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Johan Svedjedal

Harry Martinson erövrar sin publik
En studie i skönlitteraturens bibliometri 

Bibliometri och skönlitteratur
Harry Martinson blev ganska snabbt en av de arbetarförfattare från mellankrigs-
tiden som nådde de största upplagorna. Men vägen dit var först kämpig och gick 
– som för många av tidens författare – via ett omfattande brödskriveri i tidningar 
och tidskrifter innan bokdebuten och senare de stora upplagorna. Här ska jag i 
siffror försöka fånga den processen. 

För drygt femtio år sedan publicerades Kjell Espmarks viktiga Harry Martin-
son erövrar sitt språk (1970), en noggrann och uppslagsrik studie av hur Martinson 
åren efter tidningsdebuten 1927 utvecklades från litterär nybörjare till en poesins 
mästare – en litterär bildningsgång som innebar att han övergav sin formmässiga 
traditionalism för modernare metoder, ofta modernistiskt inspirerade. Martin-
sons poetiska språk, både i hans lyrik och i hans prosa, gjorde honom snabbt be-
undrad, men också omdebatterad.1

Espmark behandlar främst Martinsons litterära metod och hans litterära in-
fluenser. Den här uppsatsen undersöker en annan linje – Martinsons framgångar 
hos den läsande publiken. Detta förlopp försöker jag fånga med några grundläg-
gande bibliometriska metoder.

Ordet ”bibliometri” signalerar kanske för många humanister snarast studier i 
akademiska citeringsmönster och impact factors – forskningspolitiskt och admi-
nistrativt styrda analyser av olika typer av inomvetenskapligt genomslag. Men bib-
liometrins ambitioner är både betydligt bredare och mer grundläggande än den 
sortens övningar i övervakning av akademisk verksamhet. När Alan Pritchard lan-
serade termen på engelska vid slutet av 1960-talet definierade han den helt enkelt 
som ”the application of mathematics and statistical methods to books and other 
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media of communication”.2 I praktiken betyder det att bibliometriska perspektiv 
och metoder, som Erland Munch-Petersen har framhållit, är en viktig del av den 
litteratursociologiska metodiken: att räkna och jämföra vad gäller publikationer, 
upplagor, recensioner, litterära belöningar och annat.3 En del sådana uppgifter är 
ytterst svåråtkomliga. Andra finns dock faktiskt ganska lätt tillgängliga. 

Den här uppsatsen utnyttjar en uppsättning uppgifter av detta slag, hämtade 
ur bibliografier och ur tidigare forskning. Jag börjar med att undersöka hur Mar-
tinson etablerade sig som författare i tidningar och tidskrifter, vilka fora han an-
vände och hur hans val förändrades över tid. Därefter behandlar jag upplagorna 
för hans böcker, och jämför dem sedan med dem för böcker av några andra sam-
tida skönlitterära författare. Till sist använder jag några andra indikatorer för att 
belysa dessa författarnas ställning efter den initiala utgivningen av deras böcker: 
stipendier och prisbelöningar, utrymme i litteraturhistoriska översiktsverk. Till 
sist belyser jag dessa författares efterliv i offentligheten i form av omnämnanden 
i nutida press.

Uppgifterna om Martinsons publikationer hämtas huvudsakligen ur Carl- 
Otto von Sydows bibliografi, ibland kompletterad med andra källor.4 För andra 
författare har uppgifter hämtats ur bibliografier och publicerad forskning. Främst 
har undersökningen vad gäller böcker begränsats till det initiala genomslaget, 
här definierat som utgivningsåret och de två följande åren. Därför bör det kan-
ske  poängteras att de totala upplagorna för Martinsons och de andra författarnas 
centrala verk i bokform genom åren nådde helt andra nivåer än de gjorde räknat 
bara över de första utgivningsåren. Enligt en uppgift från 1994 hade exempelvis 
 Martinsons Nässlorna blomma (1935) då utkommit i totalt 388 000 exemplar bara 
på svenska.5 Den bredare frågan om återutgåvor (ofta i form av billigböcker som 
folkboksserier och pocket) lämnas dock i fortsättningen därhän. 

Harry Martinson gav ut nästan alla sina böcker hos Bonniers. Undantagen var 
två böcker som han utgav under en sejour hos Norstedts under början av fyrtio-
talet, Verklighet till döds (1940) och Den förlorade jaguaren (1941). Till dem kom 
ytterligare några utflykter utanför Bonniers, Lotsen från Moluckas (1948 i Svenska 
radiopjäser 1947 och 1954 i FiB:s lyrikklubb) och hans inträdestal i Svenska Aka-
demien, Elin Wägner (1949, Norstedts). 
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Harry Martinson i tidningar och tidskrifter

Harry Martinsons verksamhet som publicerad författare brukar anses ha börjat 
efter det han mönstrade av som sjöman våren 1927. Då tog han sig till Göteborg 
där han började skriva för olika publikationer, främst tidningar och tidskrifter 
med anknytning till fackföreningarna och arbetarrörelsen. Möjligen kan han ha 
publicerat något tidigare, men uppgifterna är osäkra.6

Redan från början utvecklade Martinson stor energi och en litterär mångsidig-
het. Möjligheterna att få avsättning för dikter var ganska goda och ökade ju mer 
känd han blev. Samma dikt eller prosastycke kunde också publiceras flera gånger 
i olika tidningar, ibland med ny titel. Den första tiden verkar Martinson ha varit 
helt inriktad på tidningar och tidskrifter, men snart började han drömma om att 
debutera i bokform. När det väl hade skett 1929 och han några år senare fick sitt 
publikgenombrott valde han att dra ner på tidningsskriverierna för att koncen-
trera sig på sina böcker. 

Posterna i hans bibliografi visar mycket tydligt hur processen såg ut. Summe-
ringen nedan (Diagram 1) ger bara ett grovt mått, eftersom den utgår just från 
antalet poster gällande tidningar och tidskrifter: en del poster rymmer flera dik-
ter, andra förtecknar ompubliceringar. Ändå ger det en rimlig uppfattning om hur 
Martinson började intensivt, men gradvis fick en mer avvaktande hållning till att 
publicera sig i pressen.7

Enligt von Sydows bibliografi debuterade Martinson i Arbetaren den 27 augusti 
1927. Det första publiceringsåret rymde alltså bara fyra månader för honom, vilket 
förstås förklarar det låga antalet bidrag. År 1928 innebar sedan en absolut topp-
notering, men sedan faller antalet poster i bibliografin nästan kontinuerligt fram 
till 1939 (från 131 till 12). Ett särskilt stort tapp kommer från 1932 till 1933 (från 
80 till 45). Förklaringen finns, som redan har nämnts, i att Martinson då började 
nå verkligt stora bokupplagor och därmed inte var lika beroende av arvoden från 
periodisk press.

Under den här perioden bytte Martinson med stor sannolikhet ut stora delar 
av sin publik. Han började alltså i arbetar- och fackförbundspressen (med publi-
kationer som Brand och Eldaren), men orienterade sig sedan gradvis mot det som 
kan kallas den liberala och litterära pressen (exempelvis Dagens Nyheter, Svenska 
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Dagbladet och Bonniers Litterära Magasin). Skillnaderna ska naturligtvis inte över-
drivas – Brand lästes inte alls bara av arbetare och vänstersinnade, Svenska Dag-
bladet inte enbart av högerorienterade – men det är tydligt att Martinson gradvis 
övergav den vänster- och folkrörelsepress där han först hade etablerat sig i den 
svenska litteraturen. Gränsen gick ungefär vid skiftet mellan tjugotalet och tret-
tiotalet, även om Martinson under många år kombinerade olika publikationsvägar. 
Helt övergav han inte fackförbunds- och arbetarpressen, även om den med åren 
främst blev aktuell när det gällde olika typer av julpublikationer. 

Hur genomgripande förändringarna i hans publikationsstrategier var framgår 
av listor över var han publicerade sig oftast under de två första fyraårsperioderna 
av författarskapet.

 
 
Källa: uppgifter i von Sydow 2005. 

 
Diagram 1. Antalet poster i periodisk press i Harry Martinsons bibliografi 1927–1939. 
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Källa: uppgifter i von Sydow 2005.

Diagram 1. Antalet poster i periodisk press i Harry Martinsons bibliografi 1927–1939.
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1927–1930  1931–1934

Brand 68 Sjömannen 24

Arbetare-Kuriren 62 Stockholms-Tidningen 18

Eldaren 62 Tidevarvet 18

Sjömannen 38 Bonniers Litterära Magasin 14

Tidevarvet 27  Eldaren 13

Templar-Kuriren 22 Templar-Kuriren 13

Ny Tid 19 

Stockholms-Tidningen 17

Hyresgästen 13

Under den första perioden domineras listan nästan helt av press med anknytning 
till folkrörelserna och fackförbunden. Den spänner från breda allmänna publika-
tioner (Brand, Ny Tid) till mer specialinriktad fackförbundspress med anknyt-
ning till Martinsons år till sjöss (Eldaren, Sjömannen). Undantagen från mönstret 
under den första perioden är den liberala Stockholms-Tidningen och den vänster-
liberala och feministiska tidskriften Tidevarvet, utgiven av Frisinnade kvinnors 
riksförbund: Harry hade fått kontakt med Tidevarvet via Moa Martinson och en-
gagerade sig en tid intensivt som skribent och prenumerantvärvare.

