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även om modernitetens genombrott i svensk lit-
teratur och kultur.

Anna Williams

Lars Furuland & Johan Svedjedal, Svensk arbetar-
litteratur (Skrifter utgivna av Avdelningen för lit-
teratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti-
tutionen i Uppsala, 49). Bokförlaget Atlas. Stock-
holm 2006.

Litteratursociologi är ett samlingsnamn för rikt-
ningar inom litteraturvetenskapen som främst 
studerar relationerna mellan dikt och samhälle. 
I Sverige har forskningsgrenen fått sitt starkaste 
fäste vid Uppsala universitet genom den av Lars 
Furuland 1965 grundade Avdelningen för littera-
tursociologi. När han 1993 gick i pension efter-
träddes han som föreståndare för avdelningen av 
Johan Svedjedal.

Nu har de båda tillsammans fullbordat ett ef-
terlängtat verk med titeln Svensk arbetarlitteratur. 
Boken är omfattande, på hela 567 sidor. För det 
längsta avsnittet svarar Lars Furuland. Han be-
handlar verk och författare i vår arbetarlitteratur 
från det sena 1800-talets kamplyrik fram till vår 
tids arbetarspel. Svedjedal skriver om arbetarför-
lagen från 1880-talet till 1940-talet.

Detta är en lärd och välskriven bok, och den 
tar upp ett synnerligen angeläget ämne. Arbetar-
litteraturen är, såväl vad gäller bredd och mång-
sidighet som kvalitet, utan tvekan ett av de vikti-
gaste svenska bidragen till världslitteraturen, kan-
ske det mest originella. Det finns vissa motsvarig-
heter både i de nordiska grannländerna och i en 
del andra europeiska stater, men aldrig av denna 
dignitet. Furuland beklagar att det lilla svenska 
språkområdet aldrig medgett att vår arbetarlitte-
ratur har fått det internationella erkännande som 
den borde förtjäna, inte minst kvalitetsmässigt.

Vad skall man då avse med begreppet arbetarlit-
teratur? Är det litteratur om arbetare och kropps-
arbete? Eller är det litteratur skriven av författare 
som har sitt ursprung i arbetarklassen? Eller tän-
ker man i första hand på litteratur som är skri-
ven för arbetare? Furuland konstaterar att inget 
av dessa kriterier kan tillämpas till hundra pro-
cent. Exempelvis skulle Martin Koch inte kunna 
räknas in, eftersom han kom från småborgerska-
pet. Furuland avstår klokt nog från en renodlad 
definition och nöjer sig med konstaterandet att 

det är i skärningspunkten mellan de tre perspek-
tiven som den mest väsentliga arbetardiktningen 
står att finna. Det naturliga är, menar han, att se 
arbetarlitteraturen som en strömning, inte som 
någon skolbildning. Det är en strömning som 
söker sig fram på olika vägar litterärt och konst-
närligt och som kan representera olika ideolo-
giska schatteringar.

Påfallande är hur lite det idémässiga innehållet 
i arbetarförfattarnas böcker har att göra med soci-
aldemokratin i ordets aktuella mening. Politiskt 
kom tyngdpunkten där att ligga på ”magfrågan”, 
alltså på försörjningen, inte på människans kultu-
rella utveckling. I stället härrör impulserna främst 
från en socialistisk riktning som har betytt föga 
för svensk politik men desto mer för den radikala 
delen av vårt kulturliv, nämligen anarko-syndi-
kalismen, där folkbildningens roll tidigt betona-
des. Det var i den rörelsens tidningar, framför allt 
Brand, som många av arbetarförfattarna debute-
rade, och det är ofta anarko-syndikalistiska idéer 
som de framför i sina verk. Det var ingalunda 
frågan om någon anarkism som hyllade bombat-
tentat och andra våldshandlingar utan en fredlig 
anarkism i den ryske ideologen Peter Kropotkins 
anda. Kropotkin ansåg att Darwin hade gått för 
långt i sin betoning av kampens och konkurren-
sens roll för människans framåtskridande. I stäl-
let framhöll han hur solidaritet och inbördes hjälp 
hade befordrat utvecklingen.

Varför har arbetarlitteraturen växt sig så stark 
just i vårt land? Furuland finner en viktig för-
klaring i den förhållandevis goda läsundervis-
ningen i landet. Vi fick tidigt en folkundervis-
ning med märklig bredd tack vare lutherdomens 
satsning på det skrivna ordet. Guds ord skulle nå 
alla, och prästerna fick ansvaret för en elementär 
undervisning. Folkskolestadgan 1842 medförde 
större lässkicklighet, men det dröjde länge innan 
man också började satsa på allmän skrivkunnig-
het. Väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, folk-
högskolan och de tidiga folkbiblioteken kom att 
verka för demokratiska läsvanor. Men ännu långt 
in på 1900-talet betraktades på många håll den 
person som ägnade sig åt bokläsning med miss-
tänksamhet.

Arbetarförfattarna hade från sina ursprungs-
miljöer ofta med sig ett rikt berättarstoff, men för 
att kunna överföra stoffet till skrift och behandla 
det litterärt måste de skaffa sig någon form av 
utbildning. Det viktigaste var sannolikt en gan-
ska omfattande läsning av skönlitterära verk, en 
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läsning som blev möjlig inte minst tack vare det 
framväxande biblioteksväsendet. Som särskilt be-
tydelsefull för arbetarförfattarnas del räknar Fu-
ruland kurser vid folkhögskola och intellektuell 
verksamhet inom folkrörelserna.

Arbetarförfattarna hade haft idémässigt starkt 
engagerade föregångare. August Strindberg äg-
nade sig i likhet med de flesta andra åttiotalister 
visserligen inte åt egentlig arbetarskildring, men 
han fick ändå en grundläggande betydelse genom 
sin intellektuella djärvhet, sitt hat mot överheten 
och sin förmåga att utforma sitt språk till ett ef-
fektivt redskap för kritisk diktning.

