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När Margit Friberg debuterade
av Conny Svensson

Våren 1942 publicerade 
veckotidningen Folket 
i Bild en intervju med 
rubriken ”Ölandsflicka 
skriver Ölandsroman”. 
Ölandsflickan var Mar-
git Friberg och roma-
nen hennes debutbok 
Mitt liv är en våg, som 
kom ut på Folket i Bilds 
förlag hösten 1942. ”Ve-
terligt är det den första 
egentliga Ölands-roma-
nen”, konstaterar den 
anonyme utfrågaren i 
sin ingress. Boken gavs 
ut på nytt 2009 i faksi-
milupplaga av Margit 
Friberg-sällskapet och 
Inger Hasselbaum på 
Bokförlaget Gåsesten.

Folket i Bild grundades 
1934 och levde kvar till 
1962, då den efter försälj-
ning till kommersiella 
intressen förvandlades 
till vulgär ”herrtidning” 
under benämningen FiB/
Aktuellt. En akademisk 
och närmast maoistisk ef-
terföljare FiB/Kulturfront 
kom till 1972. Gamla ”rik-
tiga” Folket i Bild (förkor-
tat FiB) stod arbetarrörel-
sen nära och gav i sin kul-
tursyn uttryck för tidens 
folkbildningsidealism och 
entusiasm för god skön-
litteratur. Stort utrymme 
fick reportage och rese-
skildringar, men framför 
allt utmärktes tidningen 
för sin enastående sats-
ning på skönlitterära 
bidrag. Här medverkade 
svenska arbetarförfattare 
och landsbygdsskildrare 
med noveller och följe-
tonger, de sistnämnda 
utgavs sedan i bokform 
på tidningens förlag. Tack 
vare försäljning genom 
nitiska ombud på arbets-
platser över hela landet 
kunde skribenterna nå 
en publik som annars inte 
brukade köpa skönlitte-
ratur. Böckerna såldes i 
tiotusentals, i enstaka fall 
hundratusentals exem-
plar, och veckotidningens 
upplaga var i början av 
fyrtiotalet över 200.000 
ex (uppgifter om FiB från 
Lars Furulands Svensk 
arbetarlitteratur, 2006).

Intervjun med Margit 
Friberg gjordes med an-
ledning av att hon utsetts 
till tredje pristagare i FiB:
s romanpristävling som 
utlysts föregående år. Hon 
presenteras som ”redak-
törsfru i Västervik” och 
om boken meddelas att 
den ”har kommit till mel-
lan de husliga bestyren i 
hemmet”. Författarinnan 
berättar att hon blivit 
uppmuntrad av tävlings-
inbjudan, eftersom utkas-
ten i skrivbordslådan ”i 
någon mån var av det slag 

som FiB ville ha”. Den be-
dömningen var säkert rik-
tig, en roman om öländsk 
allmoge och sjöfolk borde 
passa in väl i förlagets öv-
riga utgivning.

Intervjun innehåller en 
del mycket intressanta 
upplysningar om Fribergs 
debutbok. Barndomsmin-
nen och livsöden från den 
egna familjekrönikan har 
hon använt, men samti-
digt betonas att ”en del är 
ju förstås rena fantasier”. 
Två kvinnoporträtt i ro-
manen, av jordemodern 
Sara och centralgestalten 
Maria, är inspirerade av 
verkliga personer i släk-
tens tidigare generationer. 
Som liten flicka seglade 
Margit Friberg med sin 
far i Kalmarsund (med 
korn till fastlandet, ved 
tillbaka) och hörde ho-
nom berätta minnen, en 
upplevelse som hon delar 
med debutromanens Ma-
ria. Andra av de fiktiva 
personerna sägs däremot 
uttryckligen vara ”dik-
tade”. Enligt en spridd 
men felaktig uppfattning 
avbildar författare mes-
tadels gestalter hämtade 
ur verkligheten, ungefär 
som porträttmålare arbe-
tar med modellen framför 
ögonen. Friberg framhål-
ler alltså att dokumentärt 
hela tiden förenas med 
fiktivt, att dikt bygger bå-
de på fakta och fantasi.

Ursprungligen hade 
hon tänkt sig att återge 
personernas språk ”allde-
les korrekt som det låter”; 
det är alltså vad exem-
pelvis Sara Lidman gör 
långt senare i sina roma-
ner från Västerbottens in-
land. För en verbal praxis 
av det slaget var väl tiden 
ännu inte mogen, och 
Friberg valde slutligen 
att utforma dialogerna 
på ett neutralt riksspråk 
med endast lätt dialektal 
färgning. Hon framhål-
ler också sitt lidelsefulla 
intresse för gamla seder 
och traditioner på Öland. 
Till öns natur och djurliv 
förklarar hon sin djupa 
kärlek: ”Öland är så un-
derbart, alvaret, havet, 
solen, vindarna, blommor-
na, fåglarna och luften.” 
Romantiteln är hämtad 
från en dikt av romanti-
kern Karl August Nican-
der, även återgiven som 
motto. Därmed framhävs 
att ”livet, särskilt inom 
sjömanssläkten, är som 
en våg, än lugnt och stilla, 
än stormigt och oroligt.” 
Friberg sammanfattar: 
”jag har skrivit om något 
som har legat mig varmt 
om hjärtat och faktiskt 
grott i mig alltsedan jag 
var skolflicka.”

