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Förord 

Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning har sedan 
starten 1990 arbetat för att främja forskning om folkbildning. Pro-
grammet är organiserat som ett nätverk av folkbildningsforskare från 
olika discipliner och lärosäten samt av folkbildare från hela landet. 
Ett viktigt led i Mimers arbete är utgivningen av egna skrifter. Både 
antologier och småskrifter ges ut i samarbete med Skapande Vetan-
de. 

Lars Furuland, professor emeritus i litteraturvetenskap särskilt lit-
teratursociologi vid Uppsala universitet är en av grundarna av Mi-
mer och har under flera år varit en drivande kraft i Mimerrådet. Det 
är därför särskilt glädjande att vi nu får möjligheten att publicera en 
småskrift författad av honom. Skriften bygger på den imponerande 
handbok om Svensk arbetarlitteratur som han nyligen publicerat i 
samarbete med professor Johan Svedjedal. I småskriften fördjupar 
och analyserar han folkbildningsverksamhetens och folkrörelsernas 
betydelser för arbetarförfattarnas möjligheter att förverkliga sina för-
fattardrömmar.  

I inledningen av skriften diskuterar Lars Furuland vad arbetarlit-
teratur är. Där skriver han att ”det är synvinkeln underifrån och det 
skarpa ögat för samhällets klassklyftor som konstituerar arbetarför-
fattarna”. Han tar läsaren med på en spännande resa över tid och 
speglar folkrörelserna som författarmiljöer, betydelsen av olika slags 
bibliotek och folkhögskolorna som drivhus för författare. Vi delar 
hans förhoppning att listan över författare som varit elever på olika 
folkhögskolor, som finns i slutet av skriften, inspirerar till litteratur-
sociologiska och vuxenpedagogiska studier av ståndscirkulation och 
klassresor. Vi vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till Lars 
Furuland för gott samarbete och för hans omfattande arbete med 
skriften.  
 
 
Ann-Marie Laginder 
Lektor och föreståndare för Mimer 
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Författarens förord 

I Svensk arbetarlitteratur av Lars Furuland & Johan Svedjedal, en 
handbok utgiven 2006, redovisar jag på mina 430 sidor många punk-
tuella iakttagelser av den betydelse som folkbildningsverksamhet, 
folkhögskolor och folkrörelser uppenbarligen har haft för arbetardik-
ten i Sverige. Men frågan kräver en mer övergripande och systema-
tisk behandling. En första skiss diskuterades vid Mimers forskarkon-
ferens i november 2006 på Brunnsvik. Nästa steg blev att lägga fram 
en väsentligt utvidgad framställning, avsedd för Mimers småskrift-
serie, på ett seminarium i Linköping i februari 2007.  

Kap. 1 i föreliggande småskrift om Folkbildningens och folkrörelser-
nas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige börjar liksom handboken 
med en grundlig diskussion av frågan ”Vad är arbetarlitteratur?”. 
Hur bör termen bäst avgränsas? Kap. 2 behandlar den grundläggan-
de frågan, hur den jämförelsevis mycket tidiga läskunnigheten i Sve-
rige kan förklaras och hur det gick till när läsningen blev ”begrun-
dande”. Först fick väckelserörelserna och några decennier efter 1850 
även arbetarrörelsen sina ”läsare” som inte nöjde sig med katekes-
rabblandet inför husförhören. Kap. 3 lyfter fram fem typfall ur arbe-
tardiktens första författargeneration, fyra män och en kvinna. Kap. 4 
är ägnat åt ”Folkrörelser som författarmiljöer”. De flesta svenska ar-
betarförfattarna sökte sig ingalunda till en enda rörelse utan kunde 
samtidigt vara engagerade i tre–fyra olika verksamheter inom två–tre 
av folkrörelserna – allt efter rådande lokala förhållanden. En vanlig 
kombination var att kroppsarbetare organiserade sig fackligt men 
även gick in i ortens arbetarekommun, som ju svarade för det parti-
politiska arbetet på hemorten. Sina kulturella intressen utvecklade 
många arbetare inom nykterhetsrörelsen, som var tidigt ute med 
studiecirklar, bibliotek och teatergrupper.  