En enorm betydelse fick Viktor Rydberg med 
dikten Den nya grottesången (1891). Rydberg ut-
gick från en eddadikt som handlar om två jätte-
kvinnor vilka kung Frode tvingade mala säd med 
en kvarn, bestående av två berghällar. De revol-
terade genom att dra kvarnen så fort att Frode 
omkom. Rydberg lät kvarnen symbolisera indu-
strialismen, som ständigt behövde nya trälar. Det 
kraftfulla bildspråket i dikten inspirerade till re-
volutionära paroller. Ernst Wigfors skrev i sina 
memoarer på 1950-talet att han inte gärna kunde 
vara den ende svensk som påverkats av den fan-
tasins kraft som Rydberg frambringar i sin bild 
av det onda som socialismen vill övervinna: ”Har 
det någonsin i mina ådror flutit några droppar 
av det blod man kallar revolutionärt, har jag ärvt 
dem från Viktor Rydberg, inte från Karl Marx” 
(s. 68).

Från senare hälften av 1880-talet fram till första 
världskriget dominerades arbetardikten av kamp-
lyrik som upplästes eller sjöngs vid möten och 
demonstrationer. Genom effektiva rim och ryt-
mer etsade sig texterna fast i sinnena. Ofta lånade 
man enkla melodier som användes av väckelserö-
relsen eller var allmänt kända genom skolan. Den 
populära Arbetets söner sjöngs till en melodi som 
många skolbarn fick lära sig, nämligen Vindarnas 
kör ur Atterboms Lycksalighetens ö. Den absolut 
främste bland kamplyrikerna var, menar Furu-
land, metallarbetaren Leon Larsson, vars två första 
diktsamlingar Hatets sånger (1906) och Ur djupet 
(1906) starkt präglades av revolutionär symbolik. 
De gick ut i mångdubbelt större upplagor än de 
etablerade skönlitterära författarnas arbeten.

Men det blev ändå prosan som skulle bli arbe-
tarlitteraturens förnämsta instrument. Tre bety-
delsefulla föregångsgestalter var före detta lant-
arbetaren Alfred Kämpe, trikåstickerskan Maria 
Sandel och stabbläggaren Karl Östman.

Trots att detta är ett översiktsverk lyckas Furu-
land med konststycket att presentera ett stort an-
tal precisa minibiografier: kortfattade men i re-
gel träffsäkra porträtt i genren ”life and letter”. 
Som de två ”grindstolparna” betecknar han pro-
saisterna Martin Koch och Gustav Hedenvind-
Eriksson. De nöjde sig inte med en verklighets-
speglande realism utan färgade också sin sam-
hällskritik med inslag av symbolism och expres-
sionism. Stilvirtuosen Martin Kochs mest bety-
dande verk är utan tvekan Guds vackra värld, med 
underrubriken En historia om rätt och orätt (1916). 
Den skildrar hur en proletärpojke gradvis blir ut-
stött ur mänsklig gemenskap och hamnar i brotts-
lighet. Koch intresserade sig för kriminalpsyko-
logi, och under sitt arbete hade han tillgång till 
en känd förbrytares memoarer, som han flitigt 
använde som källa. Kochs bok är, som Furuland 
uttrycker det, ”en skoningslös moralitet” (s. 124). 
En fransk kännare av svensk litteratur anser att 
Koch med denna roman till och med överglänser 
Émile Zola och att den skulle ha räknats som ett 
av 1900-talets internationella mästerverk om den 
skrivits på ett större språk.

Ett ämne som Gustav Hedenvind-Eriksson trä-
get återvände till var brytningen mellan det gamla 
agrarsamhället och den framträngande industria-
lismen. Han utgick ofta från egna minnen av hän-
delser i Jämtland, där han växt upp och bland an-
nat arbetat som timmerhuggare. Småbönderna 
tvingades i stor utsträckning sälja sin mark till 
storbolagen och proletariserades i betydande om-
fattning. I debutboken Ur en fallen skog (1910) 
angrep han bolagsväldet och kapitalismen, men 
han lät både avvisande och bejakande röster om 
industrialiseringen komma till tals. Vid Eli vå-
gor (1914) är ett tidigt exempel på en av för Sve-
riges del så sällsynt genre som kollektivromanen. 
Hedenvinds begynnande framtidstro slocknade 
när första världskriget utbröt. Efter freden följde 
så ett antal expressionistiska uppgörelseböcker, 
som är ganska svårtolkade. Bland dem har sär-
skilt Orions bälte (1924) beundrats av yngre dik-
tare. Furuland påminner om att Artur Lundkvist, 
som generellt sett inte hade mycket till övers för 
den äldre arbetardiktningen, inordnade Heden-
vind under rubriken ”Svensk modernism”.

Hedenvinds författarskap blev omfattande. 
Han skildrade rallarepoken i ett stort epos, han 
ägnade sig åt att återskapa eller nyskapa jämt-
ländska myter, och på 1950-talet färdigställde 
han ett sagomättat epos om trävarutidens ge-
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nombrott: Silverskogen sydväst om månen (1950), 
Guld och mjöl (1951) och Snöskottning i paradiset 
(1952). Detta epos räknar Furuland som Heden-
vinds magnum opus. Allmänt sett visar han en 
hög uppskattning av denne egensinnige diktare. 
Konstnärligt sett sker det väl med all rätt. Dock 
kan man fråga sig i vilken utsträckning Heden-
vind egentligen fick läsare bland arbetare. Troli-
gen hade han ganska svårt att nå fram till arbetar-
hemmen med sitt ofta återkommande växelspel 
mellan stilar och ideologier, mellan frodigt munt-
ligt berättande och ett sirligt, ibland till och med 
uppstyltat skriftspråk. Men allra mest vill Furu-
land se Hedenvind som en förebild för yngre kol-
leger: genom inställningen att författaren måste 
vara en fri intellektuell, obunden av politiska hän-
syn, inte minst när han utforskar och gestaltar 
svårigheten att uppnå solidaritet både i arbets-
lag och samhälle.

Om Furuland alltså uppfattar Koch och Heden-
vind som de verkliga portalgestalterna framhål-
ler han ändå att det var Dan Andersson som blev 
”den unga arbetarrörelsens diktare framför andra” 
(s. 140). Han ansluter sig till en förklaring som 
litteraturvetaren och författaren Gösta Ågren ti-
digare framfört: att intellektuellt aktiva arbetar-
ungdomar behövde det grubbel över de yttersta 
tingen och över livets mål och mening som de i 
alltför hög grad hade saknat i den tidigare arbe-
tardiktningen. Många unga socialister kom från 
glesbygden och kände igen de folkliga trosföre-
ställningarna i Kolarhistorier (1914), Kolvaktarens 
visor (1915), Det kallas vidskepelse (1916) och Svarta 
ballader (1917).

