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återstår bara att hoppas att avhandlingen översätts 
till tyska, så att även den tyskspråkiga Weiss-forsk-
ningen kan få ta del av Huss studie.

Frank Thomas Grub

Carl-Eric Johansson, Brutal social demaskering. Om 
Kurt Salomonson, folkhemsromaner och offentlighe-
ter. Tampere University Press. Tampere 2013.

Kurt Salomonson är en författare som idag troli-
gen inte har så många läsare, men som i mitten av 
1950-talet var både läst och flitigt omtalad. Även 
om hans namn ofta kortfattat nämns i litteratur-
historiska översiktsverk, i synnerhet i dem som be-
handlar svensk arbetarlitteratur, har det saknats 
mera ingående studier av hans författarskap och 
de upprörda diskussioner hans romaner gav upp-
hov till. Därför är det något av en pionjärgärning 
som Carl-Eric Johansson nu utför med sin avhand-
ling om Kurt Salomonson och debatterna kring 
de teman hans böcker introducerade i det svenska 
samhället.

Avhandlingen är i huvudsak en receptionsteore-
tiskt inriktad studie av Kurt Salomonsons författar-
skap, som i stort sett utspelade sig under andra hälf-
ten av 1950-talet och början av 1960-talet. Att hans 
romaner var både omstridda och omskrivna när de 
kom ut, visar enbart det faktum att Johansson gått 
igenom nästan 300 recensioner, 225 debatt- och le-
darartiklar och tidskriftessäer som alla uppehåller 
sig vid Salomonsons böcker. Med hjälp av roma-
nerna försöker avhandlingsförfattaren således ana-
lysera de olika politiska och kulturella rörelserna i 
folkhemmets sista tid i det svenska samhället.

Den teoretiska utgångspunkten för Carl-Eric Jo-
hanssons undersökning är Jürgen Habermas offent-
lighetsteori. Emellertid menar han att vid den tid 
som Salomonson framträdde som författare existe-
rade offentligheten bara som en idealtypisk kate-
gori. I stället analyserar Johansson mottagandet av 
Salomonsons romaner utifrån tesen att det i samti-
den existerar flera olika representativa offentlighe-
ter. De intressen dessa offentligheter hade avspeg-
lades ofta i det sätt på vilket man förhöll sig till de 
teman som romanerna kretsade kring.

Detta blir då också en annan av de frågor som av-
handlingen söker besvara, förutom analysen av de 
politiska rörelserna: vad fanns det i romanerna som 
till den grad skakade om läsarna och provocerade så 
starka reaktioner? Framför allt menar Johansson att 

det var romanernas vacklan mellan fiktiv framställ-
ning och reportage, som gjorde dem politiskt pro-
vokativa för samtidens recensenter och skribenter. 
Eftersom ämnet för romanerna ofta var förhållan-
det mellan kollektiv och individ, fackföreningen 
och den enskilda arbetaren och förändringar både i 
arbetets organisation och välfärdens utseende, träf-
fade Salomonsons litterära skildringar flera ömma 
punkter i folkhemmet.

Avhandlingen är kronologiskt disponerad. Efter 
en inledning där undersökningens ämne presente-
ras och frågeställningar och syfte formuleras, följer 
framställningen mottagandet och debatten kring 
Salomonsons romaner, från debutromanen Hung-
erdansen 1955 till det senast utgivna skönlitterära 
verket, novellsamlingen Flickan med sagohåret från 
1979. Redan i mottagandet av debutromanen fin-
ner Johansson tendensen till att recensenterna har 
svårt att avgöra om de ska behandla Salomonsons 
skildring som roman eller reportage.

Det var dock Salomonsons andra roman Grot-
torna från 1956 som framför allt ställde frågan om 
reportage eller fiktion på sin spets. De flesta recen-
senter kom att diskutera huruvida romanen gav en 
sann bild av verkligheten eller inte, och bekym-
rade sig inte alltför mycket om att det skulle vara 
en fiktiv framställning. Särskilt var det frågan om 
de silikosskadade gruvarbetarna, och bolagets be-
handling av dem, som flera recensenter uppehöll 
sig vid. Johanssons genomgång och analys av re-
censionerna i de olika offentligheternas tidningar 
och tidskrifter är klargörande och intressant att ta 
del av. Möjligen kan man anmärka att Johansson 
tar recensenternas omdömen för gott genom att 
själv helt enkelt behandla Grottorna mera som re-
portage än som roman, bland annat genom en ex-
kurs över reportagets historia.

