade romanerna lyftes fram 
i marknadsföring och reception i den svenska, finskspråkiga och finlandssvenska litte-
rära offentligheten. På ett övergripande plan kan konstateras, att det är i den nationella 
kultursfär där Bondestam själv hör hemma, den finlandssvenska, som hon både mark-
nadsförts och lästs som mest opolitiskt under denna tidsperiod. Elisabeth Hästbacka 
hävdar rentav att recensenternas omdömen om Lågt i tak och Klyftan kan tolkas som 
att böckernas arbetarperspektiv är litterärt värdefullt endast för att Bondestams stil är, 
som recensenterna uppfattar det, balanserad, objektiv och fri från tendens.125

Sven Willner har frågat sig hur det kan komma sig att det i en minoritet, vars arbe-
tarklass visserligen är lite mindre i proportion till befolkningen än på finskt och riks-
svenskt håll, men där skillnaden ”trots allt inte så farligt stor som ibland görs gällande”, 
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har funnits uppseendeväckande få författare med arbetarbakgrund.126 Någon egen ar-
betarlitterär tradition har inte existerat på finlandssvenskt håll och skildringarna av ar-
betarklassen har över tid varit fåtaliga. Willner instämmer i Warburtons kända ord om 
att den finlandssvenska litteraturen ”är en medelklasslitteratur, skriven av författare ur 
medelklassen, om också inte alltid om medelklassen”, åtminstone då det gäller tiden 
fram till 1950- och 60-talet (114). Willner ser åtminstone två tänkbara sammanvävda 
orsaker till att så är fallet: dels att den tvåspråkighet som härskar bland den finlands-
svenska arbetarklassen skapade en barriär mot att uttrycka sig skriftligt på svenska, sär-
skilt i konstnärlig form, dels de finlandssvenska folkhögskolornas oförmåga att locka 
till sig och inspirera litterärt intresserade arbetare (139–148). Bondestams egen teori 
som hon uttryckte i den rikssvenska damtidningen Idun 1948 närmar sig Willners se-
nare; hon ser också den finlandssvenska ”andliga isoleringen” och bristen på stimule-
rande miljöer som bakomliggande orsak till att så få författare med arbetarbakgrund 
existerar vid denna tidpunkt.127 För finlandssvenska författare som skrev ur ett arbe-
tarperspektiv var naturligtvis de rikssvenska och finskspråkiga traditionerna en refe-
renspunkt.128

Den finlandssvenska litterära världens borgerliga prägel samt samlingsrörelsens do-
minerande roll formade sannolikt förlagets marknadsföring av Lågt i tak, Klyftan och 
Vägen till staden. Bokförlag är kommersiella institutioner med vinstintresse och man 
hade antagligen dragit slutsatsen att det inte i denna kontext skulle vara marknadsmäs-
sigt fördelaktigt att lyfta fram arbetarskildringen i bokreklamen. Detta säger mycket 
om både förläggarnas referenspunkter och förväntningen på läsekretsen. När det kom-
mer till Lågt i tak kan valet att beskriva romanen som eskapistisk ungdomsskildring 
av svunna tider vara begriplig med tanke på rådande krigstillstånd. Men svaret måste 
nog också sökas i den dominans den finlandssvenska samlingsrörelsen hade i det kul-
turella medvetandet, vilket skapade en diskurs där etnisk-språklig enighet vägde tyngre 
än traditionella arbetarfrågor. Huruvida den arbetande och läsande befolkningen fak-
tiskt var ointresserad av klassfrågor är svårt att bedöma – det tidigare nämnda biblio-
teksklottret i Bondestams romaner vittnar nog om ett visst intresse – men alla tre ro-
maner gick ut i relativt stora upplagor och sålde väl.129

Den delvis väsensskilda marknadsföringen och mottagandet i Sverige av Lågt i tak 
och Vägen till staden kan också ge en nyckel till den finländska receptionen. Som ti-
digare konstaterats, finns det i Sverige en arbetarlitterär tradition som varit en domi-
nerande litterär strömning. Magnus Nilsson har med stöd i Pierre Bourdieus teorier 
om socialt kapital visat på traditionens betydelse i uppfattningen av ett författarskap:

Att ett verk eller en författare betecknas som arbetarlitteratur respektive arbetarförfat-
tare och inordnas i den arbetarlitterära traditionen får alltså konsekvenser inom ramen 
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för det litterära fältets symboliska ekonomi. Framför allt kan traditionstillhörigheten 
påverka (positivt eller negativt) författares förmåga att ackumulera litterärt kapital. 
Under perioder då den arbetarlitterära traditionen åtnjuter en stark ställning i det lit-
terära fältet kan författare genom att hävda hemhörighet i densamma göra anspråk på 
litterärt kapital som ackumuleras där.130

Som Nilsson har konstaterat, kan en tradition ge ett verk en annan tyngd än det har 
då det läses som en separat entitet. Bondestam har visserligen sporadiskt jämförts med 
både de rikssvenska 30-talsförfattarna och finska arbetarförfattare som Elvi Sinervo 
och Toivo Pekkanen, men som fenomen har hon fått stå för sig själv.131 Hennes lit-
terära stil har inte helt ansetts passa ihop med de svenska proletärförfattarnas, och 
hennes språk och lokala miljöer har skilt henne från sina finskspråkiga kolleger. Och 
visst kan det tyckas något märkligt att ingen utom Gudrun Mörne i recensionerna 
av Klyftan hänvisade till Elmer Diktonius och Sigrid Backmans inbördeskrigsskild-
ringar, och att ingen som recenserade Vägen till staden hänvisade till Leo Ågren eller 
Aili Nordgren, två andra samtida finlandssvenska författare med arbetarperspektiv, i 
Leo Ågrens fall dessutom också österbottniska jordproletärer. Trygve Söderling har 
vid flera tillfällen kommenterat detta faktum, och noterar också i linje med Sevänens 
analys att dessa och några senare arbetarförfattare aldrig har blivit en del av den litte-
rära kanon som i Sverige och på finska i Finland, utan tilldelats en roll ”som hjälptrup-
per i marginalen, systemets bevis för att kulturell frihet och jämlikhet råder och att 
också de ’små’ får komma till tals”.132 Att Bondestam står ensam har inte nödvändigt-
vis gett henne ett mer negativt mottagande – som framgått, så bemöttes hennes roma-
ner i regel med beröm och hyllningar. Däremot kan man tänka sig att de arbetarlitte-
rära språkhandlingar som finns i romanerna skulle ha lyfts fram på ett annat sätt om 
det hade funnits en tradition av liknande verk att luta sig mot. En vägande delförkla-
ring till att den borgerliga och särskilt den finlandssvenska receptionen i stort inte tog 
fasta på arbetarlitterariteten i romanerna har sannolikt att göra med frånvaron av en 
arbetarlitterär tradition.

Spelade förlagets lansering av Bondestams debut någon roll för den kommande re-
ceptionen? Panik i Rölleby är en historiskt underbyggd småstadsskildring som utspe-
lar sig under 1700-talet, ”en underhållande, skojfrisk, fartfylld berättelse – som inte i 
nämnvärd grad pekar mot sin författares kommande socialskildringar och samhälls-
kritiska verk”.133 Bondestam är då en ung, akademiskt utbildad kvinna, och hennes 
romanmanuskript har vunnit första pris i en samnordisk romantävling (den delade 
den finländska prispallen med Sally Salminens Katrina). Bondestam presenteras på 
debutens baksida som ”en nygift ung dam”, ”student från realläroverket i sin hemstad”. 
Författarens kön, österbottniska hembygd och utbildningsbakgrund är de tre faktorer 
som framhävs både i intervjuer och i recensioner i början av hennes karriär.134 Hennes 
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politiska ståndpunkter eller uppväxtförhållanden nämns inte vid debuten, men hennes 
formella förtrogenhet med de miljöer hon skildrar lyfts fram via hennes examen i his-
toria, och hennes litterära stil kopplas gärna samman med traditionellt kvinnliga egen-
skaper som värme, mjukhet, inlevelseförmåga och medkänsla, adjektiv som dominerar 
både baksidestexter och recensioner under hela hennes skönlitterära karriär.

Skulle liknande ord användas om en manlig författare? Elmer Diktonius är en av de 
mycket få skribenter som varierar denna ordarsenal när han i sin anmälning av Lågt i 
tak visar hur samma andemening kan framföras utan kvinnligt kodade beskrivningar: 
”Man får en stark sympati för de flesta bland dessa unga mänskor; de träder nära en, 
lämnar inte läsaren orörd, särskilt då författarinnan av gammal och god vana har mål 
i mun och stundom skriver mustigt som en karlakarl.”135 Ett annat undantag är sig-
naturen V.N. i Dagens Nyheter som menar att Bondestam i Vägen till staden skriver 
med ”furiös intensitet och ordkargt patos”.136 En tänkbar förklaring till det senare fal-
let är att recensenten har präglats av att romanen marknadsförts som en ”proletärro-
man” i Sverige och automatiskt väntat sig den råare stil som verkar ha definierat böcker 
som räknades till denna texttyp. Dessa fall aktualiserar frågan om hur kritikerns för-
väntningshorisont påverkar bedömningen. Som helhet verkar det dock finnas något i 
Bondestams litterära stil som gör det svårt att i detta skede läsa henne som arbetarför-
fattare eller hennes verk som politiska.