Hos Dan Andersson var medkänslan och det 
sociala engagemanget alltid närvarande. Furu-
land framhåller att finnmarkspoeten lyfte fram 
”några av den svenska fattigdomens mest elemen-
tära miljöer: kojan med skogsarbetarlaget, den 
karga finnbygden med kolning och myrslåtter, 
det döende småbruket i avkroken” (s. 145). Med 
romanen David Ramms arv (1919) inledde han en 
genre som senare skulle komma att spela stor roll 
i svensk litteratur, nämligen den proletära bild-
nings- och utvecklingsromanen.

Till skillnad från de flesta andra arbetarförfat-
tarna växte Dan Andersson upp i ett hem där läs-
ning verkligen uppskattades. Fadern var en själv-
lärd byskollärare, en bibelkristen med sträng men 
ändå vidsynt livsinställning.

Åren 1914–1915 deltog Dan Andersson i Brunns-
viks folkhögskolas vinterkurs, men på det hela ta-

get var han kritisk till folkhögskolans värderingar. 
Under Brunnsvikstiden lärde han känna Fjodor 
Dostojevskijs författarskap, vars påverkan tydligt 
märks i hans verk. Under sina sista år drogs han 
mer och mer till den mystiska traditionen inom 
kristendomen. Först efter sin tragiska död 1920 – 
han drabbades av cyanväteförgiftning på ett ho-
tellrum i Stockholm – fick han sitt verkliga ge-
nombrott. Ännu läses och sjunges han som ingen 
annan arbetarförfattare.

Självklart nog ägnar Furuland ett särskilt in-
tresse åt arbetarlitteraturens storhetsperiod, då 
flera betydande författare slog igenom. Det nu-
mera inarbetade begreppet ”statarskolan” var ur-
sprungligen snarast ett öknamn, men Ivar Lo-
Johansson förvandlade det till en hedersbenäm-
ning. Men någon skola var det faktiskt inte frå-
gan om. De tre som ansågs ingå i begreppet, Ivar 
Lo, Jan Fridegård och Moa Martinson, var inbör-
des alltför olika.

Ivar Lo-Johansson var den av de tre som mest 
konsekvent förenade sitt författarskap med ett 
politiskt syfte. Han bidrog sannolikt väsentligt 
till att statarsystemet försvann 1944–1945, även 
om det nog främst låg ekonomiska och politiska 
realiteter bakom beslutet. Själv var han inte upp-
vuxen i statarmiljö. (Statarna var jordbruksarbe-
tare som huvudsakligen avlönades in natura: de 
fick en annuell ”stat” bestående av bostad, matva-
ror och en del andra förnödenheter.) Hans föräld-
rar, som tidigare varit statare, hade flyttat till ett 
torp innan han föddes och lyckades senare skaffa 
sig ett eget litet jordbruk. Ivar gick på folkhög-
skola och medarbetade i en elevtidning – en god 
start på skrivandet.

Hans första skildring från svensk lantarbetar-
miljö var God natt, jord (1933) – en självbiogra-
fisk bildningsroman men samtidigt en kollektiv-
roman om statare i hans sörmländska hembygd. 
Med novelleposet Statarna I–II (1936–1937) för-
sökte han skapa ”ett nationellt-proletärt epos över 
de svenska lantarbetarna”. Han hade ambitio-
nen att tävla med Heidenstams Karolinerna och 
Svenskarna och deras hövdingar. Novellerna här var 
ganska korta, men de kompletterades i Jordpro-
letärerna (1941) med längre och fylligare berättel-
ser. Andra trettiotalsböcker med anknytning till 
lantarbetare är Kungsgatan (1935), som skildrade 
vad som kunde hända ungdomar från landet när 
de hamnade i storstaden, i detta fall prostitution, 
och Bara en mor (1939), som var en varm hyllning 
till statarhustrun.
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Ivar Lo gjorde ett lyckat försök att skriva en 
kollektivroman med Traktorn (1943). Handlingen 
var förlagd till samtiden och innehöll kritik så-
väl mot en byråkratiserad fackverksamhet som 
mot misslyckade effektiviseringsförsök. Det är 
en djupt pessimistisk bok, färgad av krigstidens 
stämningar. Ivar Los diktning under de följande 
decennierna dominerades av två självbiografiska 
romanserier och av novellsamlingar utan anknyt-
ning till statarlivet.

För Furuland är Ivar Lo utan tvekan favoriten 
bland statarskolans, ja, till och bland hela arbe-
tarlitteraturens författare. Han skriver:

Sammantaget är det svårt att komma till någon 
annan slutsats än att Ivar Lo-Johanssons författar-
skap kommer att räknas till de verkligt stora i den 
huvudfåra av litteraturen som realismen utgör. 
Och han står allra främst inom den tradition i 
det senaste seklets litteratur som med så starka 
skäl brukar få namnet arbetar- och proletärdikt-
ningen. Han intar denna position jämte två äldre 
utländska författare som han beundrade: Gorkij 
och Martin Andersen Nexø”(s. 199).

Furuland är i allmänhet föredömligt försiktig med 
sina värderingar, och därför är det lite överras-
kande att han vågar sig på den vanskliga uppgif-
ten att hävda vem eller vilka som är Sveriges främ-
sta arbetarförfattare. På arbetarparnassens hög-
sta plan placerar han förutom Ivar Lo även Mar-
tin Koch, Hedenvind, Moa Martinsson, Eyvind 
Johnsson – i dennes egenskap av författare till Ro-
manen om Olof – och lyrikern Stig Sjödin. Han 
anger inga bestämda kriterier, vilket gör utnäm-
ningarna svårbedömda. Om man exempelvis ser 
till det stilistiska kan Ivar Lo knappast mäta sig 
med Jan Fridegård eller Harry Martinson.