Runt 1930 började alltså Martinsons publicistiska lojaliteter skifta, ett möns-
ter som blir tydligare under det statistiskt sett översta toppskiktet i hans publika-
tionslista. Från 1929 började han medarbeta i olika publikationer utgivna av Bon-
niers: de mer allmänt inriktade Bonniers Veckotidning och Bonniers Månadstidning, 
samt kulturtidskrifterna Fronten och Bonniers Litterära Magasin (i den förra fick 
han stöd av Sven Stolpe, i den senare av Georg Svensson). Jämsides med detta skrev 
han nu också i andra kulturtidskrifter, exempel i Fönstret (från 1931) och Spek-
trum (1932) – den senare ägnade honom ett viktigt temanummer år 1932. Han 

Källa: von Sydow 2005. Se även sammanställningen år för år nedan, Bilaga 1.

Tabell 1. Harry Martinsons viktigaste publikationsfora 1927–1930 och 1931–1934: tidningar 
och tidskrifter med fler än tio poster i hans bibliografi.
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Harry Martinson vid 
mitten av 1930-talet. 
Foto av Peter Pramm. 

(Nordiska museet, 
NMA.0094331.)
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började också medarbeta i liberal och borgerlig press: Dagens Nyheter (från 1931), 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och Svenska Dagbladet (bägge från 1932). 

Omorienteringen skedde samtidigt som Martinson drog ner på insatserna i 
folkrörelse- och fackförbundspressen. I Brand medarbetade han inte efter 1932, i 
Eldaren inte efter 1933 och i Sjömannen och Templar-Kuriren hade han bara några 
ströbidrag efter det året. 

Tillsammans visar siffrorna på ett tydligt mönster – en övergång från vän-
sterpress till borgerliga tidningar och litterära tidskrifter. Skälen fanns nog både 
i Martinsons egna beslutsamma val och i att olika aktörer på den nationella are-
nan hade noterat honom som en person som var värd att kontakta. Till det kom 
utvecklingen på tidskriftsmarknaden. När Martinson debuterade i pressen 1927 
fanns ännu inte kulturtidskrifter som Fronten (grundad 1930), Spektrum (grun-
dad 1931) eller Bonniers Litterära Magasin (grundad 1932).

Upplagor för Harry Martinsons böcker
Harry Martinsons väg fram till en debut i bokform rymde först en refusering, men 
till sist antog Bonniers hans diktsamling Spökskepp.8 Den utgavs 1929 i vad som 
kan kallas en standardupplaga för en diktsamling på förlaget vid den tiden, 1 650 
exemplar, och trycktes inte om de närmaste åren.9 Samma sak gällde för antolo-
gin Fem unga (1929, 2 000 ex.), där ju Martinson var en av bidragsgivarna. Uppla-
gan för diktsamlingen Nomad (1931) var 2 200 exemplar. Inte heller den trycktes 
om under de närmaste åren. (Uppgifterna här och i det följande gäller upplagor 
under utgivningsåret och de två följande åren. För detaljer, se nedan Bilaga 2.)10

Hans första diktsamlingar gjorde Martinson känd som en litterär begåvning, 
även om mottagandet hos kritikerna var blandat. När han gick över till berättande 
prosa hittade han en större publik. Att hans upplagor ökade gentemot diktsam-
lingarnas följde en vanlig förlagslogik – men det överraskande var att ökningen 
blev så stor. De självbiografiskt inspirerade Resor utan mål (1932) och Kap Farväl! 
(1933) blev verkliga succéer. Bägge publicerades visserligen försiktigtvis i en för-
sta standardupplaga om 2 150 respektive 2 200 exemplar, men inom tre år var 
den förra ute i sex upplagor (totalt 7 150 ex.) och den senare i tolv (totalt 13 150 
ex.). Efter ett mellanspel med diktsamlingen Natur (1934) – som stannade vid 
förstaupplagans 2 700 exemplar – förstärktes mönstret av Martinsons publik-
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framgångar med den berättande prosan av två barndomsskildringar. Den första 
var Nässlorna blomma (1935), den andra Vägen ut (1936). Inom tre år var de uppe 
i nio respektive fem upplagor (totalt 10 250 respektive 6 200 ex.).

Därmed var Martinson etablerad som en författare med tydligt publikgenom-
slag. Sedan följde dock några år som var skakiga, sett till böckernas upplagor. Av 
de fem böcker han gav ut 1937 till 1941 var den som trycktes i störst upplaga hans 
dagsaktuella Verklighet till döds (1940) – byggd på hans upplevelser i det finska 
vinterkriget – som var ute i fem upplagor om 7 475 exemplar inom tre år. De öv-
riga titlarna från den här femårsperioden pendlade mellan 3 200 och 6 350 exem-
plar. Att upplagorna var relativt modesta berodde förmodligen på att de tre för-
sta titlarna var filosofiska naturböcker, med mindre av de berättande inslag som 
annars attraherade Martinsons läsare. Först på 1960-talet, i början av en modern 
miljörörelse, skulle han få en upplageframgång med en naturbok, Utsikt från en 
grästuva (1963).

De två sista böckerna av de fem som Martinson utgav 1937–1941 kom ut på 
Norstedts, dit Martinson hade gått vid början av 1940-talet. Efter denna utflykt 
inleddes en återhämtning hos publiken när Martinson återvände till Bonniers. 
Först kom ett par diktsamlingar: en rejält omarbetad nyutgåva av Nomad (1943), 
publicerad i 2 200 exemplar, och sedan Passad (1945), tryckt i 6 200 ex. inom tre 
år. Sedan slog det till ordentligt med prosaberättelsen Vägen till Klockrike (1948). 
Inom tre år var den tryckt i 64 000 exemplar och fortsatte sedan att tryckas om i 
olika utföranden under de kommande åren.

Att Martinson nu lockade en stor publik underlättades av att efterkrigstiden 
var en medgångsperiod för hela bokmarknaden. Upplagorna steg och bästsäljarna 
nådde långt högre nivåer än bara några år tidigare. Just 1948 kommenterade Tor 
Bonnier den utvecklingen: ”För ett par decennier sedan var normalupplagan för 
en svensk roman, novellsamling eller diktbok med författarnamn som inte hörde 
till de mest kända, cirka 1 500 exemplar. Numera torde normalupplagan ligga om-
kring 2 500 exemplar.”11 Förläggarna är glada om en bok kan sälja i 5 000 exem-
plar, men gränsens för en verklig bästsäljare måste dras vid minst 10 000 exem-
plar, menade han.12 Ungefär likadant resonerade Ragnar Svanström på Norstedts: 
hela bokmarknaden hade fått en skjuts efter kriget.13
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Harry Martinsons första 
genombrott hos publiken kom 
med Resor utan mål (1932). 
Omslaget är av Bertil Bull 
Hedlund. På den första upp-
lagan var bakgrundsfärgen  
röd, på de senare blå.
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Publikmässigt var Martinson i och med Vägen till Klockrike uppe på en ny nivå, 
något som förstärktes när han valdes in i Svenska Akademien 1949. Den initiala 
upplagan på det som kan kallas hans publikböcker höjdes också, liksom deras sam-
manlagda upplagor under de tre första åren. För diktsamlingen Cikada (1953) var 
siffrorna 5 000 respektive 15 000 ex., för verseposet Aniara (1956) 10 000 res-
pektive 25 000 ex. De varvades dock med böcker på andra förlag än Bonniers som 
följde en annan upplagelogik. Inträdestalet om Elin Wägner i Svenska Akademien 
(1949) är främst att betrakta som ett institutionellt tryck, den tryckta versionen 
av radiopjäsen Lotsen från Moluckas (1954) kunde knappast räkna med en stor 
publik, medan Förlorade sonen och andra berättelser (1956) nådde sin upplaga om 
30 000 exemplar i egenskap av presentbok till medlemmar i bokklubben Svalan.14

Från slutet av 1950-talet befann sig Martinson på en ny platå hos publiken med 
initiala upplagor om cirka 15 000 ex. Av de tre böcker han gav ut 1958–1964 var 
det dock bara Utsikt från en grästuva (1963) som nådde en påfallande högre uppla-
ga under de första tre åren: då var den ute i 27 000 ex. Därefter följde en ny skakig 
period, präglad av Martinsons ovilja att publicera sig. Tre knivar från Wei (1964) 
hade en modest upplaga ur Martinsons synvinkel (5 000 ex.), även om den var 
stor för en tryckt teaterpjäs. Den lekfulla Bestiarium (1964), skriven tillsammans 
med Björn von Rosen och av många betraktad som en älskvärd bagatell, stannade 
vid 8 000 ex. (en jätteupplaga för nästan varje annan lyriker). Ingen av dessa två 
titlar trycktes om inom de närmaste tre åren. 