De olika offentligheternas skilda reaktioner på 
Salomonsons romaner kom tydligast till uttryck 
när det gällde mottagandet av trilogin Mannen 
utanför, Sveket och Skiljevägen som Salomonson 
publicerade mellan 1958 och 1962. I romanerna 
problematiserade Salomonson den utveckling 
som folkhemmet inneburit. De materiella villko-
ren hade visserligen förbättrats betydligt, men den 
enskilda individens människovärde hade knappast 
förändrats. I romanerna gestaltades arbetare som 
blivit materiellt välförsedda men andligen förslö-
ade, och nästan enbart ägnade fritiden åt att putsa 
och vårda bilen, och en fackföreningsrörelse som 
dominerades av hungriga karriärister som betrak-
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tade de fackliga uppdragen som ett sätt att fly un-
dan det själlösa arbetet.

Johanssons redogörelse för recensioner och de-
battartiklar visar att den borgerliga pressens mot-
tagande av romanerna för det mesta var positiv, 
medan recensenterna i de socialdemokratiska tid-
ningarna var mera negativa. Salomonsons bild av 
samhället var alltför ensidig, var en vanlig reaktion 
bland de senare. Mest kritiska var recensenterna i 
fackföreningspressen. De menade att den bild av 
verkligheten som Salomonson gav i sina romaner 
inte alls stämde överens med verkligheten.

Johanssons analys av receptionen visar att den 
inte enbart inskränkte sig till recensioner, utan de-
batten om de förhållanden som tematiserades i Sa-
lomonsons trilogi fortsatte både på dagstidningar-
nas ledarsidor och i tidskrifter. Johanssons slutsats 
är att romanerna allt mindre blev en diskussion om 
litteratur och allt mer om det Sverige som gradvis 
vuxit fram under socialdemokratins ledning. Sa-
lomonson blev, konstaterar Johansson, ett slagträ 
i kampen mellan kollektivism och individualism.

Att analysera receptionen utifrån Habermas of-
fentlighetsteori har emellertid sina avigsidor. Jo-
hansson har ju själv konstaterat att den större of-
fentlighet som Habermas talade om i sin klassiska 
studie av den borgerliga offentligheten inte är till-
lämpbar på femtiotalets Sverige, och att han i själva 
verket inriktat sig på att studera de olika represen-
tativa offentligheter som intressenterna i arbetarrö-
relsen utgjorde: socialdemokraternas, kommunis-
ternas, fackföreningarnas och syndikalisternas of-
fentlighet. Det gör det problematiskt att analysera 
vilken slags offentlighet de borgerliga kritikerna re-
presenterade. Här talar han ibland om att de ”ger 
röst åt den litterära institutionen”, men naturligt-
vis är det svårare att mera specifikt ange vad denna 
institution innebär.

Johanssons tillämpning av offentlighetsteorin 
gör att det är tämligen lätt att kategorisera kom-
munisternas och syndikalisternas mottagande av 
Salomonsons romaner utifrån deras representa-
tivitet, det vill säga, deras partitillhörighet. Även 
den fackföreningsanknutna pressens reaktioner på 
romanerna är det enkelt att förknippa med deras 
fackliga hållning. När det gäller den socialdemo-
kratiska pressen blir det betydligt svårare för Jo-
hansson, eftersom han inte riktigt vet hur han ska 
hantera tongivande kritiker som Karl Vennberg, 
Jacob Branting eller Artur Lundkvist, vilka alla tre 
medverkade som litteraturrecensenter i den soci-
aldemokratiska pressen. Representerar de den so-

cialdemokratiska ideologin eller sig själva som vik-
tiga individer i den litterära samtiden? Det finns 
alltså en stor risk att de blir fritt hängande indivi-
der med bara dunkla kopplingar till både den soci-
aldemokratiska rörelsen eller en vagt beskriven lit-
terär institution.

Det skulle naturligtvis innebära ett alltför stort 
arbete att göra en grundlig analys av den litterära 
institutionens utseende och innehåll på 1950-talet, 
men det hade nog kunnat gå att med hjälp av ti-
digare forskning åtminstone ge en mera allmän 
bild av vilka estetiska ideal och normer som var 
rådande i samtiden. Eftersom även Salomonson 
deltog i vissa av debatterna om litteraturens roll – 
bland annat svarade han på Sven Lindqvists debatt-
artikel ”Varför litteratur?” i Dagens Nyheter 1955 – 
hade det ytterligare kunnat klargöra Salomonsons 
litterära program.