Jan Fridegård var den arbetarförfattare som 
hade de hårdaste livserfarenheterna. Han var född 
1897 i Enköpingstrakten i Uppland som son till 
en lagårdsförman. Han tog värvning, hamnade i 
fängelse och tvingades till tvångsarbete som re-
sultatet av ett faderskapsmål. Att läsa räknades 
som en farlig ovana i hans ursprungsmiljö, men 
han skaffade sig ändå skriftspråklig bildning på 
olika sätt. Av betydelse var bland annat korpral-
skolan och senare ett godtemplarbibliotek i En-
köping. Författare som han tidigt uppskattade var 
Hjalmar Söderberg, Anton Tjechov och Maksim 
Gorkij. Ryssarnas berättelser om enkelt folks var-
dagsliv inspirerade honom att söka sig till lik-
nande motiv i sitt eget författarskap.

Fridegårds förstlingsverk publicerades 1927 i 
tidskriften Brand. Det hette En bonddrängs väg 
till Långholmen och var på många sätt ett ofull-
gånget arbete. Men 1933 kom romanen En natt i 
juli, som handlar om en lantarbetarstrejk, och då 
var Fridegård plötsligt en stilist av framstående 
slag. Själv anser jag att förklaringen var att det låg 
en period av intensiv läsning mellan de bägge ver-
ken. Fridegård hade skaffat ett antikvariat i Stock-
holm. Affärerna gick uselt, men han hade tillgång 
till ett betydande lager skönlitteratur och tid att 
läsa ordentligt.

Romantrilogin om Lars Hård – Jag Lars Hård, 
Tack för himlastegen och Barmhärtighet (1935–
1936) – anses av många bedömare som Fridegårds 
viktigaste verk. Den bygger på hans egna upple-
velser, men ordningsföljden mellan händelserna 
är annorlunda än i verkligheten, och en hel del 
episoder är diktade. Huvudpersonen är en trotsare 
som till slut når en religiöst färgad försoning med 
sin omvärld. Författaren fick kritik för sitt språk, 
som ansågs rått, men själv förklarade han att han 
ville beskriva miljön som den verkligen var, och 
då måste han också visa hur folk talade. En annan 
självbiografisk roman, Äran och hjältarna (1938), 
behandlar hans upplevelser i det militära. Självbio-
grafiska motiv finns även i Offer (1937), nu från 
hans tid som antikvariatsbokhandlare.

På 1940-talet ägnade sig Fridegård åt historiska 
motiv. Han ville skildra hur de vikingatida trä-
larna, som enligt hans mening var lantarbetarnas 
föregångare, hade levat. Resultatet blev de mycket 
lästa Trägudars land (1940), Gryningsfolket (1944) 
och Offerrök (1949). Furuland menar att ”bered-
skapstidens nationella stämningar” (s. 212) märks 
i trälserien, men där har jag svårt att instämma. 
Skildringen är revolutionär och färgad av klass-
kampstankar och är knappast nationalistisk.

Furuland värdesätter särskilt de böcker där 
Fridegård behandlar sina föräldrars statarliv: 
Lyktgubbarna (1955), Flyttfåglarna (1956) och Arv-
tagarna (1957). Däremot nämner han inte den 
viktiga memoarserien Minnen (1964–1966) – trots 
att den innehåller ett rikt stoff om proletära för-
hållanden.

Anknytning till folklig miljö har även två böcker 
av Fridegård som brukar kallas spiritualistiska: 
Torntuppen (1941) och Porten kallas trång (1951). 
Läser man dem noggrant finner man att de faktiskt 
inte innehåller särskilt mycket spiritualism men de-
sto mer av den folkliga gengångartro som författa-
ren blivit nära bekant med i sin barndom.
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Den mest framgångsrika kvinnliga författaren 
var utan all konkurrens Moa Martinson. Liksom 
Fridegård debuterade hon i Brand. Det var med 
en roman som hade titeln Pigmamma och som 
publicerades 1928–1929. Den är i hög grad själv-
biografisk: i likhet med författarinnan själv är hu-
vudpersonen en ”oäkting”, och mamman får ta 
hand om en stor del av barnets uppfostran själv. 
En alkoholiserad styvfar förekommer dock. Kvin-
nornas gemensamma kamp mot männens sup-
vanor är ett genomgående tema. Sammanhåll-
ningen och den varma vänskapen mellan kvin-
norna var en förutsättning för att de skulle kunna 
klara sig i misären.

Moa var i ungdomen fackligt engagerad inom 
syndikalismen i sin sörmländska hembygd. Hon 
blev mor till fem barn, men 1925 gick två av dem 
ner sig på isen och drunknade. Ett par år senare 
tog hennes make sitt liv. Under ett besök på en 
syndikalisttidning i Göteborg träffade hon en sjö-
man, för tillfället luffare. Det var Harry Martin-
son. De gifte sig, men sammanhållningen brast 
som följd av en resa till författarkongressen i 
Moskva 1934. De politiska motsättningarna mel-
lan dem blev för stora.

Den första romanen i bokform blev Kvinnor 
och äppelträd (1933). Den följdes av Sallys söner 
(1934). Inom huvudpersonen för klassmedvetan-
det en slitsam kamp med kvinnomedvetandet. 
Samma ideologiska dilemma framkommer i den 
självbiografiska trilogin Mor gifter sig (1936), Kyrk-
bröllop (1938) och Kungens rosor (1939). Som barn-
domsskildring ställer Furuland verket i paritet 
med Gorkijs Min barndom och Andersen Nexøs 
Pelle Erobreren.

Moa skrev visserligen om statare, men Furu-
land betonar att hon även behandlade andra egen-
domslösa arbetare och självägande bönder. I sitt 
omfångsrika författarskap växlar hon mellan själv-
biografiska och historiska skildringar, inom ra-
men för Sveriges hundraåriga övergångstid från 
agrarland till industriland.

Gruppen ”5 unga” får en blygsam plats i Fu-
rulands översikt. Man kan förstå att han endast 
kortfattat nämner deras maskinromantik. Den 
blev aldrig populär i arbetarleden, där många stod 
främmande inför tanken att poetens uppgift var 
att ”ge maskiner och fabriker en själ” (s. 185), som 
Artur Lundkvist uttryckte det. Märkligare är att 
Harry Martinson avklaras på endast fjorton ra-
der. Hans självbiografiska, konstnärligt framstå-
ende romaner hade rimligen krävt ett helt annat 

utrymme. Och att hans skildringar av sjölivet be-
handlas så snävt är knappast rimligt. Ove Allans-
son som senare skriver om hav och sjömän får en 
helt annan uppmärksamhet.