Upplagorna vände temporärt uppåt med Dikter om ljus och mörker (1971), Mar-
tinsons första egna diktsamling efter Vagnen (1960). Den fick en första upplaga om 
20 000 ex., den högsta förstaupplagan under Martinsons livstid för en bok för den 
vanliga bokmarknaden. Inom tre år var den ute i 32 000 ex. Martinsons nästa och 
sista diktsamling, Tuvor (1973), som först var avsedd endast för medlemmar av Sva-
lans lyrikklubb, fick dock en mindre upplaga. Första upplagan trycktes i 10 000 ex. 
och efter tre år var den ute i 22 000 exemplar. Med Martinsons dåvarande mått var 
upplagan måttlig, men för en diktsamling var den naturligtvis ansenlig. 

Om Martinsons böcker ordnas efter upplagan vid den första utgivningen och 
de två åren efter framträder ett tydligt mönster: åtta av hans tio böcker med de 
största initiala upplagorna kom ut från 1948 och framåt, alla med större upplagor 
än hans självbiografiska verk från trettiotalet.
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Vägen till Klockrike (1948) 64 000

Dikter om ljus och mörker (1971) 32 000

Förlorade sonen (1956) 30 000

Utsikt från en grästuva (1963) 27 000

Aniara (1956) 25 000

Tuvor (1973) 22 000

Vagnen (1960) 18 000

Cikada (1953) 18 000

Kap Farväl! (1933) 13 150

Nässlorna blomma (1935) 10 250

När Harry Martinson 1974 tilldelades Nobelpriset i litteratur innebar det natur-
ligtvis en ny fas i hans publiceringshistoria – även om en återutgåva av hans verk 
redan hade påbörjats tidigare under 1974 med anledning av hans 70-årsdag den 
6 maj. Men efter beslutet om Nobelpriset utgavs inga nya böcker av Martinson 
innan han gick bort 1978. Resten av hans livstid fick publiken nöja sig med åter-
utgåvor av de titlar han redan hade publicerat.

Till bilden hör då att Martinson redan var ganska väl utgiven i olika billigboks-
serier. Han levde så pass länge att systemet att ge ut en författares samlade skrif-
ter nästan hade kommit ur bruk.15 I gengäld gavs han ut i olika slags urvalsutgå-
vor, samtidigt som hans mest centrala verk från fyrtiotalet till sjuttiotalet kom 
ut i folkboksserier och i pocketserier. Uppgifter om hans upplagor är här dock så 
osäkra att inga distinkta uppgifter här kan ges.

Som har framgått präglades Harry Martinsons upplagekarriär av två stora 
mönster. Det första av dem var, föga överraskande, att hans berättande prosa 
nådde större upplagor än hans dikter och böcker i andra genrer, det andra att hans 
upplagor i stort sett steg stadigt över tid. Stora upplagor nådde han redan under 
1930-talet med självbiografiskt präglade skildringar av tillvaron som havsproletär, 
diversearbetare och arbetslös (Resor utan mål, Kap Farväl!) respektive berättel-
ser om det gamla fattig-Sverige (Nässlorna blomma, Vägen ut). Senare höjde han 

Tabell 2. Böcker av Harry Martinson med en upplaga om minst 10 000 exemplar inom tre år 
efter utgivningen.
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sina upplagor rejält, inte bara med bästsäljare som Vägen till Klockrike och Aniara, 
utan också med diktsamlingarna Cikada, Vagnen och Dikter om ljus och mörker. 
Från och med Cikada tillhörde Martinson de bäst säljande svenska lyrikerna.16

Diagrammen nedan (2 och 3) illustrerar svängningarna i Martinsons upplage-
kurva. Väl medveten om att Martinson ofta motsatte sig genrebestämningar av 
sina böcker har jag ändå grupperat verken i tre kategorier: (1) diktsamlingar, (2) 
berättande prosa och (3) övrigt (essäer, dramatik m.m.) Skälet till grupperingen 
är att berättande prosa av tradition anses kunna nå en större publik. 

 

 
Diagram 2. Upplagor för böcker av Harry Martinson inom tre år efter utgivningen. 
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Diagram 2. Upplagor för böcker av Harry Martinson inom tre år efter utgivningen.
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Mönstret stämde huvudsakligen för Martinson till slutet av 1940-talet – med 
Vägen till Klockrike som det stora utropstecknet – men därefter ändrades det. 
Dels utgav han ingen mer berättande prosa, dels nådde både hans diktsamlingar 
och hans enda essäbok ovanligt stora upplagor. Harry Martinsons litterära ställ-
ning hade ändrats mycket sedan 1930-talet, men också bokmarknaden och den 
läsande publiken – från och med Gräsen i Thule (1958) var de initiala upplagorna 
för hans enda essäbok och var och en av hans diktsamlingar i regel större än den 
sammanlagda upplagan inom tre år för var och en av hans självbiografiska pro-

Diagram 3. Upplagor för böcker av Harry Martinson inom tre år efter utgivningen: titlar med upplaga under 
30 000 exemplar.

Anmärkning: I diagrammet har uteslutits Vägen till Klockrike (1948), Förlorade sonen och andra berättelser 
(1956) och Dikter om ljus och mörker (1971).
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saberättelser från 1930-talet.17 Genomsnittsupplagan inom tre år för dessa fyra 
böcker var 9 000 exemplar. 

Perspektiv på den siffran ger konstaterandet att genomsnittsupplagan för Mar-
tinsons första fem diktsamlingar (från Spökskepp till Passad) var 2 800 exemplar, 
för de fem sista (Aniara oräknad) 12 840 exemplar. Upplagesiffran för hans sista 
diktsamlingar är naturligtvis anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att han från 
1960-talet och framåt ansåg sig missförstådd och ogärna gav ut nya diktsamling-
ar.18 Huvudskälet var besvikelsen över vad han såg som ett snävt mottagande av 
den civilisationskritiska Vagnen. Men även om Martinson hade mothåll av vissa 
tongivande kritiker hade han alltså en stor läsande publik bakom sig: fyra av hans 
nio bäst säljande böcker kom ut under perioden 1960–1973 (ovan, tab. 2).

Diagram 2 åskådliggör hur mycket Vägen till Klockrike överträffade Martinsons 
övriga böcker, även om flera av dem också hade ansenliga upplagor. Det visuali-
serar också det faktum att alla hans böcker med störst upplagor kom ut under de 
tre sista decennierna av hans författarliv. Skalan i diagrammet fångar dock ganska 
dåligt skillnaderna mellan de av hans böcker som hade mer modesta upplagor. 
Proportionerna mellan dem syns tydligare i Diagram 3, där alla hans böcker med 
upplagor på 30 000 exemplar eller fler har uteslutits:

Jämförelser med andra författare
Harry Martinsons karriär på bokmarknaden kan sättas in i ett större sammanhang 
genom att jämföras med några andra författares banor. Urvalet av författare är 
delvis godtyckligt – även om de kan sägas tillhöra Martinsons litterära samman-
hang – och har styrts av möjligheten att enkelt få fram jämförbara upplagesiffror.

I samtliga fall gäller det författare som utkom helt eller huvudsakligen hos 
Bonniers och som har givit ut sin första bok där i rimlig anslutning till Martin-
sons debut 1929: Pär Lagerkvist, Birger Sjöberg, Karin Boye, Ivar Lo-Johansson 
och Gunnar Ekelöf. Somliga av dem uppnådde samma position som Martinson: 
ledamot i Svenska Akademien (Pär Lagerkvist, Gunnar Ekelöf) och Nobelprista-
gare (Lagerkvist). Samtliga dessa författare har tillhört de mer publikkära kvali-
tetsförfattarna, och alla har kommit i olika urvalsutgåvor och billigbokserier. Så-
dana återutgåvor behandlas dock i regel inte i detta avsnitt. Fokus ligger istället 
på upplagorna i samband med den första utgivningen av boken, och särskilt på 
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frågan om när författarna hittade fram till en större publik.19 Jämförelseperioden 
är ganska lång och det ska betonas att marknaden alltså ändrades åtskilligt under 
de nästan sju decennier som den sträcker sig över. Särskilt under efterkrigstiden 
steg genomsnittsupplagorna betydligt, liksom den nivå en bästsäljare kunde nå. 
Denna allmänna tillväxt var en viktig faktor bakom Martinsons och andra förfat-
tares upplageframgångar efter 1945.

Pär Lagerkvists författarbana har vissa yttre likheter med Harry Martinsons 
(varvande av lyrik, prosa och dramatik, invald i Svenska Akademien, belönad med 
Nobelpriset), men den rymde också betydligt fler motigheter än Harry Martinson 
mötte – motgångar som blev harmset bemötta av en författare som i sitt emotio-
nella alfabet oftast befann sig mycket närmare arrogans än ödmjukhet. Pär La-
gerkvist var övertygad om sin egen förträfflighet redan flera decennier innan han 
kunde fånga någon större publik. 

Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson den 2 juni 1939. Foto av Gunnar Lundh.  
(Nordiska museet, NMA.0093995.)
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En av de ”mimaskärvor” 
som tillkom i anslutning till  

arbetet på Aniara (1956). 
(Manuskriptet finns i Harry 
Martinsons arkiv i Uppsala 

universitetsbibliotek och 
finns också tillgängligt  

via Alvin portal.)
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Efter ett par böcker på annat förlag (upplagor okända) kom Lagerkvist till Bon-
niers med Motiv (1914). Upplagan var blygsamma 800 ex. och av de nio böcker han 
gav ut där under de närmaste tio åren trycktes ingen i över 2 000 exemplar. Först 
med Kämpande ande (1930) fick Lagerkvist uppleva att en av hans böcker tryck-
tes om i samband med utgivningen (1 000 ex. 1931), men upplagan stannade vid 
3 500 ex. Och fram till mitten av fyrtiotalet hade ingen av hans böcker gått ut i 
mer än 5 000 ex. i samband med utgivningen – upplagorna låg i regel på 2 000 à 
3 000 exemplar. Först med Dvärgen (1944) fick han sin första publiksuccé (11 000 
ex. under de tre första åren) och med Barabbas (1950) slog det till ordentligt: den 
trycktes i 89 000 ex. de tre första åren. Året efter tilldelades han Nobelpriset i 
litteratur och befann sig därefter på en ny upplagenivå. Diktsamlingen Aftonland 
(1953) trycktes i 26 000 ex. inom utgivningsåret och två år efteråt, romanerna 
Sibyllan (1956) och Ahasverus död (1960) i 26 000 respektive 39 000 ex. under 
motsvarande tid. Lagerkvists sista romaner trycktes i mellan 20 000 och 27 000 
exemplar under motsvarande treårsperioder – men några nya diktsamlingar ut-
gav han inte efter Aftonland.20 Dynamiken i Lagerkvists författarkarriär är alltså 
tydlig: en lång följd av år med begränsade upplagor, ett modest genombrott 1930, 
och sedan ett par stora språng hos publiken från mitten av 1940-talet.

Birger Sjöberg gjorde omedelbart succé med debuten Fridas bok (1922), tryckt 
i en första upplaga om 2 250 exemplar men inom tre år ute i 22 250 ex. (alltså 
nästan lika många som Aniara under motsvarande period drygt trettio år senare). 
Också romanen Kvartetten, som sprängdes (1924) blev en stor upplageframgång. 
Inom några veckor efter utgivningen hade den tryckts i 16 upplagor om totalt 17 
500 ex. – men av dem var cirka 4 000 exemplar fortfarande osålda hösten efter. 
Bägge var alltså böcker med publiktycke, med understöd av hård reklam från Bon-
niers. När Sjöberg återkom som lyriker med den ambitiösa och litterärt avance-
rade Kriser och kransar (1926) visade sig publikens intresse dock ha svalnat. Bon-
niers tog till med en upplaga om 5 250 ex., men diktsamlingen sålde inte särskilt 
bra: osålda exemplar av originalupplagan lär ha funnits kvar i somliga bokhandlar 
ännu på 1950-talet.21 Sjöbergs upplagekurva var alltså mycket ovanlig vid denna 
tid: som okänd debutant gjorde han en knallsuccé, men fick sedan se sina uppla-
gor minska avsevärt. 
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Karin Boye debuterade samma år som Sjöberg, men hade en långt mer blygsam 
karriär i upplagor räknat. Hennes tre första diktsamlingar, utgivna 1922–1927, 
gick ut i upplagor om mellan 1 300 (debuten) och 1 650 ex. Därefter följde hen-
nes livs största upplagesuccé, romanen Astarte (1931) som tilldelades andra pris i 
en nordisk romanpristävling och nådde upp i 8 150 ex. inom ett år (sedan inga nya 
tryckningar under hennes livstid). Sedan kom fem romaner och novellsamlingar 
med upplagor om cirka 2 200 ex. och en diktsamling om 1 600 ex. Hennes sista 
roman, Kallocain (1940) trycktes också den i en första upplaga om 2 200 ex., men 
trycktes om ett par gånger och hade inom ett år nått 4 200 ex – den och Astarte 
var de enda av Boyes böcker som trycktes om under hennes livstid.22 Boye är ett 
exempel på en författare som ganska snabbt etablerar sig som en viktig litterär 
röst, uppskattad av kritiker och andra smakdomare, men som under sin livstid 
aldrig nådde ut till den stora publiken.

För Ivar Lo-Johanssons första böcker (utgivna på Wahlström & Widstrand från 
1927) finns inga uppgifter om upplagor tillgängliga, men en av dem, Ett lag histo-
rier (1928) kom ut i en andra upplaga under utgivningsåret. Hans första bok på 
Bonniers var stridsskriften Jag tvivlar på idrotten (1931, 1 650 ex.), den andra ro-
manen Måna är död (1932, 2 200 ex.). Därefter fick han en rad publikframgångar 
från och med God natt, jord (1933), utgiven i 7 200 ex. inom tre år. Hans upplagor 
för romaner och novellsamlingar pendlade sedan några år mellan 3 000 och 6 000 
exemplar innan Geniet (1947) kom upp i 10 260 ex. utgivningsåret. Hans själv-
biografiska romansvit, inledd med Analfabeten (1951) nådde upplagor om 10 000 
à 20 000 ex. vid första utgivningen, och trycktes snabbt om i Bonniers folkbiblio-
tek. Vid det laget hade han alltså en stor och stabil läsekrets.23

Gunnar Ekelöf debuterade på avantgardeförlaget Spektrum, där sent på jorden 
(1932) fick den blygsamma upplagan 600 ex.24 I och med den andra boken, Dedi-
kation, gick han över till Bonniers. Under de följande åren hade hans diktsamlingar 
blygsamma upplagor och ingen av dem trycktes om i samband med utgivningen. 
Inte heller hans två samlingar med ”småprosa” gick ut i några större upplagor. Ef-
ter Dedikation (1934) med 1 200 ex. och Sorgen och stjärnan (1936) med 1 650 
ex. låg hans normalupplagor länge på mellan 1 650 och 2 200 ex. En urvalsutgåva 
Dikter (1–3, 1949) vid slutet av 1940-talet trycktes i 3 200 ex. Med Om hösten 
(1951) började dock en ny fas. Den trycktes i 4 300 ex. och blev den första av hans 
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Harry Martinsons naturbok 
Det enkla och det svåra (1939) 
var illustrerad med teckningar 
av författaren själv.
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diktsamlingar som kom ut i en ny upplaga i samband med förstagångsutgivningen 
(1952, femte tusendet). Samma förstaupplaga, 4 300 ex., hade Strountes (1955). 
Från mitten av 1950-talet började något av en skördetid för Ekelöf med återut-
gåvor och urvalsutgåvor – bland annat en påkostad ny version av sent på jorden 
(1962, 4 300 ex.). Sedan Ekelöf hade valts in Svenska Akademien 1958 pendlade 
upplagorna för hans nya diktsamlingar från och med Opus incertum (1959) mel-
lan ungefär 4 000 och drygt 7 000 exemplar.25 När Ekelöf avled 1968 räknades 
han sedan länge bland de allra främsta svenska lyrikerna, och hade under decen-
nierna ökat sina upplagor från omkring 2 000 till omkring 7 000 ex., räknat på 
utgivningsåret och två år efter. Någon påfallande stark upplageframgång hade 
han alltså dock aldrig.

De enskilda författarkarriärerna bekräftar ett förväntat grundmönster, det att 
romaner ska sälja bättre än lyrik och dramatik (Fridas bok är visor med nottryck, 
inte traditionell lyrik). I huvudsak demonstrerar de också hur författarna gradvis 
ser sina upplagor stiga, om än i mycket olika intervall (undantaget är alltså åter-
igen Birger Sjöberg, vars upplagor tvärtom krympte, men också hade den kortaste 
karriären av alla i urvalet). 

I övrigt tyder siffrorna på att Martinson fick ett rejält publikgenombrott ovan-
ligt tidigt i sin författarkarriär, men också på att det fanns påfallande stora sväng-
ningar i hans försäljningssiffror. I jämförelse med Karin Boye och Gunnar Ekelöf 
sålde Martinsons diktsamlingar ovanligt bra, och även om prosaisten Martinson 
inte kunde tävla med femtiotalets Ivar Lo-Johansson om initiala upplagefram-
gångar befann han sig inte långt bakom. 