Att diskussionen om det litterära snart övergick 
till att bli en hetsig politisk diskussion är hursom-
helst en av de intressantare slutsatserna i Johanssons 
undersökning. Hur litteraturen i ett visst skede om-
vandlas till politik och hamnar på andra arenor än 
de traditionellt litterära. Den transformationen 
gick helt naturligt ut över Kurt Salomonsons för-
fattarskap. Hans romaner blev, som Johansson for-
mulerar det, utsatta för en politiserad läsning. De 
uppfattades inte längre som litteratur, som fiktio-
ner, utan som rapporter om verkligheten. Man 
skulle alltså kunna säga att där Salomonsons ro-
maner misslyckades som litteratur betraktade, lyck-
ades de paradoxalt nog med att föra ut den centrala 
tematiken till de olika offentligheterna.

Förutom en bild av den litterära institutionen, 
saknas även en utblick i Johanssons framställning 
över andra samtida författarskap för att ha något 
att jämföra Salomonsons med. Det är till exempel 
slående att det som Kurt Salomonson bitvis oav-
siktligt gick i land med, att göra sina texter ange-
lägna i politiken, det kämpade samtidigt en för-
fattare som Sven Lindqvist med att åstadkomma i 
sina tidiga arbeten.

Ändå är det fruktbart att som Johansson gör se 
receptionen av Salomonsons författarskap som en 
av brytpunkterna i det svenska välfärdssamhället. 
Genom att socialdemokratin skapat välfärdssam-
hället hade de också, skriver Johansson, sågat av 
den gren de suttit på. Välståndet födde osäkerhet 
om åt vilket håll socialdemokrati och arbetarrö-
relse skulle gå, och det var inte minst i Salomon-
sons romaner som denna osäkerhet och dessa frå-
gor formulerades.



272 · Recensioner av doktorsavhandlingar

Kurt Salomonson fortsatte emellertid inte sin ut-
forskning av samhället i fiktionens form. Efter att 
den sista delen av trilogin, Skiljevägen, kommit ut 
1962, och debatten kring den ebbat ut, hade tiderna 
förändrats. Mot slutet av sextiotalet kan man, som 
Johansson påpekar, tala om vänsterns ideologiska 
och kulturella maktövertagande. Måhända påver-
kade det även Salomonson. Hans nästa bok, Sista 
skiftet från 1967, var en mera renodlad reportage-
bok. Man kan säga att den föregrep Sara Lidmans 
Gruva som kom ut året därpå, men den fick inte 
tillnärmelsevis samma uppmärksamhet i pressen.

Skälet till detta menar Johansson är att Salo-
monson i Sista skiftet agerade som en synlig repor-
ter som rapporterade sina intryck. I Gruva, där-
emot, gavs de rapporterade själva röst. Det är en 
intressant iakttagelse som kunnat fördjupas mera. 
Varför övergick Salomonson överhuvudtaget till 
reportaget? Var det för att anpassa sig till den kritik 
han fått för sin romantrilogi, som ju många kritiker 
i praktiken behandlade som reportage, eller var det 
en anpassning till nya tider?

Sista skiftet blev åtminstone erkännsamt behand-
lad av Sara Lidman som knöt samman gruvstrejken 
med föregångaren Kurt Salomonson, som också i 
Grottorna riktat uppmärksamheten mot gruvar-
betarnas villkor. Det var även huvudsakligen som 
föregångare som Salomonsons författarskap i fort-
sättningen kom att behandlas. När nyutgåvan av 
trilogin publicerades av Norstedts förlag i början 
av sjuttiotalet, mottogs den betydligt mera positivt 
än första gången den kom ut. Salomonson behand-
lades som en författare som förebådade många av 
de i samtiden aktuella frågorna om arbetets aliena-
tion, fackets svek och arbetets mening.