Eyvind Johnssons självbiografi Nu var det 1914 
(1934), Här har du ditt liv (1935), Se dig inte om 
(1936) och Slutspel i ungdomen (1937) tillhör enligt 
Furuland det allra bästa inom den våg av självbio-
grafiska berättelser som på 1930-talet trängde in i 
svensk litteratur. Men mycket utförligare behand-
lar han Vilhelm Mobergs Soldat med brutet gevär 
(1944). Han skriver att ”ingen annan skönlitte-
rär bok ger en så kunskapsrik och medryckande 
krönika över Hammarskjölds och Brantings Sve-
rige” (s. 223). De sociala brytningarna och folk-
rörelsernas frammarsch bildar berättelsens grund-
mönster. Huvudpersonen Valter Sträng är en ung 
rebell som starkt engagerat sig inom den pacifis-
tiska falangen i nykterhets- och arbetarrörelserna. 
Hans erfarenheter av politiker gör honom dock 
besviken. Han kan inte godta deras eftergifter, in-
konsekvenser och lögner. Med Mobergs egna ord 
hade han ”tagit på fullkomligt allvar allt vad man 
inom partiet [Socialdemokraterna] har förkun-
nat för honom under alla år” (s. 230). Det finns 
hos Valter drag av författaren själv, som dock i ett 
längre perspektiv kunde karakterisera sin huvud-
person som ”något idealiserad”.

Soldat med brutet gevär är utan tvekan en ound-
gänglig bok i ett översiktsverk som detta. Men 
det är synd att inget ytterligare verk av Moberg 
har kommenterats. I Utvandrarserien skildras fat-
tiga bönders och lantarbetares hårda villkor i det 
gamla Bondesverige tydligare än i kanske något 
annat skönlitterärt verk.

Lars Ahlin är en arbetarförfattare som haft 
större möjlighet att uppskattas av intellektuella 
debattörer än av de breda massorna. Furuland gör 
ett vällovligt försök att förklara Ahlins ambitio-
ner som diktare: hans arbeten ”är tänkta att vara 
ordkonstruktioner (artefakter med ett Ahlinord) 
och inte illusionsskapande konstnärliga prestatio-
ner” (s. 238). Detta hindrar inte att hans verk har 
”vuxit fram under ett intensivt engagemang i nu-
tidsmänniskans existentiella och sociala dilemma” 
(s. 238). Enligt Furuland ville Ahlin åstadkomma 
något annorlunda än det i och för sig värdefulla 
som skapats av de två huvudriktningarna inom ar-
betarlitteraturen: den ”miljöinventerande”, som 
representerades av statarskolan, och den ”subjek-
tivistiska”, där Ahlin placerade Eyvind Johnsson, 
Harry Martinson och delvis Jan Fridegård. Ahlin 



5�2 · Övriga recensioner

tog helt avstånd från illusionsromanen, ”Flaubert-
linjen”, i skönlitteraturen. I stället sympatiserade 
han med ett annat slags realism. Den vilade på 
kristen grund, och han hade funnit den hos Fjo-
dor Dostojevskij och Sigrid Undset.

Ahlin var en av de många arbetarförfattare 
som hade fått en viss grundutbildning på folk-
högskola och även förkovrat sig inom förenings-
livet. Redan som trettonåring hade han engage-
rat sig i det politiska livet bland kommunisterna 
i sin födelsestad Sundsvall, men hans kontakter 
med dem upphörde då han var vid arton års ålder 
lämnade staden. I romanerna Tåbb med manifes-
tet (1943) och Jungfrun i det gröna (1947) disku-
terar han främst jämlikhetsproblemen. Han kri-
tiserar marxismen för dess elittänkande och dess 
oförstående attityd till de verkligt små i samhäl-
let, sådana som hamnat utanför produktionssys-
temet av en eller annan orsak. Ahlin låter åsikter 
brytas genom att ställa ett ”grundspråk” och ett 
”motspråk” mot varandra. I Tåbb med manifes-
tet står en folkhögskolerektor för ”grundspråket” 
och en städerska för ”motspråket”. Gentemot rek-
torns elittänkande ställer hon den lutherskt fär-
gade kristendomen.

En författare som verkligen hade erfarenhet av 
den arbetsmiljö han beskrev var smålänningen 
Folke Fridell. Han hade varit verksam som tex-
tilarbetare på Lagans textil AB i nära trettio år när 
han 1945 fick ut sin första roman, Tack för mig 
– grottekvarn. Hans tidigaste kontakt med litte-
raturen bestod i att modern läste högt för bar-
nen. ”Hela sockenbiblioteket låg vi och lyssnade 
till de åren” (s. 254 f.). När han kom ut i arbets-
livet upphörde bokläsandet för en tid, eftersom 
han hamnade i det tuffare slaget av arbetarkultur, 
där det gällde att kunna röka, dansa, spela kort 
och slåss för att vinna erkännande. Men en äldre 
bror drunknade, vilket genomgripande föränd-
rade hans livsinställning. I detta skede fick han 
också kontakt med Fjodor Dostojevskijs Bröderna 
Karamasov. Det blev en upplevelse som satte spår 
för livet och påtagligt färgade hans framtida för-
fattarskap. Denna avgörande påverkan från Dos-
tojevskij omvittnas av flera arbetarförfattare, som 
vi sett bland annat av Dan Andersson.

Fridell var aktiv inom syndikalisterna. ”Alla 
som jag tyckte var de bästa människorna var syn-
dikalister, så det var självklart för mig” (s. 257). 
Debutromanen följdes av de skickligt berättade 
Död mans hand (1946), Syndfull skapelse (1948) 
och Greppet hårdnar (1948). Genom hans förfat-

tarskap löper frågan om arbetarens värdighet i 
en automatiserad industrivärld. Han ifrågasätter 
gång på gång den svenska socialismens centralise-
ringstanke, som i praktiken ökade arbetarnas ofri-
het. För detta blev han anmärkningsvärt nog kri-
tiserad av vissa representanter för fackförenings-
rörelsen och socialdemokratin. Han sades ha ifrå-
gasatt själva basen för välståndsutvecklingen ge-
nom att svartmåla det rationella industriarbetet. 
Men han behandlar ett viktigt existentiellt ämne 
och framstår för många som en av de mest ange-
lägna arbetarförfattarna. Furuland ägnar honom 
också en ingående studie.