Vad gäller etableringen hos publiken kan skillnaderna i takten mellan förfat-
tarnas beskrivas på följande sätt (allt räknat efter upplagesiffrorna de tre för-
sta åren efter förstagångspubliceringen). Den genomsnittliga upplagan för de tre 
första diktsamlingarna på Bonniers förlag var för Pär Lagerkvist cirka 1 133 ex. 
(1914–1921), för Karin Boye cirka 1 517 ex. (1922–1927) och för Gunnar Ekelöf 
1 500 ex. (1934–1938).26 För Harry Martinsons del var motsvarande siffra cirka 
2 783 ex. (1929–1934). (Birger Sjöberg faller utanför jämförelsen eftersom han 
bara publicerade två diktsamlingar under sin livstid – bägge dock med upplagor 
långt över Martinsons.)
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Vad gäller berättande prosa var genomsnittssiffrorna för de tre första böckerna 
på Bonniers för Pär Lagerkvist 1 833 ex. (1915–1922), för Karin Boye 4 200 ex. 
(1931–1934) och för Ivar Lo-Johansson 4 867 ex. (1932–1935). (Ekelöf publicerade 
som bekant inte tre böcker av detta slag, men för hans bägge volymer med ”små-
prosa”, Promenader [1941] och Utflykter [1947], var genomsnittsupplagan 1 925 
ex.).27 Motsvarande siffra för Harry Martinson var cirka 10 133 ex. (1932–1935).

För Karin Boye tog det nio år från debuten innan någon av hennes böcker fick 
en upplaga på över 5 000 ex. (1931) och siffran 10 000 ex. nådde hon aldrig över. 
Inte heller Gunnar Ekelöf nådde den högre gränsen under sin livstid, och tills han 
nådde 5 000 ex. dröjde det 20 år efter debuten. För Ivar Lo-Johansson dröjde det 
bara sex år efter debuten innan han 1934 kom upp i 5 000 ex., men sedan ytter-
ligare hela fjorton år innan han passerade 10 000 ex. – alltså 20 år efter debuten. 

Diagram 4. Genomsnittsupplagor för de tre första diktsamlingarna på Bonniers förlag: Pär La-

gerkvist, Karin Boye, Harry Martinson och Gunnar Ekelöf. 
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Pär Lagerkvist nådde 5 000 ex. först 28 år efter debuten (1912/1940) och grän-
sen 10 000 ex. passerade han först fyra år senare, 32 år efter debuten och efter ett 
tredjedels sekel på bokmarknaden. 

Jämfört med dessa fyra författare framstår Martinson som haren bland sköld-
paddor, Han passerade gränsen om 5 000 ex. bara tre år efter debuten och gränsen 
10 000 ex. redan året efter, fyra år efter debuten. Ändå överträffas han av Birger 
Sjöberg, som susade förbi bägge gränserna direkt med sin debut 1922 (och återi-
gen med sin andra bok två år senare). 

Den trögaste vägen till publikgenomslag av de sex författarna hade alltså Pär 
Lagerkvist, men delvis på grund av att hans karriär började mycket tidigare, när 
upplagorna för kvalitetslitteratur generellt sett var lägre. Snabbast publikgenom-
slag hade Birger Sjöberg, följd av Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson. Mitt-

Diagram 5. Genomsnittsupplagor för de tre första böckerna med berättande prosa på Bonniers förlag av  
Pär Lagerkvist, Karin Boye, Ivar Lo-Johansson och Harry Martinson.
Diagram 5. Genomsnittsupplagor för de tre första böckerna med berättande prosa på Bonniers 
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emellan extremerna Lagerkvist och Sjöberg fanns Karin Boye och Gunnar Ekelöf 
– men till skillnad från Boye levde Ekelöf länge nog för att få uppleva efterkrigs-
tidens skördeår vad gällde initiala upplagor.

Jämförelserna gäller alltså tryckta upplagor, vilket inte är samma sak som för-
säljning. Ibland sätter förlagen överoptimistiska upplagor, vare sig det beror på 
deras egen bedömning eller på förhastat stora förhandsbeställningar från bokhan-
deln. Efter några år kan sådant leda till stora returer och att mängder av exem-
plar ligger osålda i flera år (något som också Martinson fick uppleva).28 Ändå ger 
den tryckta upplagan en rimlig uppfattning om genomslaget för författarnas nya 
böcker. Förlagen och bokhandlarna justerar ju kontinuerligt sina förväntningar 
efter de tidigare faktiska utfallen.

Annat genomslag
Bredvid upplagorna finns också andra indikatorer på framgångar inom det litte-
rära livet. Som ett tillägg till upplagejämförelserna ovan ska några sådana fakto-
rer uppmärksammas.

Under 1900-talet blev litterära priser och stipendier ett allt viktigare inslag i 
många författares försörjning. De utdelades ibland efter ekonomiska behov, men 
i övervägande grad för att belöna litterär briljans. Eftersom besluten i regel fatta-
des av litterära experter (författare, kritiker, litteraturhistoriker, förläggare) är de 
väsentligen att se som ett uttryck för uppskattning av gelikar. Litteraturkritiken 
ger långt bättre kvalitativa uppgifter om gelikars bedömningar, men värdeom-
dömen i recensioner är mycket vanskliga att kvantifiera och är därför av mindre 
intresse i bibliometriska sammanhang.

I början av 1950-talet genomförde Bokutredningen en undersökning av stipen-
dieringen och prisbelöningarna av svenska författare. Utfallet visar att tre av de 
sex aktuella författarna tillhörde de mest stipendierade. Utfallet kan naturligtvis 
räknas på flera olika sätt, men hellre än att se till den totala summan eller anta-
let stipendier följer jag här utredningens metod att se till genomsnittligt belopp 
per år, räknat från debuten och fram t.o.m. 1949 (eller till författarens dödsår, om 
det inträffade tidigare). För Harry Martinson blev summan 3 470 kronor per år, 
för Pär Lagerkvist 2 660 och Gunnar Ekelöf 2 225. Längre ner på listan kom Ivar 
Lo-Johansson (1 150 kr) och de tidigt döda Karin Boye (935 kr) och Birger Sjö-
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berg (83 kr) – den sistnämnde var egentligen mycket mer uppmärksammad, men 
gick miste om Samfundet De Nios stora pris om 10 000 kronor, som låg i pos-
ten när han avled våren 1929.29 Bara två författare var mer stipendierade än Mar-
tinson under den aktuella perioden, Vilhelm Ekelund (3 800 kr) och Erik Axel 
Karlfeldt (2 565 kr). På denna topplista låg Pär Lagerkvist på femte plats, Gunnar 
Ekelöf på tionde.30

Omfattande studier har tidigare ägnats vilken behandling författare har fått i 
litteraturhistoriska översiktsverk, hur mycket utrymme de får och vilka omdö-
men de ägnas. Här begränsar jag mig till några kvantitativa uppgifter.

Erik Peurell har gjort en sådan studie gällande svenska 1900-talsförfattare.31 
Kort kan hans resultat summeras som att alla sex författarna i urvalet ovan tillhör 
de mest omskrivna, med Lagerkvist, Ekelöf och Martinson som de mest omskriv-
na. För Martinsons del blir placeringarna som följer: 3, 4, 5, 3 (genomsnitt: 3,75), 
för Ekelöfs del 5, 3, 1, 2 (2,75) och för Lagerkvists 1, 1, 2, 1 (1,25). Lagerkvists do-
minans i detta toppskikt framstår som ännu tydligare om det vägs in hur många 
rader författarna ägnas. Hos Linder får han nästan dubbelt så många rader som 
Martinson, hos Brandell och Stenkvist nästan tre gånger mer utrymme.

Längre ner på topplistorna följer Birger Sjöberg (8, 10, 10, 5; genomsnitt: 8,35), 
Ivar Lo-Johansson (17, 18, 13, 9; 14,25) och Karin Boye (15, 11, 42, 16; 21). 

Uppgifterna ger fascinerande inblickar i litteraturhistoriska konjunktursväng-
ningar och i enskilda översiktsförfattares personliga prioriteringar, men här får det 
räcka med att konstatera att de visar att Martinson för författare av översiktsverk 
fortsatte att räknas till de verkligt viktiga svenska författarna.

Ett annat slags mått på författarnas ställning ger uppgifter om hur ofta förfat-
tarnas namn nämns i pressen under perioden efter deras död. Här är det fråga 
om ett ganska grovt mått. För det första finns det inget kvalitativt inslag i den 
mening att det går at skilja mellan positiva och negativa omnämnanden, för det 
andra omfattar mätningen många olika saker: recensioner av nyutgåvor, artik-
lar om författaren, recensioner av böcker om författaren, små omnämnanden i 
andra sammanhang, tillfällen när författarens namn förekommer i radio- och 
tv-tablåer, bokannonser med mera. Ändå ger siffrorna en användbar bild av hur 
ofta författarens namn lyfts fram för en allmänhet, av vilken relativ aktualitet 
författaren har.
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Diagram 6 visar antalet omnämnanden av det ovan använda urvalet av författare 
i databasen Mediearkivet under perioden 1995–2021. Sökningen har begränsats 
till kategorin ”Svenska redaktionella källor” och söksträngen har varit författa-
rens förnamn och efternamn. Det innebär att vissa konstruktioner inte finns med 
som träffar – ”en ekelöfsk blick” o.dyl. Ett par vanliga felstavningar av författarnas 
namn har beaktats.32 

Vid tolkningen av siffrorna ska särskilt observeras att databasens täcknings-
grad ökar med åren. Att antalet publikationer som databasen täcker ökar över tid, 
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förklarar den ökande trenden för samtliga de författare som är med i undersök-
ningen. I praktiken är det först omkring år 2000 som materialbredden blir sådan 
att väsentliga skillnader mellan författarna går att urskilja.

