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phasises the role of Rome as a meeting place for the 
arts. This chapter is, in my opinion, a final nod to 
the central topic of the book as a whole – the dream 
of Rome and Italy in traditional terms (256). Here 
we find Rome as the source of artistic inspiration 
where all the arts (and artists) meet and come into 
dialogue surrounded by a classically inspired idyl-
lic nature, ‘myrtenlunden’.

The title of the book, Luften så klar is a quote 
from Per Daniel Amadeus Atterbom’s Minnen 
från Tyskland och Italien II, a collection of Atter-
bom’s writings about his journey to Germany and 
Italy between 1817 and 1819, which was first pub-
lished posthumously in 1859. The expression ‘luf-
ten så klar’ is in the first sentence of Atterbom’s 
comments on Rome’s nature (Strödda dagboksan-
teckningar): ‘Äfven å den ödsligaste och osundaste 
sidan af Campagna di Roma, den åt Ostia till, der 
klimatet, fördärvat av täta Tiber-översvämningar 
och försumpningar, bildar en aria cattivissima, är 
luften så klar, att den i de skarpaste drag visar de 
fjärmaste föremål’ (9). On the whole, the anthol-
ogy shows us with many of its original case stud-
ies how, like Atterbom in the early nineteenth cen-
tury, Northern European artists and travellers were 
attracted by Italy’s ‘clear air’. It also illustrates how 
each traveller attempted to deal with what Bengt 
Lewan calls ‘Italia-skildrarnas eviga dilemma, at 
så mycket redan var “tänkt och skrivet”’ about It-
aly, already in the eighteenth century (Bengt Le-
wan: Drömmen om Italien, 228–229). Yet, while, 
at the end of the same passage from which the ti-
tle quote is taken, Atterbom suggests that ‘Rom och 
dens omgivning äro mera ämne för historiemålare’, 
with its range of case studies across arts and disci-
plines Luften så klar clearly demonstrates that this 
is not the case (P. D. A. Atterbom: Minnen från Ty
skland och Italien II, 507).

Elettra Carbone

Magnus Nilsson, Kampdiktare i folkhemmet. Ar
betarpoeten Stig Sjödin. Verbal förlag. Stockholm 
2021.

Stig Sjödin fick sitt genombrott som poet med 
diktsamlingen Sotfragment (1949) och kom i och 
med det att räknas till den så kallade fyrtiotalismen. 
Samtidigt som han publicerade sina diktsamlingar 
på Bonniers förlag blev han också engagerad i ar-
betarrörelsens press. Magnus Nilsson vill i sin bok 

Kampdiktare i folkhemmet. Arbetarpoeten Stig Sjö
din studera hur poeten hanterade de två offentlig-
heterna och vilka konsekvenser det fick.

Boken är indelad i fem kapitel där det första (15–
42) behandlar hur Sjödin är ”Bonnierförfattare” 
men också ”arbetarrörelsepoet”. Han följer Sjödins 
rörelser mellan den litterära offentligheten med 
Bonniers förlag som centrum och rollen som poet 
inom arbetarrörelsen. Nilsson ser ett växelbruk där 
Sjödin använder sig av båda offentligheterna men 
där de även sammansmälter mot slutet av 1960-talet. 
Det andra kapitlet (43–70) handlar om Sjödin som 
”arbetarpoet” och ”arbetarrörelsepoet”. I det tredje 
kapitlet (71–105) kommer Nilsson in på Sjödins 
poetiska texter och studerar hur ”arbetets estetik” 
gestaltas i dem. Det fjärde kapitlet (107–143) ana-
lyserar Sjödins verk som kampdiktning i folkhem-
met. I det avslutande femte kapitlet, ”Arvet efter 
Sjödin i dagens arbetarlyrik”, (145–173) använder 
Nilsson två nutida poeter – Jenny Wrangborg och 
Johan Jönson – för att diskutera arvet efter Sjödin.

Det finns inte mycket forskning om Sjödins för-
fattarskap. Istället får Nilsson använda det lilla som 
finns i forskningen om tidsperioden och en rad ar-
tiklar och recensioner. Det är den luckan som han 
vill fylla med sin bok.