Furuland ger även befogad plats åt skildrarna av 
staden och dess arbetsliv, med namn som Rudolf 
Värnlund, Per Anders Fogelström, Gustaf Rune 
Eriks, Mats Berggren, Tony Samuelsson, Maria 
Hamberg och Lena Kallenberg. Likaså behand-
lar han regionalt verksamma författare. I Norr-
land är Albert Viksten portalgestalt, i Småland 
Gunnar Adolfsson. I Bergslagen uppmärksammar 
han bland andra Karl-Erik Forsslund, Johan-Olof 
Johansson och Nils Parling.

Vad gäller skrivarkurserna, som fick stöd ge-
nom 1970-talets breda kultursatsningar, påmin-
ner han om att föregångare fanns redan i det ti-
diga 1900-talets bildningssträvanden: i studiecirk-
lar med inriktning på skrivande, i nykterhets- och 
väckelserörelsernas programverksamhet och i pro-
tokollskrivarnas slit med formuleringskonsten.

Kvinnorna var länge eftersatta på den prole-
tära parnassen. Inom arbetarrörelsen fanns här 
och var, exempelvis hos de tidiga ungsocialisterna, 
ett klart uttalat kvinnoförakt. Maria Sandel, Moa 
Martinson, Elsa Appelquist, Inga-Lena Larsson 
och Maj Hirdman framstår som viktiga vägrö-
jare, men det dröjde länge innan kvinnorna kvan-
titativt förmådde hävda sig på den proletära par-
nassen. Det skedde egentligen först under 1970- 
och 1980-talen. Några av dem hade inte tid och 
möjlighet att debutera förrän vid anmärknings-
värt hög ålder. Herta Wirén gav ut sin första bok 
när hon närmade sig 76 års ålder och Rut Berg-
gren då hon var 83!

Under samma årtionden framträdde även yngre 
kvinnliga arbetarförfattare som Mona Kalin, Marit 
Paulsen, Aino Trosell, Mary Andersson, Elsie 
Johansson, Majgull Axelsson och Ann-Charlotte 
Alverfors.

Efter storhetstiden kom arbetardiktningen un-
der ett skede ganska mycket i skymundan, men 
på de radikala 1960- och 1970-talen fick den en 
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ny start. Viktiga nya namn var exempelvis Fred 
Eriksson, Bunny Ragnerstam, Hans Lagerberg, 
Ragnar Järhult och Reidar Jönsson. Men sedan 
vänsteridéerna på 1980-talet havererat i samhälls-
debatten och i hög grad ersatts av marknadsli-
berala ideologier fick esteticism och postmoder-
nism herraväldet inom litteraturen. På 1990-talet 
kom realismen i viss mån åter, och nu hälsades 
författare som Aino Trosell, Göran Greider, El-
sie Johansson och Kjell Johansson välkomna av 
kulturredaktörerna. Arbetarlitteraturen fick ännu 
en pånyttfödelse: Furuland talar rentav om ett pa-
radigmskifte.

Arbetarspelen, som blev populära från mitten 
av 1970-talet, inspirerades av folklig teater i Fin-
land, Ryssland och England. Politiskt färgade spel 
sattes upp på olika håll i landet. Genombrottet 
skedde med Norbergsstrejken 1977. Manus hade 
skrivits av Sture Karlsson, och regissör var Arne 
Andersson. Enligt en beräkning har sommar-
spel av skilda slag omfattat en publik på ungefär 
385 000 personer fram till 1995.

Äldre tiders arbetarförfattare var i hög grad au-
todidakter. I dag är villkoren annorlunda, med ett 
skolväsende som ger alla svenskar studiemöjlighe-
ter. Det hårda kroppsarbetet, som utgjorde motiv 
för många av de mest framstående arbetarförfat-
tarna, är till större delen borta. Begreppet arbe-
tarklass är diffusare än förr, och det används mera 
sällan. Man kan, anser jag, diskutera i vad mån 
termen arbetarförfattare är relevant i vår samtids-
litteratur, eftersom den inte längre kan ha samma 
innebörd. Endast om man lägger tyngdpunkten 
vid det radikala engagemanget kan termen fort-
farande ha en viss mening.

Avslutningsvis reflekterar Furuland över nulä-
get vad gäller bokens plats i medievärlden. Han 
är pessimistisk: Alltför lite satsas på läsning av god 
litteratur. Kulturpengar läggs på fel saker. Värst 
drabbas som så ofta annars de röstsvaga och efter-
satta grupperna. Uppmärksamhet i medierna blir 
ofta viktigare än medborgarnas behov. Stora sum-
mor anslås till kulturnätter och liknande jippon, 
medan den uppsökande litterära verksamheten på 
förskolor, långvård och arbetsplatser har ett lågt 
PR-värde och därmed hamnar i bakvatten. Men 
även folkbiblioteken kan lätt bli lidande. Ekono-
min är där så känslig att redan en nedskärning på 
två till tre procent av totalanslaget kan medföra att 
en femtedel av bok- och medieinköpen måste ka-
pas. Det är lättvindigt och frestande för beslutsfat-
tare att i krislägen dra ner på kulturanslagen, men 

i själva verket sparar man inte mycket på kultur-
utgifterna, som är jämförelsevis sett låga.

Men politiker och högt uppsatta kulturadmi-
nistratörer fortsätter med sina granna proklama-
tioner, menar Furuland: ”Följden blir en växande 
diskrepans mellan å ena sidan de politiska pro-
grammens blomsterspråk och den allmänna kam-
panjkulturens slogans och å andra sidan den verk-
lighet som människor själva möter ute i samhället. 
Detta kommer att bidra till att politikerföraktet 
växer även på kulturpolitikens område. Den ris-
ken är överhängande om de ekonomiska funda-
menten för ett decentraliserat och demokratise-
rat kulturliv sviktar” (s. 400).