Arbetarbiblioteken och det framväxande folkbiblioteksväsendet 
anlitades självfallet av arbetarlitteraturens pionjärer. Men kap. 5 om 
”Arbetarförfattarnas bibliotek” ger också talande exempel på hur 
stor betydelse folkbiblioteken fortfarande vid sekelskiftet 2000 har för 
låntagare från hem utan läsvanor.  
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Folkhögskolorna får ett eget kapitel 6, det största partiet i skriften. 
Till typiska bygdeskolor sökte sig åtskilliga blivande arbetarförfatta-
re alltifrån sekelskiftet 1900. Och arbetarrörelsens första folkhögskola 
Brunnsvik, grundad 1906, har fostrat en hel ”Brunnsviksparnass”. 
Härvidlag kan jag bygga på egen primärforskning inför jubileums-
verket Svensk folkhögskola 100 år (1968, del IV), som jag nu följt upp till 
våra dagar. Frågan är om inte denna skolforms mångskiftande di-
daktik för vuxna (jämte folkbiblioteken) har erbjudit den allra vikti-
gaste författarskolan för ”de nya intellektuella” – en term som lanse-
rades 1936 av litteraturkritikern Ivar Harrie. Det var folkhögskolor-
na, främst arbetarrörelsens Brunnsvik och bygdeskolan Hola nära 
Ådalens sågverksdistrikt, som först skapade studiemiljöer särskilt 
lämpad för autodidakter från arbetarklassen. För denna elevkategori 
befordrade folkhögskolan därmed en långt mer avancerad läs- och 
skrivkunnighet än folkskolan förmått åstadkomma. Detta skedde i 
jämförelsevis fria undervisningsformer och befrämjades av internat-
livet, det framväxande stipendiesystemet, folkhögskolebiblioteken 
och elevtidningarna som på åtskilliga skolor gav publiceringsmöjlig-
heter för skrivlystna elever.  

När ungdomar, som brutit upp från det gamla agrarsamhället och 
lämnat bondgårdar, torp och statlängor under folkhögskolans första 
halvsekel, kom till en för bondebefolkningen inrättad skola så ledde 
det inte sällan till mer eller mindre allvarliga konflikter. För att or-
dentligt belysa detta i kap. 6 om folkhögskolan som bildningsväg bör 
den undersökta populationen även innefatta ett par blivande förfat-
tare, som med tiden främst blev bondeskildrare. Jag har därför valt 
att dröja vid folkhögskoletiden för den på många fronter radikale      
J. L. Saxon (den förste folkhögskoleelev som invaldes i Sveriges för-
fattarförening) och vänsterliberalen Carl Larsson i By, ungdomsmö-
tenas skald framför andra. Revolten mot bondeskolan började 1903 
med skogsarbetaren Gustav Hedenvind-Eriksson som kom till den 
konservativa folkhögskolan Birka i Jämtland. 

Kap. 6 innehåller också långa namnkataloger avsedda att under-
lätta vidare studier av skrivande elever i framtida vuxenpedagogisk 
forskning. En sådan ansats skulle även kunna innebära att elevers 
och lärares syn på skolformen jämfördes. Åtskilliga folkhögskolelära-
re har nämligen förlagt romaner eller noveller till folkhögskolemiljö 
och använt fiktionens form, när de redovisat sina erfarenheter av 
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skolformen. En kort översikt av ”Författande folkhögskollärare” vill 
påvisa denna möjlighet.  

Vad gäller elevlistorna så finns där åtskilliga exempel på blivande 
författare, t. ex. Susanna Alakoski och David Ericsson, som tveklöst 
hör hemma under rubriken arbetarförfattare enligt definitionerna i 
kap. 1. Men eftersom en tydlig förändring av bildningsvägarna för 
folkhögskoleelever med författarambitioner ägt rum, har jag funnit 
det motiverat att även skriva ett avsnitt om ”Skrivarkurser på fram-
ryckning”. Vad som avses är de nya skrivarlinjer och -kurser, som i 
högsta grad visat sig vara attraktiva för just denna kategori av elever. 
Därmed har en viktig komplettering av verksamheten skett vid drygt 
ett tjugotal av de 148 svenska folkhögskolorna (2007). Jag försöker 
skissera denna nyskapande pedagogiska utveckling på skrivkonstens 
område och karaktärisera pionjärskolorna. 

Skriften avslutas med en omfattande käll- och litteraturförteck-
ning som är uppställd efter bokens kapitelindelning.  

Författaren har slutligen all anledning att tacka en rad uppgifts-
lämnare och seminariedeltagare: Ann-Marie Laginder, Staffan Lars-
son, Stefan Petersson och Monika Samuelsson vid Mimer i Linkö-
ping, Arne Andersson i Norberg, Gunnar Balgård i Umeå, Monica 
Borg i Smedjebacken, Kjersti Bosdotter på If Metall, David Ericsson 
och Per Sundgren i Stockholm, Torgny Karnstedt i Arvika, Kerstin 
Kieri i Stockholm, Bibbi Rydberg i Ludvika samt folkhögskoleföre-
trädarna Ann-Mari Bylund på Medlefors, Stewe Claeson på Kungälv, 
Christina Garbergs-Gunn på Brunnsvik, Ingmar Lemhagen, Arne 
Sundelin och Ann Abrahamsson på Biskops-Arnö, Lena Mårtensson 
på Skurup och Bertil Olsson på Skinnskatteberg. 