Sjödin hade själv betydande erfarenhet av olika 
arbeten, framför allt vid järnverket i Sandviken. 
Även om han själv inte ville inskränka sin lyrik till 
att enbart beröra arbete och klass, visar Nilsson att 
en stor del av författarskapet rör sig runt en marx-
istiskt inspirerad kampdiktning. Industriarbete och 
kroppsarbetare står i centrum i stora delar av för-
fattarskapet.

En viktig poäng som Nilsson understryker är att 
publiceringar i facklig press är förbisedda. Alldeles 
för många stirrar sig blinda på de stora förlagen och 
tidskrifterna. Pionjären när det gäller studier av lit-
teraturen i fackförbundspressen är Kristina Wallan-
der med sina två böcker Metallarbetaren och littera
turen. Det litterära stoffet i en svensk fackförbunds
tidning 1890–1978 (1982) och Med arbetarna som 
läsekrets. Fackförbundspressens kulturstoff från 1887 
till våra dagar (1992). Nilsson har själv gått igenom 
delar av den fackliga pressen på jakt efter texter av 
Sjödin och redovisar sina fynd i en förteckning.

Det finns goda grunder för att beteckna de tid-
ningar och de förlag som tillhörde arbetarrörelsens 
partier, LO-förbunden och kooperationen som en 
egen offentlighet. Nilsson kallar det, med sin fai-
blesse för sammansatta ord, genomgående för of-
fentlighetssammanhang. Jag växte själv upp i ett 
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hem där alla tidningar och böcker hörde hemma i 
just den offentligheten. Böckerna kom från Folket 
i bild och Tidens förlag och inhandlades av min 
pappa på hans arbetsplats. Han besökte sannolikt 
aldrig en bokhandel. Tidningarna var s-märkta plus 
den mer fristående Folket i bild och kooperatio-
nens veckotidning Vi. Det var en delvis sluten värld 
utanför de stora kommersiella bokförlagen, dags-
pressens kultursidor och de litterära tidskrifterna.

Under flera årtionden var veckopressen inom 
denna delvis separata offentlighet bland de allra 
största i landet. Alla medlemmar i kooperationen 
fick varje vecka Vi, flera fackförbundstidningar som 
Metallarbetaren ramlade varje vecka ner i hundra-
tusentals medlemmars brevlådor. Vi hade 1947, en-
ligt Wikipedia, en upplaga på 676 000 exemplar, 
vilket motsvarade 40 procent av landets hushåll. 
Det ska också framhållas att de författare, konst-
närer och andra som medverkade i den här offent-
ligheten inte tillhörde något slags andra klassens 
författare. De flesta författare av någon betydelse 
medarbetade och inte enbart svenska.

Metallarbetaren tillhörde också under flera de-
cennier de största veckotidningarna med medarbe-
tare som Birger Norman och Stig Claesson. Med-
lemmar i Metallindustriarbetarförbundet, som det 
då hette, uppmuntrades också att själva skriva no-
veller. Åtskilliga sådana publicerades och en och 
annan, som Aino Trosell, bytte yrke och blev för-
fattare.

Folket i bild var också från 1934 till 1963 en veck-
otidning med en upplaga på runt 200 000 med 
en topp 1952 på 285 000 exemplar per vecka. Den 
blev också från 1940 ett förlag med tusentals om-
bud som sålde böckerna. Upplagorna låg ofta över 
100 000 och omfattade både svenska och översatta 
verk. Den här offentligheten – låt oss kalla den ar-
betarrörelsens eller folkrörelsernas offentlighet – 
var under en period en verklig konkurrent till de 
kommersiella förlagen och tidningarna.

Det var den här världen som Stig Sjödin förutom 
utgivning på Bonniers förlag och publiceringar i 
tidskrifter som Bonniers litterära magasin (BLM) 
kom att verka inom. Hur hanterade då Sjödin dessa 
två offentligheter? Ett viktigt argument hos Nils-
son är ”att både Sjödins författarskap och den mo-
derna svenska arbetarlyriken är mycket mer kom-
plexa än vad som framgår om man bara studerar det 
som sker i den litterära offentligheten” (9).