Magnus Nilssons definition av arbetarlitteratur som litteratur som av läsaren kopp-
las samman med arbetarklassen, kan i Anna Bondestams fall kasta ljus över det mot-
tagande de tre romanerna fick i sin samtid – för den samtida kritiken var inte arbetar-
litterariteten en dominerande faktor i läsningen, och romanerna klassades inte hel-
ler som arbetarlitteratur. Som Nilsson lyfter fram, finns det flera exempel på perioder 
i historien då det inte verkar ha skrivits mycket arbetarlitteratur. Detta kan bero på de 
litterära idealen vid denna tidpunkt – men det kan också ha att göra med en tidsanda 
där frågor om social klass helt enkelt inte står på den intellektuella dagordningen, och 
därför framstår som oväsentliga även för den mest alerta läsaren av ett verk med stark 
klasstematik.137 I Anna Bondestams fall har dessa två faktorer antagligen samspelat i 
hög grad och därtill kan författarens kön ha inverkat på att hon inte lästs in i en för tid-
punkten övervägande manligt kodad arbetarlitteratur.

Därtill har Anna Bondestams särskilda stil och ton bidragit till att flera olika läs-
ningar av henne är möjliga. Hennes förmåga att lyfta fram det enskilda människo-
ödet och skildra det med inkännande realism, har fått en del kritiker att göra en in-
dividualistisk tolkning och se skildringen som en beskrivning av en människa vilken 
som helst, som inte är knuten till tid, rum eller socialt sammanhang. En annan läsare 
kan i sin tur likaväl se en kollektiv skildring av ekonomiskt utsatta människors livsvill-
kor, det vill säga, hur klass påverkar livets gång. Bondestams fokus på karaktärsskild-



62 · Yasmin Nyqvist

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 34–68

ring och hennes övertygande miljöbeskrivningar har vidare gjort det möjligt för kriti-
ken att läsa henne som i huvudsak personlighetspsykolog, relationsskildrare eller byg-
deskildrare. Samtliga läsningar är möjliga men resulterar i olika slutsatser om verkets 
innebörd. Dessa tolkningar, som jag lyft fram och diskuterat i denna artikel, under-
stryker hur starkt de aspekter som lyfts fram i receptionen av ett verk påverkas av vad 
som uppfattas vara relevant och betydelsefullt under en viss historisk period eller i en 
bestämd kulturell kontext. Anna Bondestams tidiga romaner med arbetarmotiv exem-
plifierar denna tendens och gör oss uppmärksamma på den situationsbundenhet som 
präglar litterära kategoriseringar.
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Anna Bondestam as a Working-Class Writer. A Marketing and Reception Analysis (Anna 
Bondestam som arbetarförfattare. En marknadsförings- och receptionsanalys)

In the contemporary history of literature, the Finland-Swedish author, historian, and social 
democratic activist Anna Bondestam (1907–1995) is considered one of the few and foremost 
depicters of the Finland-Swedish working class. Even though this position might have seemed 
undisputable at the end of Bondestam’s career, with her having written several novels from 
a working-class perspective and five historic books about the Finland-Swedish working-class 
movement, this article addresses and analyzes the quite different official images of the author 
in the Finland-Swedish, Finnish-speaking and Swedish public spheres in the first half of her 
career in the 1940s and 50s. Through a study of publishing house marketing for her novel Lågt 
i tak (1944) along with analyses of the critical reception of three of her novels set in a working-
class environment — Lågt i tak, Klyftan (1947) and Vägen till staden (1957) — the article shows 
the ways in which Bondestam, when it comes to the working-class perspective and the political 
message of her work, was marketed and perceived quite differently at the time, depending on 
cultural and national contexts. On the one hand, the article sheds light on how Bondestam was 
constructed as a working-class author over time and, on the other, shows the different ways the 
topic was handled by the cultural establishments in Sweden and among the Finnish-speaking 
and Swedish-speaking Finns respectively.
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