 
Uppsala i oktober 2007 

Lars Furuland 
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1. Vad är arbetarlitteratur? 

Den svenska arbetarlitteraturen framträdde vid slutet av 1800-talet 
som kampdikt, publicerad i tidningar och på vänsterförlag. Under de 
första decennierna av 1900-talet mognade den till en bred litterär rö-
relse, konstnärligt vital och i nära kontakt med internationella realis-
tiska och modernistiska strömningar. Med författare som Martin 
Koch, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Jan Fridegård blev ar-
betarlitteraturen inte bara etablerad i den litterära offentligheten utan 
också en angelägenhet för stora skaror av läsare. Arbetarlitteraturen 
kom att bli ett av Sveriges originella bidrag till världslitteraturen.  

År 1952 utgav förlagsmannen Åke Runnquist på Bonniers en kort-
fattad översikt om Arbetarskildrare. Från Hedenvind till Fridell. Ett par 
mindre skrifter som försökt beskriva arbetarlitteraturen som en hel-
het har också utkommit under årens lopp och naturligtvis kan man 
leta upp många viktiga uppsatser och specialstudier av enskilda för-
fattarskap. Men inget försök har tidigare förekommit att skriva en 
aktuell handbok över hela strömningen, alltså sammanföra vad som 
hänt på arbetardiktens fält under den ungefär etthundratjugofem-
åriga perioden från kamplyrikens dagar till vår samtid. Det är detta 
jag försökt mig på i boken Svensk arbetarlitteratur som utkom i april 
2006. Den har utgjort utgångspunkt för föreliggande småskrift – de 
som vill fördjupa sig vidare rekommenderas att ta del av boken.  

Boken är skriven av mig och Johan Svedjedal, min efterträdare på 
Uppsalas litteratursociologiska professur. Svedjedal bidrar med ett 
hundratal sidor om framväxten av vänsterförlag i Sverige, medan jag 
i fyrtio kapitel på fyrahundratrettio sidor svarar för den litteratur-
historiska framställningen. 

Den omfattande antologin Arbetets ansikten som ”En bok för alla” 
utgav 1998 kan komplettera handboken. Den ger korta författarpre-
sentationer och representativa textutsnitt hämtade från sjuttionio ar-
betarförfattare i samma drygt hundraåriga proletära litteraturström-
ning som Svensk arbetarlitteratur vill teckna.  
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Strömningens bredd och dess miljöer 

Åtskilliga läsare och recensenter av handboken har uttryckt förvå-
ning över att det funnits så många författare som kan föras till den 
genre i svensk litteraturhistoria som brukar benämnas arbetarlit-
teratur/arbetardikt eller (för den äldsta perioden) proletärlittera-
tur/proletärdikt. Att få en fullständig överblick över hela fältet arbe-
tarlitteratur är svårt, eftersom så många författare varit marginalise-
rade på riksplanet och endast mött sina recensenter och sin publik i 
lokala eller regionala kulturella nätverk. Boken ger många exempel 
på detta. I den centrala litterära offentligheten, där akademiskt utbil-
dade bedömare i regel varit grindväktare (gatekeepers), har intresset 
periodvis varit svagt för arbetardikt och arbetarskildringar. 

Den internationellt sett märkliga bredd och mångsidighet som den 
svenska arbetardikten uppvisar bör granskas i historiskt och sociolo-
giskt men också i pedagogiskt perspektiv. Förklaringar till att denna 
strömning haft en sådan styrka bör först och främst sökas på den fria 
och frivilliga folkbildningens domäner, inom folkrörelsernas mötes-
verksamhet och tidningspress och tack vare utbyggnaden av folkbib-
liotekssystemet och alla de möjligheter som folkhögskolan erbjudit 
autodidakterna. Dessa miljöer har gett inspiration och skolat ett stort 
antal författare utanför det akademiska systemet.  

Min granskning av folkbildningens betydelse för svensk arbetarlit-
teratur kommer således att handla om några frivilligföreningar, insti-
tutioner och kulturella nätverk som lade grunden till arbetarlitteratu-
rens enastående utveckling i Sverige. Jag utgår från vad som är be-
kant om de mer eller mindre etablerade arbetarförfattare som ingår i 
mitt grundmaterial till boken Svensk arbetarlitteratur. Det innebär att 
jag kommer att uppehålla mig vid mycket konkreta förhållanden 
som enskilda personers biografier, främst deras bildningsvägar och 
klassresor. Givetvis ska också de skrivande folkhögskoleelevernas 
memoarer och självbiografiska utvecklingsromaner utnyttjas. 