Sjödin var arbetarpoet menar Nilsson, men inte 
enbart det. Han gestaltade också andra ämnen. I in-
ledningen definierar Nilsson vad arbetarlyrik och 

arbetarlyriker är. En arbetarlyriker är inte ”något en 
gång för alla givet, utan […] det beskriver en upp-
sättning mångfacetterade och föränderliga förfat-
taridentiteter” (7 f.). Det fick också konsekvenser 
för hans skrivande: ”Det innebär nämligen att han 
skrev för arbetare på ett sätt som inte hade varit 
möjligt om han hållit sig till den litterära offent-
ligheten.” (9)

Nilsson menar, med all rätt, att om man ser Sot
fragment som typisk för Sjödins författarskap kan 
det ge en ”skev bild” eftersom den ”i någon mån” 
är ”unik” (16). Nilsson menar att Rasmus Land-
ström har fel i sin bok Arbetarlitteraturens åter
komst (2020) att banden mellan arbetarrörelsen 
och arbetarlitteraturen klipptes av på ett tidigt sta-
dium (17). Det är den breda offentlighet som bygg-
des upp inom arbetarrörelsen som Landström och 
andra bortser ifrån. Istället fokuserar man på de 
arbetarförfattare som publicerade sig på Bonniers 
förlag och andra kommersiella förlag och som blev 
kända. Nilsson vill lyfta fram den andra offentlig-
heten och korrigera en etablerad bild av att den ar-
betarlitterära traditionen tunnades ut.

Sjödins väg till författarskapet var typisk för flera 
generationer av autodidakter innan expansionen 
av utbildning efter folkskolan kom igång på allvar. 
Han gick med i en av den socialdemokratiska ung-
domsrörelsens (SSU) klubbar. Där deklamerades 
dikter och han lärde sig skriva protokoll. Därefter 
Brunnsvik och senare Sigtuna folkhögskola. Med 
andra ord en väg till författarskapet som delades av 
många autodidakter.

Under flera år före Sotfragment stod Sjödin i 
kontakt med Bonniers förlag. Han publicerade sig 
i BLM och gav ut flera samlingar innan genombrot-
tet. Samtidigt var han ”aktiv i olika sammanhang 
inom arbetarrörelsen” och han företrädde där ”del-
vis andra litterära ideal än den efterkrigsmodernism 
som utgjorde huvudspåret i hans produktion i den 
litterära offentligheten” (21). Sjödin lärde sig tidigt, 
enligt egen uppgift av de kvarvarande bohemerna i 
Klara, att ”vänd[a] sig till olika offentligheter med 
olika typer av verk” (23).

Nilsson konstaterar att Sjödin, ”åtminstone un-
der vissa perioder”, hade ”olika målsättningar med 
sina dikter i den litterära offentligheten respektive 
i arbetarrörelsen” (s. 24). Nilsson menar ändå att 
man inte kan ”dra någon absolut gräns mellan Sjö-
dins verksamhet i dessa båda offentlighetssamman-
hang”. Ett exempel är att han först erbjöd Sotfrag
ment till Kooperativa förbundets förlag. Där blev 
samlingen emellertid refuserad (24).
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Från slutet av 1960-talet sker emellertid ett slags 
sammansmältning när dikter som först publicerats i 
arbetarrörelsens offentlighet sedan ingår i diktsam-
lingar som utges av Bonniers (28). Nilsson menar 
att Sjödin då fann ”en ny författarroll” (31). Nilsson 
jämför Sjödin med den bild av den norske poeten 
Arne Paasche Aasen som Arild Bye för några år se-
dan gav i sin biografi Arne Paasche Aasen. Fra ver
densrevolusjon til de nære ting (2018). Paasche Aa-
sen blev snabbt Arbeiderpartiets mer eller mindre 
officielle poet. Den ställningen kom, enligt Bye, 
inte bara att missgynna honom i den kommersi-
ella, borgerliga offentligheten, utan det påverkade 
och kom också i hög grad att hämma hans utveck-
ling som poet.

Sjödin framstår i jämförelse som en poet som 
faktiskt lyckades balansera mellan de två offent-
ligheterna. Å ena sidan publicerade han diktsam-
lingar hos Bonniers och räknades till de erkända 
poeterna i det Nilsson kallar den litterära offent-
ligheten. Å andra sidan utförde han åtskilliga upp-
drag åt olika organisationer inom arbetarrörelsen i 
form av prologer i samband med jubileer och andra 
märkesdagar, liksom anställningar inom fackför-
bundspressen.