Romantävlingens ju-
ry bestod av två repre-

sentanter från förlaget 
samt författarna Marika 
Stiernstedt, Vilhelm Mo-
berg och Ture Nerman 
(den sistnämnde numera 
väl bäst ihågkommen 
som stridbar antinazist 
under andra världskri-
get). Den nyfikne undrar 
kanske vilka de två öv-
riga pristagarna var som 
rangordnades före Margit 
Friberg. Även andra pris 
gick till en debutant, Ar-
nold Rörling (1912?72), 
för romanen Rallare i by. 
Hans bok bygger på de 

konflikter som uppstår då 
järnvägsbygget i början av 
tiotalet når en isolerad by 
i Västerbotten (det skulle 
senare bli ämne för Sara 
Lidmans storslagna järn-
baneepos). Här saknas in-
te tacksamma inslag som 
dansbaneslagsmål mellan 
bofasta och utbölingar, el-
ler kärlekshistorier mel-
lan rallare och bonddött-
rar. Också inlagd mord-
gåta och happy end bidrog 
väl till historiens publik-
vänlighet; en andra upp-
laga utgavs tio år senare 
och boken hade då tryckts 
i 70.000 exemplar. Det 
kan nämnas att Rörling 
vid sidan av arbetet som 
journalist på en socialde-
mokratisk dagstidning i 
fortsättningen skrev flera 
romaner och novellsam-
lingar, framför allt om 
norrländska småbrukare 
och skogsarbetare.

Första pris gavs till Per 
Nilsson-Tannér (1904?78) 
för romanen Ingen vänder 

åter. I motsats till de två 
övriga var han väl etable-
rad inom en folklig litte-
rär offentlighet, och 1941 
hade han gett ut flera 
skönlitterära verk. Hans 
status framgår av att han 
då och då fick noveller pu-
blicerade i FiB, samtidigt 
med att prisromanen löp-
te som följetong i samma 
tidning. Nilsson-Tannér 
var hela livet igenom en 
mycket produktiv förfat-
tare, med jämtländskt 
folkliv under olika tider 
som dominerande ämne. 

På femtiotalet blev han 
kulturredaktör på Öster-
sunds-Posten.

Titeln på hans pris-
belönta roman syftar på 
landsbygdens avfolkning 
under tjugotalet. Flott-
ning och skogsarbete är 
dåligt betalt med osäkra 
inkomster, varför ungdo-
marna lockas till kust-
städernas industrier och 
sågverk. Jordbruket lö-
nar sig inte längre, gamla 
släktgårdar går under 
klubban. Blott sysslolösa 
åldringar blir kvar i den 
jämtländska byn. Emel-
lertid var Nilsson-Tannér 
optimist och såg därför 
till att sluta sin från bör-
jan sorgliga historia i dur. 
Kalkfabrik startar plöts-
ligt i byn med hektisk 
verksamhet och växande 
välstånd. Boktitelns dys-
tra konstaterande gäller 
inte längre, och dessutom 
uppstår klassförsoning 
i kärlekens tecken. Fat-
tige torparsonen Melker 

återkommer efter några 
år i huvudstaden, världs-
van och med ambition att 
studera på teknisk skola. 
Ägaren till byns största 
gård har under tiden rui-
nerats, men hans dotter 
och förre drängen Melker 
blir lägligt nog ett lyck-
ligt par. I romanens upp-
lösning är det uppenbart 
att författaren verkligen 
anstränger sig att ordna 
det på bästa sätt för sina 
personer, och bestående 
intryck är att boken bör-
jar som socialrealistisk 

eländesskildring för att 
sedan alltmer likna en 
roman av Sigge Stark el-
ler en följetong i kolorerad 
veckopress.

FiB:s förlag och dess 
läsare efterfrågade alls 
inte experimentell prosa 
och modernistiska effek-
ter. Alla tre pristagarna 
är traditionella realister 
med utpräglat regional 
inriktning. I det avseen-
det kan de sägas tillhöra 
en omfattande kategori 
svenska författare, som 
är födda kring förra se-
kelskiftet och i sina verk 
gärna håller sig till den 
bygd de känner väl sedan 
tidiga år. Som exempel 
kan nämnas Irja Browal-
lius (Närke), Albert Ols-
son (Halland), Nils Par-
ling (Bergslagen), Sven 
Edvin Salje (Blekinge) 
och Astrid Väring (Väs-
terbotten). Uppräkningen 
kunde utan vidare göras 
längre.