Även om diagrammet alltså ska tolkas med försiktighet, tyder det på att Karin 
Boye är den författare av de sex i urvalet som numera hävdar sig allra bäst i det 
allmänna medvetandet. Näst efter henne kommer Harry Martinson, då med en 
kurva över omnämnanden som har ovanligt stora svängningar (den tydliga puck-
eln 2004 kan säkert förklaras med arrangemang och bokutgivningar i samband 
med firandet av hundraårsdagen av hans födelse). De två är de enda i urvalet vilkas 
närvaro har ökat kontinuerligt. Mindre närvaro i pressen har numera Pär Lager-
kvist, Gunnar Ekelöf, Ivar Lo-Johansson och Birger Sjöberg. Generellt gäller för 
alla författarna i diagrammet att tillfälliga toppar kommer i samband med  jubileer, 
större böcker om dem eller andra mediala händelser, något som ofta samman-
faller. 100 år efter Karin Boyes födelse utkom brevurvalet Ett verkligt jordiskt liv, 
en topp för Harry Martinson kom 2019 när filmatiseringen av hans Aniara hade 
premiär i Sverige.

Indikatorerna ovan kan naturligtvis finfördelas och göras fler. Syftet har här 
bara varit att ge några mätpunkter som visar på Martinsons relativt sett stora ge-
nomslag hos publik, smakbildare och allmänhet – en bild som bekräftas av under-
sökningar av sådant som representation i Dagens dikt och i antologier, omnäm-
nanden i recensioner, med mera.33

Slutdiskussion
Så här gick det till när Harry Martinson erövrade sin publik:

Han började som intensivt verksam författare i vänsterpressen och fackför-
bundspublikationer, men snart minskade han omfattningen av medarbetarskapet 
i periodisk press (Diagram 1), samtidigt som han bidrog oftare i borgerlig press 
och i litterära tidskrifter (Bilaga 1; Tab. 1).

Som bokförfattare fick han ovanligt tidiga och stora upplageframgångar – redan 
med sin fjärde bok hade han passerat upplagegränsen 10 000 exemplar (Bilaga 2; 
Diagram 2 och 3) (upplaga här och i det följande räknad efter utgivningsåret och 
de två följande åren). Sannolikt var detta ett viktigt skäl till att Martinson markant 
minskade sin verksamhet som publicist i tidningar och tidskrifter.



31

Av olika skäl dämpades hans upplageframgångar från 1937 och något decen-
nium framöver. År 1948 fick han dock en mycket stor publikframgång med 
Vägen till Klockrike och därefter låg han på helt andra nivåer än tidigare vad 
gällde antal tryckta exemplar. Av hans tio böcker med initiala upplagor om 
över 10 000 exemplar kom åtta ut från 1948 och framåt – och av de tio titlarna 
hade dessa åtta de högsta upplagorna (Tab. 2). Även efter 1960, en period när 
Martinson ansåg sig missförstådd av kritiken och publicerade sig sparsamt, var 
hans upplagor påfallande stora. Hans böcker återkom regelbundet bland den 
bästsäljande lyriken.

Några jämförelser har också gjorts med ett antal andra författare: Pär Lager-
kvist, Birger Sjöberg, Karin Boye, Ivar Lo-Johansson och Gunnar Ekelöf (urva-
let har främst styrts av tillgången till uppgifter om upplagor). Sjöbergs korta 
och intensiva författarkarriär skiljer sig från de övrigas. Med de tre böcker han 
gav ut överträffade han den unge Harry Martinson i antal tryckta exemplar 
– men var sedan borta ur det litterära livet. I jämförelse med de övriga förfat-
tarna dominerar Martinson i kvantitativa termer, dels vad gäller upplagor för 
lyrik och prosa under etableringsfasen (Diagram 4 och 5), dels vad gäller hur 
snabbt han nådde de verkligt stora upplagorna (definierade genom gränser på 
5 000 respektive 10 000 exemplar). Birger Sjöberg passerade den övre gränsen 
redan vid sin debut, för Harry Martinson tog det fyra år efter debuten. Ivar Lo-
Johansson fick vänta tills 20 år efter debuten, och Pär Lagerkvist 32 – medan 
Karin Boye och Gunnar Ekelöf aldrig nådde en upplaga på 10 000 exemplar 
under sin livstid.

Vad gäller stipendier och litterära prisbelöningar hade Martinson det bäs-
ta utfallet av de sex författarna, räknat fram t.o.m. 1949. I litteraturhistorie-
skrivningen ägnades Lagerkvist och Ekelöf mer plats i översiktsverken (fyra 
verk, utgivna 1965–1990), men efter dem kom Martinson. Och i pressmate-
rial – sett över alla slags texter, inte bara kultursidorna – är det sedan några år 
Karin Boye och Harry Martinson som är mest omnämnda av dessa sex förfat-
tare (Bilaga 3; Diagram 6). 

I siffrorna kring Harry Martinson syns hur han blev en författare som många 
älskade, ansedd som en språkets mästare. Att lita enbart till orden för att be-
skriva den processen skulle ge en fattigare bild av hur han erövrade sin publik.
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Efterord
Den här publikationen har kommit till i samband med arbetet på en biografi om 
Harry Martinson som jag utger våren 2023, Min egen elds kurir. I själva verket ut-
arbetades mycket av Harry Martinson erövrar sin publik innan jag ens hade börjat 
skriva biografin. Min metod inför starten av ett biografiprojekt brukar dels vara 
att översiktligt gå igenom författarens brev, dels skaffa mig en uppfattning om 
dennes författarekonomi – utläst som författarens försörjningsläge och upplagor. 
Denna gång stod upplagorna i centrum.

Harry Martinson hade turen – skapad av förutseendet hos hans efterlevande 
– att bli väl omhändertagen rent biblioteksmässigt. En del författares arkiv blir 
skingrade och splittrade, kanske oordnade och bortglömda på någon vind. Inte så 
Harry Martinsons. Hans väldiga arkiv, preliminärt ordnat av hustrun Ingrid, kom 
till Uppsala universitetsbibliotek ganska kort efter hans död. Där arbetade olika 
bibliotekarier i åratal med att ordna och katalogisera det omfattande och varie-
rande materialet: ett stort och avslutande arbete utfördes av Caroline Chevallier, 
(dåvarande bibliotekarie vid Uppsala UB). Sådana insatser är en stor och ofta obe-
sjungen grundforskning.

Samma sak gäller det bibliografiska arbete som av tradition ofta har utförts av 
bibliotekarier. Också här blev Harry Martinson ovanligt gynnad, eftersom Carl-
Otto von Sydow (bibliotekarie vid Uppsala UB) (1927–2010) åtog sig arbetet med 
att bibliografera Martinsons verksamhet. Fram till tryck förde han en första del 
som täckte Martinsons på svenska tryckta texter. Efter von Sydows död fullbor-
dade ett par andra personer hans långt hunna förteckning över intervjuer med 
Martinson och referat av hans framträdanden i olika sammanhang. Ett påbörjat 
arbete om översättningar av Martinsons verk till andra språk återstår att fullborda.

Den första bibliografin har varit av avgörande betydelse för min studie. Där finns 
uppgifter om publiceringar i tidningar och tidskrifter, enskilda notiser som går att 
föra samman till större mönster. Och där finns annars svåråtkomliga uppgifter om 
tryckta upplagor av Martinsons böcker. Noggrant insamlade uppgifter av detta slag 
är oskattbara för den som vill bilda sig en uppfattning om en författares bana och 
ställning i offentligheten. Det är en glädje för mig att här få uttrycka min beundran 
och tacksamhet för Carl-Otto von Sydows insatser på detta område.
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Som forskare och utbildad bibliotekarie är jag väl medveten om hur viktiga in-
satser de stora forskningsbiblioteken gör, inte bara genom att katalogisera, lagra 
och tillhandahålla sina samlingar, utan också genom att på olika sätt analysera 
och ordna dem. Här möts biblioteken och institutionerna i vital grundforskning. 
Jag är därför glad över att få publicera denna skrift i en av Uppsala universitets-
biblioteks serier.

För värdefulla synpunkter på manuskriptet vill jag tacka docent Karl Berg-
lund, överbibliotekarien professor Lars Burman och docent Katharina Leibring. 
Tack även till Camilla Eriksson och Martin Högvall för sättning. Publiceringen av 
boken har möjliggjorts genom ett generöst tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans 
universitetsfond.