Nilsson noterar till och med en övergång till ar-
betarrörelsens offentlighet under 1980-talet då Sjö-
din ”i allra högsta grad” var ”aktiv som lyriker inom 
arbetarrörelsen” (38). Mellan 1977 och 1988 gav 
han dessutom inte ut någon diktsamling hos Bon-
niers och då blev han, enligt Nilsson, ”huvudsakli-
gen en arbetarrörelsepoet” (39).

Diskussionen om definitionen av arbetarförfat-
taren aktualiseras också och Nilsson konstaterar att 
Sjödin intar en ”central position i den svenska arbe-
tarlitterära traditionen” (43), vilket förstås är sant 
när det gäller lyriken. Han menar också att Sjödin 
”bättre än de flesta” levde ”upp till den definition av 
arbetarförfattaren som varit dominerande i svensk 
litteraturvetenskap” (43). Den definitionen formu-
lerades av Lars Furuland – arbetarförfattaren ska i 
någon mening komma från arbetarklassen, skriva 
om arbetarklassen och dess liv och dessutom skriva 
för arbetarklassen som publik.

Trots att Sjödin väl uppfyller kraven i definitio-
nen kan Nilsson konstatera att det bara var vanligt 
under ”några få perioder“ att explicit använda be-
teckningen arbetarförfattare om honom. I det sam-
manhanget vill Nilsson ”diskutera och precisera vad 
det är som gör Sjödin till en arbetarförfattare”. Ut-
över det vill han ”också lämna ett bidrag till den lit-
teraturvetenskapliga diskussionen om begreppen 

arbetarlitteratur och arbetarförfattare” (44). Några 
litteraturvetare har på senare år försökt ”töja på be-
greppens gränser” genom att ”på olika sätt vidareut-
veckla Furulands i grunden beskrivande (men kan-
ske i viss utsträckning även normativa, det vill säga 
föreskrivande) definition”, menar han (45).

Sjödins ställning som ”en betydande arbetarför-
fattare” vilar på ”hans status som en viktig arbetar-
rörelseförfattare”, summerar Nilsson (45). Det var 
dock inte självklart för Sjödin själv att presentera 
sig som arbetarförfattare. Nilsson lyfter fram hur 
han i sina första kontakter med Bonniers ”prövade 
identiteten arbetarförfattare, men snart förkastade 
den” (50). Han drar slutsatsen att Sjödin odlade 
”olika ideal” i de offentligheter där han rörde sig. I 
det här sammanhanget anger Nilsson att Sjödin i 
samband med Sotfragment försökte gå över till Ti-
dens förlag, alltså ett förlag inom arbetarrörelsen 
(51). (På s. 24 anges det emellertid vara Koopera-
tiva förbundets förlag.)

Det var först i och med Sotfragment 1949 som 
kritikerna ”på allvar började betrakta honom som 
arbetarförfattare” (55). Arbetarlitteraturen aktuali-
serades också i slutet av 1940-talet i och med Folke 
Fridells artikel ”Arbetarna och proletärlitteraturen” 
i Folket i bild 1947. Trots att Sjödin under några år – 
i samband med Sotfragment med dess skildringar av 
kroppsarbete – betecknades som arbetarförfattare, 
menar Nilsson att han under 1950-talet i offentlig-
heten ”kopplades loss från identiteten arbetarför-
fattare” (57). Inte heller i samband med 1970-talets 
förnyade intresse för arbetarlitteratur brukade kri-
tikerna beteckna Sjödin som arbetarförfattare (59). 
Det kanske inte är så förvånande, kan man invända, 
eftersom Sjödins politiska förankring i socialdemo-
kratin säkert hindrade en fullständig acceptans från 
det årtiondets kritiker som ofta var influerade av en 
vänster som bekämpade socialdemokratin.

Nilsson drar slutsatsen att Sjödins egen hållning 
till identiteten arbetarförfattare var ”ambivalent”. 
Han har sällan, ”om ens någonsin”, använt beteck-
ningen om sig själv. Det var alltså under en kort pe-
riod i slutet av 1940-talet och en period med bör-
jan på 1980-talet, som fortfarande pågår, som Sjö-
din beskrivits som arbetarförfattare av kritikerna. 
Det är naturligtvis så, vilket Nilsson påpekar, ”att 
beteckningen arbetarförfattare är känslig för de 
ideologiska förhållanden som råder i den litterära 
offentligheten.” (69) Trots de komplikationer som 
finns i att poeten själv inte aktivt accepterar identi-
teten som arbetarförfattare summerar Nilsson att 
han ”under nästan hela sitt författarskap implicit 
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kopplats samman med – och själv gett uttryck för 
– en relativt stabil arbetarförfattaridentitet, som väl 
överensstämmer med Furulands definition.” (70) 
Det här en principiellt viktig fråga som jag åter-
kommer till.