Ett ännu mer positivt mottagande och ännu 
större uppmärksamhet fick den novellsamling som 
Salomonson publicerade 1979, Flickan med sagohå-
ret. Den beskrevs som en stor återkomst av en ti-
dig sanningssägare, och nu var även rösterna i den 
kommunistiska pressen, som tidigare tillhört Sa-
lomonsons argaste kritiker, mycket positiva. När 
Kurt Salomonson tio år senare får fackförenings-
rörelsens Ivar Lo-Johansson-pris, Hedenvind-pla-
ketten och blir utnämnd till hedersdoktor vid Hu-
manistiska fakulteten vid Umeå universitet, ser Jo-
hansson det som ett bevis för en total omvärde-
ring av författarskapet. Han menar att socialde-
mokraternas förändrade hållning till författarska-
pet också fyllde behovet av att få legitimitet som 
outtröttliga samhällsreformatorer. Johansson följer 
receptionen av författarskapet ända till den sam-

lingsutgåva av romantrilogin som publicerades i 
början av 1990-talet. Vid denna tid var det visser-
ligen bara ett fåtal kritiker som uppmärksammade 
böckerna, men de som gjorde det betraktade Sa-
lomonson som en författare och intellektuell som 
på flera områden förutsagt utvecklingen i det mo-
derna svenska samhället.

Johansson avslutar sin framställning med att redo-
göra för hur Kurt Salomonson behandlats i de lit-
teraturhistoriska översikterna. Det är karakteris-
tiskt nog ett ganska magert kapitel vad gäller sid-
omfånget. I de litteraturhistoriska verk där han 
uppträder blir han, ofta tillsammans med Folke 
Fridell, kortfattat behandlad som exempel på ny-
are svensk arbetarlitteratur. Johansson menar att 
hans författarskap aldrig knyts ihop med skeendet 
på sin samtids litterära scen, utan man nämner ho-
nom bara som den sista länken i en kedja av arbe-
tarförfattare.

Det sista kapitlet i Johanssons avhandling har 
nästan formen av en exkurs, men är kanske det mest 
spännande. I detta går han för första gången i av-
handlingen mera direkt in på de personliga och so-
ciala förutsättningarna för Salomonsons författar-
skap. Utifrån bland annat Pierre Bourdieus habi-
tus-begrepp kopplar Johansson Salomonsons för-
fattarskap till uppväxten i Hjoggböle. Han menar 
att Salomonsons ambition inte i första hand var att 
”förverkliga sitt sociala jag” i strider på det litte-
rära fältet, utan det viktiga för honom var att över-
huvudtaget kunna placera sig på det litterära fäl-
tet, eftersom redan det var ett sätt att ”lösgöra sig 
ur det konformismens fält som den trånga byn ut-
gjorde”. När han uppnått sitt mål att synas på det 
litterära fältet för att komma bort från byn, hade 
han på sätt och vis redan lyckats och då ”hamnade 
också skrivandet i kris”. Det fanns helt enkelt inte 
längre något tvingande behov av att skriva. Jag är 
inte helt övertygad om att Johansson har rätt, men 
det är trots allt en tänkvärd och intressant hypotes.

Det jag framför allt saknar i avhandlingen är ana-
lyser av de romaner som blir föremål för de recep-
tionsstudier som Johansson gör, även om jag förstår 
att det är de olika offentligheternas hanterande av 
en brännande samhällsproblematik som utgör fo-
kus för hans undersökning. I synnerhet när det gäl-
ler frågan om reportage eller fiktion, skulle dock en 
undersökning av romanerna ha gett en bättre för-
ståelse hos läsaren för problematiken.

En djupare analys av romanerna hade även kun-
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nat ge en bättre förståelse av huruvida det är rik-
tigt att karakterisera Salomonson som arbetarför-
fattare. Naturligtvis är det så att Salomonson själv 
har erfarenheter av att arbeta i de yrken som skild-
ras i romanerna, men det finns tecken på att han 
när han framträdde som författare inte i första hand 
såg sig som en arbetarskildrare. Som han skriver i 
Expressen 1959: ”Jag betraktar mig inte som litte-
rär ombudsman för någon speciell samhällsgrupp. 
Det är samhället jag vill skildra, det sociala dramat 
och människorna i detta drama.” Han avslutar även 
artikeln med att ifrågasätta om arbetarskildringen 
längre äger någon giltighet överhuvudtaget.