Går Furuland för långt? Nej, själv skulle jag 
vilja tillägga att situationen nog är ännu allvar-
ligare än han hävdar. Kulturarvet försummas på 
olika sätt. Exempelvis gör folkbiblioteken alltför 
lite för att upplysa sin publik om de resurser som 
faktiskt finns på bokhyllorna – och i magasinen. 
Om en bok inte utlånas särskilt mycket ger man, 
enligt vad jag har kunnat konstatera, alltför lätt 
upp och gallrar ut den även om den är skriven av 
en nobelpristagare eller någon annan framstående 
författare, och den slumpas bort för någon krona. 
Sedan är boken bara tillgänglig i ett fåtal exemplar 
genom fjärrlån. Den bibliotekarie som har civil-
kurage nog att protestera får det i dag inte lätt. 
Gallringshysterin drabbar särskilt äldre verk, vil-
ket är allvarligt med tanke på bokhandelns ringa 
intresse för äldre böcker. Hur många verk av ar-
betarförfattare som kan lånas på folkbibliotek el-
ler över huvud taget vara rimligt tillgängliga om 
tio år vågar jag inte ens tänka på.

Smaken inom kulturlivet kommer sannolikt 
alltmer att bestämmas av kommersiella kraf-
ter som satsar väldiga resurser på det alltför vid-
sträckta fält som domineras av dokusåpor och an-
dra lättsålda trivialiteter. I fackorganet Författa-
ren (nr 3, 2006) uttalade sig tre borgerliga partier 
inför valet 2006 för att avskaffa bibliotekslagen, 
som bland annat är en garant för att folkbiblio-
tek skall finnas i varje kommun. Så litet intresse 
finns det alltså för folkbildning inom en viktig del 
av det politiska etablissemanget!

Utan tvekan kan Furulands introduktion till 
arbetarlitteraturen inspirera till vidare studier på 
många områden. Jag vill endast nämna ett. Ar-
betarförfattarna var i de flesta fall uppvuxna med 
en rik muntlig kultur som de flitigt använde sig 
av även i sina verk. Furuland nämner helt riktigt 
att exempelvis Jan Fridegård och Moa Martinson 
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var framstående förvaltare av folkliga berättartra-
ditioner. Men arbetarförfattarnas förhållande till 
muntligheten är i sin helhet så intressant att den 
borde ägnas en ännu större uppmärksamhet. De-
ras verk ger rika möjligheter att studera hur mötet 
mellan muntligt och skriftligt kan gestalta sig, ef-
tersom dessa författare i hög grad utgick från ett 
oralt berättande som de omvandlade till litterär 
form. De levandegjorde en folklig kultur som de 
kände inifrån men som i stora stycken var främ-
mande för den skönlitteratur som hade borger-
liga författare som upphovsmän. Läsaren får i de-
ras skildringar möta dialektord, folkdikt, trosfö-
reställningar, seder och bruk i sin rätta kontext. 
Men kulturförmedlingen mellan muntligt och 
skriftligt går djupare än så. De flesta arbetarför-
fattare gestaltar folkliga värderingar och normer, 
själva kärnskiktet i de obesuttnas kultur. Att de-
ras böcker en gång blev så populära är knappast 
märkligt. De läsande arbetarna kände inte bara 
igen de yttre miljöerna utan även sättet att tänka 
och resonera, väsentliga delar av själslivet.

Johan Svedjedal lyckas i sitt avsnitt verkligen 
visa hur märklig de svenska arbetarförlagens his-
toria är. Det började med en ganska brokig sam-
ling förlag. En del var knutna till politiska orga-
nisationer: Fram till Sveriges Socialdemokratiska 
ungdomsförbund, Brands förlag till Socialistiska 
Ungdomsförbundet och Framtiden till den so-
cialdemokratiska tidningen Arbetet. Trägna kol-
portörer bidrog till att skrifter som var riktade 
till arbetare fick en enorm spridning redan vid 
1900-talets början. År 1914 distribuerade till ex-
empel Brands förlag böcker och andra skrifter 
i 369 000 exempel. Men vänsterlitteratur utgavs 
även av Bonniers, Ljus, Gustaf Lindströms och 
Axel Holmströms förlag.

Tidens förlag grundades 1912 av Socialdemokra-
tiska Arbetarepartiet. Det var första gången som 
partiet satsade på bokutgivning av mer kommer-
siell karaktär. En ekonomisk garant var den pen-
ningstarke socialdemokraten Helge Bäckström. 
Efter hand utvecklades Tiden till ett skönlitterärt 
förlag som låg i toppskiktet vad gällde kvalitets-
mässig skönlitteratur. Bland författare som ut-
kom här kan nämnas Arvid Brenner, Ida Bäck-
man, Tora Dahl, Gustav Hedenvind-Eriksson, 
Moa Martinsson, Ivan Oljelund, Albert Viksten 
och Rudolf Värnlund. Där debuterade även Dan 
Andersson – med Kolarhistorier – men försvann 
därifrån sedan dåvarande förlagschefen Gustav 
Möller betecknat honom som en alltför obetydlig 

författare! När Möller slutat återvände Dan An-
dersson till Tiden efter att en tid ha varit knuten 
till Bonniers. Oftast övergick dock författare som 
debuterat på författarförlag för gott till kommer-
siella förlag, eftersom dessa kunde erbjuda bättre 
ekonomiska villkor.

En särskilt insats gjorde tidningen Folket i Bild 
genom att publicera noveller av arbetarförfattare 
och ofta även välja illustratörer som kulturellt och 
i många fall även ideologiskt kände samhörighet 
med arbetarklassen. På Folket i Bilds förlag bör-
jade man 1940 ge ut ”enkronasböcker”, huvud-
sakligen verk av arbetarförfattare. Serien inleddes 
med romanen Stor-Nils av Albert Viksten. Sam-
manlagt gav förlaget ut 187 titlar innan serien ef-
ter 20 år upphörde. Bokförsäljningen gick bra 
tack vare ett väl genomtänkt system med ombud 
på arbetsplatserna. Med hjälp av den effektiva 
försäljningsorganisationen nådde många arbetar-
författare ut till en publik som var mångdubbelt 
större än de tidigare haft. Till exempel sålde Jan 
Fridegård och Moa Martinson mer än en miljon 
böcker vardera.

Också förlaget Folket i Bilds bokutgivning tryg-
gades genom stöd från storkapitalet. Ett okon-
ventionellt samarbete pågick mellan Esselte, som 
hade skaffat en tryckpress med stor kapacitet, och 
kommunisten Karl Kilbom, som var starkt intres-
serad av folkbildning. En avgörande roll för sam-
arbetet och ekonomiseringen spelade den likale-
des folkbildningsintresserade Gustaf Lindgren, 
som var anställd på Esselte.