I det tredje kapitlet analyserar Nilsson hur 
kroppsarbete gestaltas i Sjödins dikter. Det har 
konstaterats många gånger att arbetarlitteraturen 
”ganska sällan” handlar om arbete, men hos Sjödin 
är det ”ett centralt tema” (71). Nilsson för i analy-
serna av dikterna in en intention, ett slags perfor-
mativitet från Sjödins sida att ”utifrån sin marxis-
tiska världsbild påverka hur andra förstår fenome-
net arbete” (72). Han är kritisk till ”en romantise
rande arbetsskildring” (73) och hans skildringar av 
arbete bygger ofta på ”en marxistisk kritik av den 
kapitalistiska produktionsprocessen” (77). Löne-
arbetet framträder som ett tvång, även om arbetet 
som mänsklig verksamhet i sig kan bejakas.

Nilsson framhåller gång på gång att Sjödin är in-
spirerad och influerad av Marx analys av den kapi-
talistiska produktionsprocessen. Det saknas emel-
lertid dokumentation av att Sjödin själv skulle ha 
läst Marx. Sannolikt handlar det om ett inflytande 
i andra hand genom olika uttolkare av Marx, även 
om Rickard Sandlers översättning av Kapitalet i tre 
delar publicerades redan 1930–1931.

Det finns inte särskilt många författare inom ar-
betarlitteraturen som hyllat eller besjungit industri-
arbetet, snarare tvärtom. I samband med några tex-
ter som bejakar industriarbetet skriver Nilsson att 
det ”kan exempelvis leda tankarna till några av det 
svenska 1930-talets modernister, framför allt arbe-
tarförfattarna Josef Kjellgren och Artur Lundkvist, 
som i en del [av] sina dikter uttryckte en mycket 
positiv syn på just industriarbete” (84). Det finns 
två problem med det här påståendet. För det första 
karaktäriseringen av Lundkvist som arbetarförfat-
tare, för det andra att Lundkvist skulle ha uttryckt 
”en mycket positiv syn på just industriarbete”. Det 
stämmer att Lundkvist under en period, i slutet av 
1920-talet och några år framåt, gestaltade arbetarna 
som den nya tidens gudar, som i dikten ”Arbetare” 
i Naket liv (1929). Det är emellertid arbetaren som 
fenomen, som social företeelse och som del av en 
samhällsklass som bär världen på sina skuldror som 
besjungs och inte industriarbetet.

Det finns också, som Nilsson lyfter fram, likhe-
ter mellan Sjödins texter och den äldre kampdikt-
ningen inom arbetarrörelsen i dess början. Han ser 
framför allt två funktioner i den äldre diktningen 
som också är framträdande hos Sjödin: ”att föra ut 

arbetarrörelsens politiska idéer och ideal till arbe-
tarna, och att bidra till framväxten av klassmed-
vetande bland dem”. Nilsson ser samma funktio-
ner i Sjödins dikter som publicerades i Metallar
betaren. (86)

När Nilsson hävdar att Sjödin ”använder sig av 
olika estetiska/politiska strategier i olika offentlighets
sammanhang, strategier som är anpassade till olika 
läsare” (92), kan det invändas att det snarare är pu-
bliceringen som bestämmer strategin. Redaktören 
på en facklig tidning vill sannolikt ha en annan typ 
av texter än redaktören på BLM eller Bonniers för-
lag. Sara Lidmans Gruva från 1968 kom genom sitt 
genomslag i samband med gruvstrejken i Norrbot-
ten 1969–1970 att inspirera skildringar av kropps-
arbete och arbetare, vilket under det följande årti-
ondet underlättade publiceringen av både dikter 
och romaner som lyfte fram just detta. Det är nog 
snarare konjunkturerna i det litterära livet som be-
stämde vilka dikter Sjödin publicerade i olika sam-
manhang.