Det kan förklara varför huvudpersonerna och be-
rättarna i romanerna så ofta har en utanförstående 
position i förhållande till de grupper som skildras. 
Ambjörn i Grottorna, till exempel, är en journalist 
på flykt i tillvaron som tar ett tillfälligt jobb i gru-
van, och platschefen i Mannen utanför är också en 
person vars bakgrund är oklar. Jag tycker att Salo-
monsons romaner ofta ansluter till äventyrsroma-
nens genre med dess rörliga och rotlösa huvudper-
soner, som just därför var lämpade att utforska sam-
hällets olika sociala världar. Ibland tycks Johansson 
förhålla sig ambivalent till frågan om Salomonsons 
tillhörighet som arbetarförfattare, bland annat då 
han jämför Salomonson med de engelska författare 
som var samtida med honom som Alan Sillitoe och 
John Osborne, men till sist bestämmer han sig för att 
kategorisera honom som arbetarförfattare.

Jag tycker också att framställningen stundtals 
har en tendens att bli alltför mekaniskt refererande 
och inte så analytisk som man kunde önska. Det 
kan möjligen bero på dispositionen av avhand-
lingen som mekaniskt följer den kronologiska ut-
givningen av Salomonsons böcker. Jag saknar som 
sagt även en utblick mot den litterära institutio-
nens utseende i samtiden, och en jämförelse med 
hur andra författarskap hanterade frågan om litte-
raturens roll i samhället. Det skulle inte krävas nå-
gon längre utläggning, men det skulle tjäna till att 
ge en skarpare relief åt det unika och spännande 
med Salomonsons författarskap.

Som helhet är ändå Carl-Eric Johanssons avhand-
ling en mycket ambitiös och tillförlitlig receptions-
studie som ger värdefulla inblickar i den tid som 
skildras och de framtidsavgörande debatter som 
pågick. Avhandlingen visar förtjänstfullt varför 
Kurt Salomonsons i tid tämligen korta författar-
skap kom att bli så betydelsefullt, som ett slags lack-
muspapper för omvandlingen av det svenska folk-

hemmet. Johanssons studie lämnar därför ett vik-
tigt bidrag inte bara till förståelsen av Salomon-
sons särpräglade och mångtydiga romaner, utan 
ger också en inträngande bild av folkhemmets kris 
i det svenska samhällsprojektet.

Analysen av detta skeende är både grundlig och 
originell och ger resultat som sträcker sig utöver 
det rent litteraturvetenskapliga intresset. Det ma-
terial som Johansson gått igenom är mycket omfat-
tande och hans avhandling har därför alla utsikter 
att bli en källa som andra forskare intresserade av 
1950- och 60-talets samhälle och litteratur kom-
mer att ösa ur.

Anders Öhman

Carina Agnesdotter, Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand 
och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–
1982. Gidlunds förlag. Hedemora 2014.

Dikt i rörelse är en rik avhandling som behandlar 
en rad väsentliga frågor om poesins politik, reto-
rikens möjligheter och sociala rörelsers kampme-
toder. Carina Agnesdotter intresserar sig för poe-
sins funktion i sociala rörelsesammanhang och tar 
fasta på den typ av poesi som alltsedan de svenska 
folkrörelsernas framväxt har utgjort ett viktigt in-
slag vid organisationers möten och manifestatio-
ner. Denna typ av litteratur har av forskare ofta be-
traktats som ointressant, eller endast intressant på 
grund av dess sociala funktioner, inte dess estetiska. 
Under de senaste decennierna har detta förhållande 
dock ifrågasatts och förändrats, och Agnesdotter 
skriver in sig i ett forskningsfält som vill under-
söka relationen mellan denna litteraturs ärende, 
estetik och retorik.

I centrum för undersökningen står de dikter för-
fattaren, journalisten och läraren Ingrid Sjöstrand 
(f. 1922) skrev om kvinno- och fredskamp under 
ett decennium när dessa frågor debatterades som 
mest aktivt. Genom att betrakta dessa dikter som 
så kallade bruksdikter – dikter som skrivs och an-
vänds för ett särskilt syfte – vill Agnesdotter under-
söka hur de bidrar till freds-, miljö- och kvinnorö-
relsens kunskapsproduktion, men också undersöka 
dikternas funktion i specifika situationer och hur 
de i förlängningen kan ge upphov till handling. Det 
är således stora och för litteraturvetenskapen cen-
trala frågor som behandlas och avhandlingen ger, 
som avhandlingar ska, både nya insikter och väcker 
kritiska frågor som sporrar till diskussion. Innan jag 