KF:s förlag, grundat 1926, växte efterhand upp 
från ett smalt kooperationsförlag till ett folkbild-
ningsförlag med mer allmänt syfte. Målsättningen 
var att företräda den kooperativa rörelsens män-
niskosyn. Förlagschefen Johannes Lindberg skrev 
1951 att förlagets roll var att ”genom folkbildning 
bygga upp demokratin” (s. 513). Men det var först 
under andra hälften av 1940-talet som förlaget 
kraftfullt började satsa på skönlitteratur – något 
som KF:s tidning Konsumentbladet, 1937 omdöpt 
till Vi, i betydande utsträckning redan hade gjort. 
I tidningen publicerades under 1930- och 1940-
talen de flesta mer betydande arbetarförfattarna. 
Svedjedal anser att Konsumentbladet-Vi blev ett av 
de viktigaste organen för lanseringen av den litte-
rära modernismen. Men ännu tog de tongivande 
förlagen, främst Bonniers, hand om utgivningen 
av de böcker som ansågs vara viktigast.

Svensk arbetarlitteratur är en väl genomförd 
översikt över 1900-talets kanske mest betydande 



Övriga recensioner · 5�5

litterära strömning i vårt land. Inga andra fors-
kare än Furuland och Svedjedal besitter den breda 
erfarenhet och den vetenskapliga kapacitet som 
krävs för en så omfattande och omdömesgill re-
dovisning.

Ebbe Schön

Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference 
Guide. Amsterdam University Press. Amsterdam 
2005.

Redan 1987 gav skandinavisten och Ingmar Berg-
man-kännaren Birgitta Steene ut en bibliogra-
fisk och filmografisk förteckning över Bergmans 
verk. Översikten mätte drygt 300 sidor, och pre-
senterade framför allt film- och teaterproduktio-
nen samt forskning och artiklar kring denna. När 
Steene nu ger ut en ny sammanställning har ma-
terialet och ambitionen vuxit betydligt. Den mer 
än 1000-sidiga förteckningen omfattar Bergmans 
produktion inom samtliga genrer, konstarter och 
medier där han verkat. Förutom en bärande andel 
av den befintliga Bergmanforskningen, förtecknas 
här också stora delar av den svenska och interna-
tionella Bergmanreceptionen, men också inter-
vjuer, dokumentärer, liksom utkast och anteck-
ningar av Bergmans egen hand. Det senare är inte 
minst viktigt. SFI:s inrättande av Bergmanarkivet 
med material från den privata samlingen samt ti-
digare otillgängliga dokument från Dramaten har 
i ett slag förändrat material- och forskningsläget 
kring Bergman. Birgitta Steene har förtecknat de-
lar av samlingen och mycket tack vare det åstad-
kommit ett standardverk som kommer att vara till 
gagn för såväl svensk som internationell Bergman-
forskning under ansenlig tid framöver.

Steenes bok är inte uteslutande en bibliografi 
eller en filmografi, även om den självklart inne-
fattar dessa delar. Hon kallar själv verket för ”A 
Reference Guide”, och det säger en del om am-
bitionen. Steene vill inte bara tillhandahålla fakta 
för den specialiserade forskaren; hon vill även er-
bjuda en vägledning åt den intresserade läsaren. 
Boken bjuder därför på en mängd utförliga över-
siktstexter och kommentarer till det förtecknade 
materialet. Här finns även en inledande levnads-
teckning, samt initierade beskrivningar av såväl 
historiskt betingade som mediemässiga förutsätt-
ningar för Bergmans verksamhet inom film, tea-
ter och litteratur.

Såväl Steenes pedagogiska ambition som det 
ofantliga material hon arbetat med ställer natur-
ligtvis höga krav på disposition och framställning. 
Ett referensverk riktat enbart till forskare hade 
kanske vunnit på en strikt kronologisk förteck-
ning av Bergmans produktioner inom olika konst-
arter, genrer och medier, men trogen sin ambition 
att vägleda och förmedla sin bild av Bergman, har 
Steene kombinerat en övergripande mediespecifik 
med en underordnad kronologisk disposition. I 
tio kapitel presenteras, kommenteras och förteck-
nas således i tur och ordning Bergmans skriftstäl-
larskap, filmproduktion, radio- och TV-produk-
tion samt scenkonst. Därtill kommer intervjuer, 
samt artiklar och mer omfattande forskningsar-
beten om Bergman. I ett variakapitel förtecknar 
Steene dessutom mediedokumentärer om Berg-
man, priser och utmärkelser, samt kuriöst nog 
Bergmans egna framträdanden på scen och i film. 
Trots att dispositionsmodellen inte är utan pro-
blem och bland annat tvingat fram en mängd 
korsreferenser, så anser jag att Steene valt en klok 
väg. Hon invänder själv att en strikt kronologisk 
framställning bättre kunde belysa Bergmans ut-
veckling avseende förhållandet mellan de olika 
medier och konstarter han verkat i, men frånva-
ron av en sådan överblick anser jag uppvägs av 
de generösa kommentarer och översiktsbeskriv-
ningar Steene infogat. Tack vare dessa fungerar 
guiden utomordentligt bra för läsning och inte 
bara som uppslagsverk.

Som Steene själv påpekar ter det sig naturligt 
och lämpligt att inleda översikten med Bergmans 
skriftställarskap. Skälen är flera. Även om Berg-
man senare inte ville kännas vid författarrollen 
så profilerade han sig tidigt som författare, till 
exempel genom medverkan i tidskriften 40-tal, 
med en mängd pjäser, samt med manuskriptet 
till Hets (1944). En stor del av Bergmans tidiga 
och ihärdiga skrivande ligger också till grund för 
hans senare arbeten inom teater och film, och 
kommer att prägla hans roll som auteur inom 
filmen. Steenes översikt innehåller dock mycket 
mer än Bergmans litterära och dramatiska ar-
beten. Här dokumenteras såväl publicerat som 
opublicerat material; allt ifrån 30-talets skolupp-
satser till pjäsutkast, programanteckningar, do-
kumenterade radiosamtal och öppna brev. Gi-
vetvis hänvisas också till recensioner och artiklar 
rörande Bergmans publicerade texter. Särskilt in-
tressant är redogörelsen för Bergmans filmmanus, 
som Steene flitigt och förtjänstfullt kommenterar. 