I det fjärde kapitlet fokuserar Nilsson på Sjödin 
som kampdiktare i folkhemmet. Han visar trovär-
digt hur Sjödin ”går i dialog med en central genre 
i den arbetarlitterära traditionen, nämligen den så 
kallade kampsången”. Trots kritik mot en social-
demokrati som tappat farten förblev Sjödin soci-
aldemokrat. Han gestaltade ofta skillnaden mel-
lan arbetarrörelsen i nuet och dess radikalism i det 
förgångna.

Nilsson jämför också i det femte och avslutande 
kapitlet Sjödins roll som kampdiktare med de nu 
verksamma Jenny Wrangborg och Johan Jönson. 
Wrangborgs många framträdanden i fackfören-
ingar och politiska organisationer gör att hon är 
den som mest liknar Sjödin, även om hon nog får 
räknas mer som ”arbetarrörelsepoet” än något an-
nat. Men deras syn på det svenska samhället skiljer 
sig på ett dramatiskt sätt. Sjödin är huvudsakligen 
verksam när folkhemmet byggs upp, Wrangborg 
när det rivs ner och säljs ut.

Magnus Nilssons studie av Stig Sjödin som ar-
betarpoet och kampdiktare i folkhemmet är en be-
undransvärd prestation som det ligger en hel del ar-
bete bakom, inte minst genomgången av fackliga 
tidningar. Inte desto mindre finns det några inslag 
som förtjänar kritiska kommentarer.

I en citerad dikt om ett möte i en ungdomsklubb 
1934 skildras hur en ”främmande fågel” på ”bruten 
svenska” berättar om vad som pågår i hans hem-
land (Österrike?) (113). Det går inte så bra att få 
de svenska kamraterna att förstå. Någon säger att 
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”man inte kan lita på vägfarande”, ”i synnerhet inte 
när de är svartmuskiga”. Det här är intressant och 
pekar på en ingrodd rasism och kanske antisemi-
tism. Det fullkomligt skriker efter en kommentar 
– men den kommer inte. Det blir ofta lite väl de-
skriptivt och jag saknar ibland en tydlig problema-
tisering, som i fallet med den här dikten.

Sjödins relation till den konkreta svenska arbe-
tarrörelsens dominerande riktning, socialdemokra-
tin och LO behöver också problematiseras. SAP:s 
och LO:s relation till författare som stått närmast 
i politiskt avseende har ofta beskrivits som proble-
matisk. Med några få undantag, som Lo-Johans-
son och Lantarbetarförbundet, har det varit kon-
fliktfyllda relationer. Åtskilliga gånger har enskilda 
författare hamnat i konflikt eller polemik med kri-
tiker i arbetarpressen. Redaktörer med en konser-
vativ syn på litteratur och kultur har vänt sig mot 
modernism och experiment i litteraturen. Ett his-
toriskt exempel som visar var skiljelinjerna kunde 
gå under mellankrigstiden är när en grupp förfat-
tare 1931 hamnade i konflikt med Arthur Engberg, 
som då var redaktör för SocialDemokraten. I grup-
pen var alla autodidakter och i och med att för-
fattarna uppträdde gemensamt fick konflikten en 
principiell karaktär.

De var alla autodidakter och räknades till den 
arbetarlitterära traditionen: Erik Asklund, Harry 
Blomberg, Helmer Grundström, Josef Kjellgren, 
Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Artur Lund-
kvist, Gustav Sandgren, Albert Viksten och Ru-
dolf Värnlund. De bedyrade i en skrivelse till Eng-
berg och tidningens styrelse sin samhörighet med 
arbetarrörelsen, de hade ”samtliga utgått ur den 
svenska arbetarklassen samt alltjämt sympatisera 
med dess allmänna ideal”. De såg emellertid ”med 
beklämning” hur tidningens söndagsbilaga ”i kul-
turellt avseende alltmer distanserats av den borger-
liga pressens bilagor”. Deras önskemål var att tid-
ningen borde erbjuda ”en litterär läsning av konst-
närlig halt”. Den borde också ”inom rimliga grän-
ser” bli ”ett forum för kulturellt-radikala strävan-
den”. (fönstret 25 juli 1931)

Svaret kom i form av ett angrepp när Engberg 
höll tal på Skansen 12 juli 1931: ”Med både förvå-
ning och ovilja har jag mer än en gång observerat en 
smakriktning, som gör anspråk på arbetarklassens 
stöd bara därför att den ställer det hävdvunna på 
huvudet. Jag har uppvaktats av unga estetiker och så 
kallade proletärdiktare, som pockat på att jag skulle 
engagera den tidning jag redigerar för funktionalis-
tiska och futuristiska konstideal.”