Margit Fribergs debut-

roman lider av viss över-
tydlighet, hon har viss be-
nägenhet att förklara och 
kommentera för mycket 
(en invändning som inte 
träffar hennes senare 
produktion). I det avse-
endet liknar hon de två 
övriga pristagarna, men 
en påfallande skillnad 
består i att hon undviker 
konstnärliga kompromis-
ser i publikfriande syfte. 
De fiktiva personerna 
behöver inte belönas och 
giftas bort för att hålla lä-
sekretsen på gott humör. 
Hennes roman gör utan 
vidare ett mer sannolikt 
och mindre konstruerat 
intryck, dessutom har 
hon uppenbarligen i högre 
grad än Rörling och Nils-
son-Tannér bemödat sig 
om att genomarbeta stilen 
och kompositionen.

Människorna i de tre 
pristagarnas romaner bor 
i små byar, men hos Fri-
berg vidgas det geogra-
fiska perspektivet genom 
att havet ständigt gör sig 
påmint. Sjömannen lever 
farligt långt borta från 
hem och familj, hustrun 
är ensam med barnen i 
”evig väntan och ängs-
lan”. Så kommer mannen 
hem med exotiska gåvor 
men snart längtar han ut 
i världen igen och för den 
hemmavarande hustrun 
börjar allt på nytt med 
avsked, oro och längtan. 
Denna motsättning mel-
lan dem som stannar 
hemma och de som far ut 
på haven gör sig påmind 
genom hela romanen: ”det 
var nog så att somliga 
ärvde kärleken till jorden, 
andra däremot voro födda 
till sjömän!”

Fribergs roman anläg-
ger också stora perspektiv 
kronologiskt. Hon skild-
rar livsöden från tre ge-
nerationer under den ex-
akt angivna tidsperioden 
1837?1908. Boken utgör 
en formlig skattkammare 
med sitt överflöd av detal-
jer kring forna seder och 
bruk; det kan gälla arbete 
och fest, livsmedel och 
klädesplagg. Läsaren får 
upplysningar om sedan 
länge försvunna inslag 
i bondesamhällets var-
dagsliv. Med en gåsvinge 
sopas aska över glöden på 
spisen, skolbarnen lär sig 
alfabetet genom att skriva 
bokstäverna med pinne i 
en sandfylld bänk. Också 
de revolutionerande ny-
modigheterna beskrivs; 
fotogenlampan ”denna 
underbara uppfinning”, 
eller järnspisen med sin 
varmvattensreservoar. 
Romanen börjar under se-
gelfartygens storhetstid 
och slutar med att ång-
båtarna tar över. De sista 
sidorna ger en aning om 

det svenska samhällets 
begynnande demokrati-
sering och ståndscirku-
lation; lillflickan, kloka 
gummans barnbarn, tän-
ker studera för att bli lä-
kare.

I tätt återkommande 
naturskildringar beskrivs 
Ölands växt- och djur-
liv under olika årstider. 
Avsnitten är utformade 
på ett prosalyriskt språk 
som är både känslofullt 
och exakt. Blommors och 
fåglars namn återges lika 
noga och sakkunnigt som 
hos Strindberg. Mot livets 
ständiga återkomst i vår-
landskapet ställs den för-
gängliga människans lott: 
”ja naturen den klädde sig 
år efter år i oförgänglig 
skönhet, men människan 
hon blommade bara en 
gång och aldrig mera”. 
Men våren i naturen mot-
svaras av barnen som 
fortsätter sina föräldrars 
liv. Ett påfallande inslag 
i romanen är just att his-
torien tycks upprepa sig 
genom generationerna, 
att personerna blir varan-
dra rätt lika. ”Människan 
dog men släktet levde.” 
Härigenom förmedlas 
en snarast visionär före-
ställning om skapelsen 
som en helhet där allt hör 
samman och följer samma 
livsrytm.

En ölandsvän och som-
marborgholmare är kan-
ske inte helt objektiv i 
detta fall. Ändå måste 
jag som sentida bedömare 
tycka att Margit Friberg 
borde ha belönats med 
första priset! Hon blev 
också utan vidare den lit-
terärt mest betydande för-
fattaren bland de tre, men 
juryn kunde ju inte se in i 
framtiden. Kritikerna in-
såg dock att det rörde sig 
om en ovanlig debutant. 
Recensionerna var vis-
serligen kortfattade men 
genomgående mycket 
positiva, rentav beröm-
mande. Ett återkom-
mande tema är att Öland  
nu fått ”sin” författar-
inna, som förhoppnings-
vis återkommer med nya  
böcker. Enligt kritikern 
i  Social-Demokraten  
är hon ”en författar-
inna, som man troligen  
h a r  a n l e d n i n g  a t t  
vänta sig något av”. I Syd-
svenska Dagbladet Snäll-
posten ser man redan 
fram mot nästa roman, 
som blev medeltidsskild-
ringen Rosenkind (2006 
utgiven i faksimilupp-
laga av samma förlag 
Gåsesten). Recensenten 
skriver: ”Debutanten är 
därför välkommen åter 
med den bok hon lär ha 
under arbete.” Och åtskil-
liga böcker skulle det ju 
bli med tiden!

”Öland är så underbart, alvaret, havet, solen, vindarna, blommorna, fåglarna och luften.”