Uppsala i september 2022

Johan Svedjedal
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Med åren blev Harry Martinson 
en mycket uppskattad föreläsare 
som fyllde stora lokaler. När han 
hösten 1947 besökte Litteratur-
klubben i Uppsala skulle han 
egentligen ha talat i Universitets-
husets Sal X – men tillströmning-
en var så stor att föreläsningen fick 
flyttas till aulan. (Notis ur Svenska 
Dagbladet den 23 oktober 1947.)
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Bilagor

Bilaga 1
Harry Martinsons publicerade bidrag i tidningar och tidskrifter 1927–1934

Namn 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 S:a

Arbetare-Kuriren 13 27 16 6     62
Arbetaren 1 2 2 1 1 1   8
Arbetarens jul   1  2    3
Arbetet        2 2
Arbetets kvinnor        1 1
Ariel   1  1 1   3
B.M.F.        1 1
Barnens Dagblad       1  1
Barrdoft       1  1
Bonniers Litterära Magasin      4 4 5 13
Bonniers Månadstidning    1 3 1   5
Bonniers Veckotidning   1      1
Brand 2 27 16 23 8    76
Clarté    1     1
Dagens Nyheter     1 3 4 1 9
De arbetslösas jultidning 1  1 2 2 3 1 2 12
De arbetslösas vårtidning        1 1
De blindas tidskrift        2 2
Dementitidningen Gnistan    1     1
Den arbetslöse  1       1
Eldaren 1 27 14 20 6 7   75
Ergo       1  1
Folkets Dagblad     1    1
Folkets Dagblad Politiken 1 3 4 2     10
Fronten     1 1   2
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Namn 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 S:a

Fönstret     2 4   6
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning      1 3  4
Heimdaliten   1  2    3
Hyresgästen  4 3 6 2    15
Hyresgästernas tidning  1       1
Idun      1 1  2
Julblommor       1  1
Julefrid   1 1  1   3
Julgranen   1 1     2
Julstämning       1  1
Konsumentbladet  2 3  4 3 4  16
Landkänning  1       1
Minareten  1       1
Mänsklighet        2 2
Novellmagasinet Svart och vitt      1   1
Ny Tid  3 11 3 2 2 1 1 23
Nya Dagligt Allehanda     1 4 4  9
Nya Folkets Röst  1 1 2 3 1   8
Nöjen i ord och bild   1  1 1   3
Påskliljan        1 1
Quosego   1      1
Radiolyssnaren       1  1
Röster i Radio       2  2
S.A.L.I.F.  3 5 2 4    14
Signalen      1   1
Sjömannen  14 6 18 7 15 1 1 62
Spektrum      7   7
Stockholms-Tidningen  6 8 3 9 4 4 1 35
Svensk Typograf-tidning     1    1
Svenska Dagbladet      1 1 1 3
Sydöstra Sverges Dagblad  2 3 1     7
Templar-Kuriren 2 5 12 3 7 4 1 1 35
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Namn 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 S:a

Tidevarvet  1 5 21 7 6 4 1 45
Tidskriften Quo vadis?       1  1
Unga röster       1 1 2
Verdandisten     2    2
Vid julbrasan        1 1
Vintergatan      1 1  2
Vår Bostad      1 1  2

S:a 21 131 118 118 80 80 45 26 619

  1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Totalt

Källa: von Sydow 2005
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Bilaga 2
Upplagor för Harry Martinsons böcker 1929–1973: utgivningsåret och de två följande

Titel Första uppl. Ytterligare uppl. år 1–3

Spökskepp (1929) 1 500 (1 650)

Nomad (1931) 2 000 (2 200)

Resor utan mål (1932) 2 000 (2 150)  1–3 uppl. 1932, 4–5 uppl. 1933, 6 uppl. 1934

 Totalt: 7 000 (7 150)*

Kap Farväl! (1933) 2 000 (2 200) 1–8 uppl. 1933, 9–11 uppl. 1934, 12 uppl. 1935

 Totalt: 13 000? (13 150?)**

Natur (1934) 2 500 (2 700)

Nässlorna blomma (1935) 2 000 (2 200) 1–7 uppl. 1935, 8–9 uppl. 1936

 Totalt: 10 000 (10 250)*

Vägen ut (1936) 2 000 (2 200) 1–5 uppl. 1936

 Totalt: 6 000 (6 200)*

Svärmare och harkrank (1937) 2 000 (2 200) 1–2 uppl. 1937

 Totalt: 3 000 (3 200)*

Midsommardalen (1938) 2 000 (2 200) 1–3 uppl. 1938

 Totalt: 4 200 (4 400)*

Det enkla och det svåra (1939) 3 000 (3 250)

Verklighet till döds (1940) 2 500† (2 750) 1–3 uppl. 1940, 4–5 uppl. 1941

 Totalt: 7 225† (7 475)*

Den förlorade jaguaren (1941) 4 000† (4 250) 2 uppl. 1941

 Totalt: 6 100† (6 350)

Nomad (1943) 2 000† (2 200)*

Passad (1945) 3 000 (3 200) 2 uppl. 1945

 Totalt: 6 200

Vägen till Klockrike (1948) 3 000 1–24 tus. 1948, 25–59 tus. 1949, 60–64 tus. 1950

 Totalt: 64 000

Elin Wägner (1949) 6 000
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Titel Första uppl. Ytterligare uppl. år 1–3

Cikada (1953) 5 000 6–12 tus. 1953, 13–15 tus. 1953

 Totalt 15 000

Lotsen från Moluckas (1954) 4 000

Aniara (1956) 10 000 1–19 tus. 1956, 20–22 tus. 1957, 23–25 tus. 1958

 Totalt: 25 000

Förlorade sonen och andra berättelser (1956) 30 000

Gräsen i Thule (1958) 15 000 16–17 tus. 1958

 Totalt: 17 000

Vagnen (1960) 15 000 16–18 tus. 1960

 Totalt: 18 000

Utsikt från en grästuva (1963) 14 000 1–20 tus. 1963, 21–27 tus. 1964

 Totalt: 27 000

Tre knivar från Wei (1964) 5 000

Bestiarium (1964) 8 000

Dikter om ljus och mörker (1971) 20 000 21–32 tus. 1971

 Totalt: 32 000

Tuvor (1973) 10 000 1–15 tus. 1973, 16–22 tus. 1974

 Totalt: 22 000

Huvudkälla: von Sydow 2005 (ibland kompletterad med Svensk bokkatalog).  
Upplagan för Elin Wägner enligt Svedjedal 2023.

* Uppgift från ”Harry Martinsons böcker”.

** ”Harry Martinsons böcker” anger ”tio nya upplagor på tillsammans 10.000 exemplar”,  
men det kom alltså elva nya upplagor fram till 1935. Jag har räknat med 1 000 ex. också för den elfte.

† Bokhandelsupplaga uppskattad av mig utifrån uppgift om totalupplaga.

Anmärkning. Listan omfattar endast förstagångsutgivna verk i monografier av Harry Martinson.  
Siffran inom parentes anger tryckt upplaga, dvs. inklusive friexemplar och recensionsexemplar.
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År Karin 
Boye

Gunnar 
Ekelöf

Pär 
Lagerkvist

Ivar 
Lo-Johansson

Harry 
Martinson

Birger 
Sjöberg

1995 60 84 47 77 109 48

1996 75 84 63 46 89 61

1997 54 92 47 49 112 52

1998 64 86 47 54 108 69

1999 130 141  138 146  173 140

2000 243 153 121 79 230 120

2001 153 171  127 191  202 93

2002 284 292  227 203  302 238

2003 248 238 261 181 367 218

2004 357 299  212 216 1360 193

2005 310 318 157 170  535 192

2006 372 351 246 262  518 169

2007 352 583 412 213  531 220

2008 577 565 500 426  806 436

2009 576 501 618 334  964 363

2010 922 604 762 678  1206 359

2011 1096 587 544 346  1243 262

2012 720 378 425 366  646 253

2013 1027 391 473 383  770 303

2014 1120 394 590 349 732 343

2015 1066 423 544 390 841 263

2016 1210 648 602 264 899 264

2017 1540 460 401 271 847 298

Bilaga 3
Omnämnanden av sex författare i svenska periodisk press (Mediearkivet) 1995–2021
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För Harry Martinson är resultatet sammanräknat för stavningarna ”Martinson” och ”Martinsson”, för Pär Lagerkvist 
för ”Pär” och ”Per”. 

År Karin 
Boye

Gunnar 
Ekelöf

Pär 
Lagerkvist

Ivar 
Lo-Johansson

Harry 
Martinson

Birger 
Sjöberg

2018 1207 469 364 293 990 219

2019 1597 479 505 264 1299 243

2020 1097 277 441 412  919 186

2021 1019 417 456 340  802 181
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Slutnoter
1 Espmark 1970.