Engbergs angrepp besvarades av författarna som 
utsåg en mindre grupp bestående av Eyvind John-
son, Ivar Lo-Johansson, Artur Lundkvist och Ru-
dolf Värnlund för att svara i fönstret 25 juli 1931. 
Inledningsvis noterade de fyra att Engberg genom 
sitt tal uppenbarat ”sin konservatism och sin för-
måga att misstolka och förytliga”. Den ”kulturvilja” 
som de menade att arbetarklassens kamp drev fram 
hade tydliga kulturradikala förtecken: ”det är just 
arbetarklassen, som genom förhållandenas makt, 
sitt eget nödläge och sin strid för bättre livsvill-
kor, stimulerat den radikala omvälvning som under 
de senaste åren ägt rum på kulturlivets alla områ-
den, inom arkitekturen, litteraturen, moralfilosofin 
och sociologin”. Arbetarklassen var den kraft i det 
moderna samhället som inte bara åstadkom fram-
steg för den egna klassen, den var också drivkraften 
bakom den radikalism som manifesterades på kul-
turens och moralens område.

Engberg hade ”ställt tidningen utanför både den 
aktuella kulturstriden och arbetarklassen”, menade 
författarna. Tidningen hade ”ohjälpligt sjunkit ner 
till de så kallade familjetidningarnas nivå”. Redak-
tören visade en föraktfull inställning till sina pro-
letära läsare: ”Med grämelse har vi sett hur bilagans 
redaktör oavbrutet förolämpat arbetarklassen ge-
nom att anpassa innehållet efter en tänkt andefat-
tigdom, en tänkt efterblivenhet hos läsarna samt 
med motiveringarna ’detta passar icke vår publik’, 
’detta är för svårt för våra läsare’ och så vidare av-
visa radikala bidrag.”

Artur Lundkvist befann sig mitt i den här pro-
cessen och på en central position. I inledningen till 
en antologi med prosa från 1930-talet som han sam-
manställde under 1960-talet, formulerade Lund-
kvist skillnaden mellan den tidigare arbetarlitte-
raturen och de nya korsbefruktningar som känne-
tecknade 1930-talets arbetarförfattare:

Det speciella med denna modernism som trängde 
igenom omkring 1930 var en mentalitetsföränd-
ring, en avvikande känslo- och upplevelseinrikt-
ning, som också tog sig uttryck i formell radika-
lism. Samtidigt företrädde den en ny sorts ’prole-
tärdiktning’. Nära nog alla modernisterna, liksom 
flertalet av trettiotalets övriga nya författare, var 
självlärda, utan studentexamen eller akademiska 
studier bakom sig. De kom direkt ur folkets breda 
massa, ofta med egna erfarenheter av kroppsarbete 
i industri eller lantbruk. Till skillnad från tidigare 
’proletärdiktare’ var de mera kulturellt än politiskt 
klassmedvetna, beslutna att finna egna uttryck för 
sina erfarenheter, att frigöra sig från det borgerligt 
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ideologiska (däribland också det religiösa, meta-
fysiska) beroendet och den traditionella forma-
lismen, att vinna en konstnärlig frihet tillsammans 
med en psykologisk och social. (Artur Lundkvist, 
”Inledning”, 30tal. En prosaantologi. Samman-
ställd och försedd med inledning av Artur Lund-
kvist. Stockholm 1969, 7–20. Citat 10)

En annan konflikt vid samma tid var Ture Nermans 
angrepp både på Värnlund och Harry Martinson. 
Han avvisade, liksom andra kritiker i arbetarpres-
sen den modernism som stormade fram med auto-
didakter som främsta utövare och förespråkare. En 
senare konflikt mellan arbetarrörelsens organisa-
tioner och författare som hör hemma i den arbetar-
litterära traditionen är när Folke Fridell och Kurt 
Salomonson under flera decennier möttes av avvi-
sande och fientlighet från socialdemokratin och 
LO. Carl-Eric Johanssons avhandling Brutal social 
demaskering. Om Kurt Salomonson, bilden av folk
hemmet och offentligheterna (Tampere University 
2013, svensk upplaga 2015) analyserar Salomonsons 
konflikter med arbetarrörelsen.

Avslutningsvis är Nilssons diskussion av begrep-
pet arbetarförfattare problematisk. Problemet bör-
jade redan med Furulands definition, som senare 
modifierades något i standardverket Svensk arbe
tarlitteratur (2006), men problem kvarstår. Frågan 
är varför hela författarskap och författarens person 
ska definieras utifrån Furulands tre kriterier. Var-
för inte följa i Holger Ahlenius fotspår från Arbe
taren i svensk diktning (1934), där motiven står i 
centrum och inte författaren? Många av de förfat-
tare som av Furuland och sedan Nilsson och andra 
i hans efterföljd utnämner till arbetarförfattare har 
inte själva betraktat sig som sådana. En del av dem 
har inte heller skildrat arbetare i någon större ut-
sträckning. Vilhelm Moberg brukar räknas till tra-
ditionen men gestaltade främst småbönder och tor-
pare. Eyvind Johnson skrev framför allt en arbe-
tarskildring, nämligen Romanen om Olof (1934–
1937), men skrev mycket annat som inte har nå-
gon som helst beröring med arbetarlitteratur. Ar-
tur Lundkvist skrev många böcker men berör bara i 
förbifarten arbetare. Ändå ska han infogas i samma 
tradition som Josef Kjellgren som själv beskrev sig 
som arbetarförfattare. Det blir ofta en argumenta-
tion som närmar sig skolastik.

Stig Sjödin betecknade inte sig själv som arbe-
tardiktare, även om han förstås skrev om kropps-
arbete och arbetare. Han skrev i ett brev till Tom 
Carlsson på FIBKulturfront 28 november 1987: 
”Det finns ju lite kärlek och natur också” (65). Sjö-

dins invändning mot beteckningen arbetarförfat-
tare bör stämma till eftertanke.

PerOlof Mattsson

Cecilia Pettersson, Biblioterapi. Hälsofrämjande 
läsning i teori och praktik. Apell förlag. Stockholm 
2020.

De senaste åren har flera nya perspektiv på läsning, 
särskilt läsning i grupp, kommit att ta plats i den 
svenska litteraturdiskussionen. Ett av dessa per-
spektiv är det biblioterapeutiska, det vill säga att lit-
teratur läses och diskuteras med målet att förbättra 
deltagarnas hälsa och välbefinnande. Många kän-
ner säkert igen ordet biblioterapi från SVT:s lit-
teraturprogram Babel, med dess lite humoristiska 
vinkling. Denna verksamhet och närliggande ini-
tiativ har väckt vetenskapligt intresse inom flera 
olika discipliner utanför litteraturvetenskapen, 
bland annat biblioteksvetenskap, didaktik, utbild-
ningsvetenskap, psykologi, omvårdnad och soci-
alt arbete.

Med sin bok Biblioterapi har Cecilia Pettersson, 
litteraturvetare vid Göteborgs universitet, skrivit 
en bred introduktion av ämnet för en svensk pu-
blik. Sedan tidigare finns, utöver vetenskapliga ar-
tiklar, en mer praktiskt inriktad bok utgiven av Bib-
liotekstjänst, Nina Frids Läsa, läka, leva! Om läs
främjande och biblioterapi (2016). Petterssons bok 
är därmed ett välkommet bidrag som lyfter fram 
ämnet på ett både bredare och djupare sätt. Den 
greppar över såväl terminologi, historia och cen-
trala diskussioner som över praktiskt genomför-
ande och forskning på denna praktik. Biblioterapi 
är skriven för att både ge en grundläggande kun-
skap om verksamhetens historia och inspirera till 
vidare arbete, och den riktar sig till såväl forskare 
som praktiker. Boken har goda möjligheter att få 
läsare inom båda grupperna.

I kapitel ett, ”Vad är biblioterapi?” (21–34), in-
leder Pettersson med en begreppsöversikt – vad är 
egentligen biblioterapi? Det visar sig inte vara helt 
enkelt att svara på, eftersom inriktningen under sin 
framväxt kommit att stöpas i olika former. Boken 
reder ut olika versioner av begreppet, och dessa vi-
sar på en bredd som är intressant men också gör det 
en smula rörigt – när Pettersson talar om en viss be-
greppsinflation inom området är det lätt att hålla 
med. Ett exempel är tre begreppspar som ställs upp. 
Kreativ biblioterapi, där man läser skönlitteratur, 