2 Pritchard 1969, s. 349.

3 Jfr Munch-Petersen 1981.

4 Uppgifterna har i vissa fall kompletterats från artikeln ”Harry Martinsons böcker” 
(1947).

5 Totalupplagan för Nässlorna blomma, von Sydow 2005, s. 13.

6 Sonja Erfurth har lyft fram material som tyder på att Martinson publicerade ett tiotal 
dikter under signatur vid mitten av 1920-talet (se Erfurth 1987, s. 62–63).

7 I bibliografin förtecknas också bidrag av Martinson i antologier av olika slag, men sådana 
bidrag i bokform har här räknats bort. Antalet bidrag år för år 1927 till 1934 framgår av 
bilaga 1. För övriga år är antalet 1935: 18; 1936; 11; 1937: 13; 1938: 12 och 1939: 12.

8 Termen ”upplaga” används på olika sätt i olika sammanhang: som benämning på en sätt-
ning (som kan komma i nya tryckningar) (”den första upplagan var satt i Garamond”), 
som samlingsterm för ett totalt antal exemplar (”upplagan blev till sist 50 000 exem-
plar”), för det antal exemplar som framställs på samma gång (”första upplagan var 1 500 
exemplar”) eller om ett antal tryckningar från samma trycksats (”första året kom tre 
upplagor”). I von Sydows bibliografi – och i andra motsvarande – tillämpas sällan den för-
sta innebörden, medan de tre andra används omväxlande med varandra. Jag har anslutit 
mig till det språkbruket, eftersom de böcker som diskuteras nedan inte sattes på nytt, 
utan trycktes om från samma trycksats.

9 Uppgiften om upplagans storlek inkluderar här och det följande fri- och recensionsex-
emplar, detta för att underlätta jämförelser med uppgifter gällande andra författare.  
Antalet extra exemplar var i regel 10 % utöver den första upplagan: en grundupplaga om 
2 000 ex. innebar att 2 200 ex. trycktes, etc. Bägge upplagesiffrorna anges i von Sydow 
2005. Inga friexemplar eller recensionsexemplar trycktes för andraupplagor och framåt. 
Systemet för redovisning av upplagorna ändrades vid slutet av 1940-talet i och med infö-
randet av ”normalkontraktet” mellan författare och förlag. Då angavs inte längre antalet 
fri- och recensionsexemplar.

10 Uppgifter om upplagor enligt von Sydow 2005, s. 24–25. von Sydow anger totaluppla-
gan för Nomad till 4 000 exemplar, men det beror på ett missförstånd: han har dit räknat 
den nya och kraftigt omarbetade upplagan från 1943.

11 Bonnier 1948, s. 14.

12 Bonnier 1948, s. 15.

13 Norstedts och tillväxten under efterkrigstiden, se Peterson 1998, s. 206.

14 Upplagan för inträdestalet om Wägner var 6 000 exemplar enligt kontrakt med Nor-
stedts, daterat den 10 december 1947 (Svedjedal 2023).
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15 År 1952 utkom Harry Martinsons Dikter i Albert Bonniers serie ”Vår tids lyrik”. Där  
representerades alla hans diktsamlingar till och med Natur (1934) dock bara av ett ur-
val, vilket bibehölls i senare utvidgade upplagor (där diktsamlingar av Martinson efter 
1952 fortlöpande inkluderades). Inför hundraårsminnet av Martinsons födelse utgav 
Bonniers och Harry Martinson-sällskapet i samarbete en samlingsutgåva av hans verk  
i elva volymer (1997–2004)

16 Martinson som bästsäljande lyriker, se uppgifter i Svedjedal 2023.

17 Mönstret gäller för Gräsen i Thule, Vagnen, Utsikt från en grästuva och Dikter om ljus  
och mörker, men inte för Bestiarium och Tuvor.

18 Om Martinsons negativa känslor inför den dåtida publicistiska offentligheten, se t.ex. 
Svensson 1980, s. 60–62; Espmark 2005, s. 6–10; Svedjedal 2023.

19 En mängd andra författare hade varit relevanta jämförelsepunkter, men bibliografierna 
över deras verk saknar upplageuppgifter – så t.ex. för Eyvind Johnson, Erik Lindegren, 
Moa Martinson och Vilhelm Moberg.

20 Upplagesiffror för Lagerkvist enligt Möller 2009, Bil. 3, s. 520–528: Möllers bok är  
en utomordentligt noggrann kartläggning av Lagerkvists författarkarriär fram t.o.m.  
Nobelpriset.

21 Svedjedal 1999, s. 642, 472, 551.

22 Svedjedal 2009, s. 175.

23 Uppgifter om upplagor ur Furuland & Oldberg 1961 (förmodligen den första författar-
bibliografin i Sverige om rymmer uppgifter om upplagor; jfr s. 138).

24 Av reklamskäl låtsades förlaget att denna första upplaga var två upplagor, vilket dock 
inte stämde (se Ekner 1970, s. 17).

25 Uppgifter om upplagor ur Ekner 1970.

26 Pär Lagerkvist: Motiv (1914, 800 ex.) Ångest (1916, 1 100 ex.); Den lyckliges väg (1921, 
1 500) (Möller 2009, s. 527, 526, 527). Karin Boye: Moln (1922, 1 300 ex.); Gömda land 
(1924, 1 650 ex.); Härdarna (1927, 1 600 ex.) (Svedjedal 2009, s. 175). Gunnar Ekelöf: 
Dedikation (1934, 1 200 ex.); Sorgen och stjärnan (1936, 1 650 ex.); Köp den blindes sång 
(1938, 1 650 ex.) (Ekner 1970, s. 22, 29, 34).

27 Pär Lagerkvist: Järn och människor (1915, 1 300 ex.); Det eviga leendet (1920, 2 000 ex.); 
Onda sagor (1924; 2 200 ex.) (Möller 2009, s. 526, 527, 523). Karin Boye: Astarte (1931, 
8 150 ex.); Merit vaknar (1933, 2 200 ex.); Uppgörelser (1934, 2 250 ex.) (Svedjedal 2009, 
s. 175). Ivar Lo-Johansson: Måna är död (1932, 2 200 ex.); Godnatt, jord (1933, 7 200 ex.); 
Kungsgatan (1935, 5 200 ex.) (Furuland & Oldberg 1961, s. 13–14). Gunnar Ekelöf: Pro-
menader (1941, 1 650 ex); Utflykter (1947, 2 200 ex.) (Ekner 1970, s. 46, 71).

28 Osålda exemplar av Martinsons böcker, se Svedjedal 2023.

29 Stora Priset och Birger Sjöberg, Svedjedal 1999, s. 617–619.
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30 Siffrorna ur Bokutredningen (SOU 1952:23), Bilaga 4, s. 295–302. Bearbetningen av upp-
gifterna till en gemensam topplista, Svedjedal 1993, s. 604, tab. 45. I Bokutredningen ang-
es Birger Sjöbergs debutår till 1919, när han publicerade ett antal kupletter i anslutning 
till en nyårsrevy. Jag har istället räknat om utifrån hans första bok, som kom 1922. Med 
De Nios Stora pris skulle hans årliga genomsnitt ha varit 1 194 kr.

31 Uppgifterna hämtade ur Peurell 1998, s. 277–280. Där anges också hur många rader de 
olika författarna ägnas. Den bygger på fyra översiktsverk, Erik Hjalmar Linders Fem de-
cennier av nittonhundratalet (1–2, 1965–1966, fjärde uppl.), Gunnar Brandells och Jan 
Stenkvists Svensk litteratur 1870–1970 (2–3, 1975), Ingemar Algulins och Bernt Olssons 
Litteraturens historia i Sverige (1987) och Den svenska litteraturen, red. Lars Lönnroth 
och Sven Delblanc (5–6, 1989–1990). Metoden är att Peurell räknar antalet rader som 
varje författare ägnas och sedan gör listor över deras inbördes placeringar

32 Sökningen utfördes den 17 september 2022. Felstavningarna gäller Harry Martinsons 
efternamn, som inte sällan skrivs med två s, ”Martinsson”, och Pär Lagerkvists förnamn 
som ibland skrivs med e, ”Per”. Sökuttrycket är ”Harry Martinson” OR ”Harry Martins-
son” och motsvarande. Stavningen av Lagerkvists förnamn varierar mellan artiklar, men 
mycket sällan inom en och samma – olikt stavningen av Martinsons efternamn, där vari-
anterna blandas inom enskilda artiklar. Resultaten har inte rensats för homonymer (dvs. 
när två olika personer bär samma namn), men stickprov tyder på att sådana är sällsynta..

33 Fler indikatorer på hans genomslag ges i Svedjedal 2023, utifrån uppgifter hos andra 
forskare.
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 1.   Åke Davidsson. Handritade kartor rörande Sveriges krig i Uppsala universitets-
bibliotek. 1985.
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 14.    Carina Burman. Dubbelt öl ger gott humör. Bellman, ölet och Bryggareförening-
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1720-talet. Med inledning, transkription och kommentarer av Daniel Solling. 
2016.
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Redaktör: Peter Sjökvist. 2016.
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