Definitioner 

Den inom medicinen utbildade Carl Linnæus var en skarpögd skild-
rare från koppargruvans djup i Falun och beskrev på ett skakande 
sätt de sjukdomsöden som väntade de stackars gruvarbetare som här 
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kämpade för sin brödföda. Arbetarskildrare var Linné sannerligen, 
men naturligtvis ingen arbetarförfattare.  

Det räcker inte att skriva om arbetsliv för att bli arbetardiktare. 
Självägande bönder är ju också kroppsarbetare liksom yrkeskunniga 
hantverkare med egen rörelse. Men förutsättningarna och perspekti-
ven på samhället blir annorlunda för dessa befolkningsgrupper – 
praktiskt, psykologiskt och ideologiskt. Det är synvinkeln underifrån 
och det skarpa ögat för samhällets klassklyftor som konstituerar    
arbetarförfattarna.  

Yrkesgrupper som lantarbetare, skogsarbetare, gruvarbetare, järn-
arbetare, fabriks- och industriarbetare befolkade länge den svenska 
arbetardikten. De är nu på väg att i sin yrkesverksamhet snarare bli 
knapptryckare och produktionskontrollörer än kroppsarbetare i 
gammaldags mening. Men klassklyftorna har ingalunda minskat, det 
är allmänt omvittnat. De löper bara längs andra sprickor i samhälls-
bygget.  

Samhälle och arbetsliv har alltså radikalt förändrats och definitio-
nerna kan inte stanna i arbetarlitteraturens utgångsläge, inom grän-
serna för fysiskt tungt arbete i gruvor, järnverk och massafabriker 
eller i skogs- och lantarbete. Ramen för termen arbetardiktning bör 
därför, enligt min uppfattning, vidgas så att även servicefunktioner i 
vård, skola och omsorg och basarbeten inom transport- och kontors-
sektorerna inkluderas. Några exempel är snabbköpskassörskor, vård-
biträden och städare eller de som tillhör den mindre kvalificerade 
personalen hos myndigheter eller privata företag. Alla är de inpassa-
de i system som deras överordnade gjort upp, alla har de mycket be-
gränsade möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. De är allt-
igenom beroende av de nationella eller rentav internationella system 
som byggts upp av deras överordnade – ja, till syvende och sist av 
det vinstmaximerande näringslivet (”kapitalet”) eller den efter be-
sparingar jagande offentliga sektorn. Möjligheten att genom facket 
påverka arbetsmiljö och lönesättning är inte så mycket bättre idag för 
gemene man inom Kommunal än den var en gång för arbetarna i 
tunga kroppsarbeten.  

Långtradarchauffören och författaren David Eriksson berättar i sin 
roman Taxfree (2004) om hur europeiska jättekarteller tar över mark-
naden efter de svenska åkerierna, där chaufförerna ändå kunnat ut-
öva ett visst inflytande. Enda vägen till en något starkare ställning 
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går då över uppbyggnad och utvecklande av solidariteten grupp-
medlemmarna emellan och starka fackliga sammanslutningar. Det är 
den möjlighet, som lönearbetare i gamla eller helt nya funktioner har, 
att få sina synpunkter på arbetsmiljö och löneläge beaktade. 

Arbetardiktning blir därför inte en avslutad period i litteraturhis-
torien. Och de förslag som förekommit till en annan term än ”arbe-
tarlitteratur/arbetardikt”, t. ex. ”litteratur underifrån”, ”klasskamps-
litteratur” eller ”folkrörelselitteratur”, har inte vunnit någon nämn-
värd anslutning.  

När man ibland talat om att arbetardiktning är litteratur för arbe-
tare, så uppfattas det som att verken måste vara publicerade genom 
arbetarrörelsens egna förlag eller tidningar. Men det är inte rimligt 
med hänsyn till den historiska situationen. Endast en liten del av den 
litterära produktionsapparaten i Sverige har varit knuten till arbetar-
rörelsen. Många arbetarförfattare skulle idag vara okända om de inte 
hade sökt sig fram till publicering även på vägar utanför arbetarrö-
relsens egen offentlighet – dvs. dess tidningar, förlag och mötesliv. 

I själva verket är det i skärningspunkten mellan perspektiven dikt 
om arbetare, av arbetare och för arbetare som man finner den väsent-
liga arbetardiktningen. Om man blickar tillbaka över hela 1900-talet 
blir det uppenbart, att det är idéinnehållet i verken, deras ideologiska 
förankring, som är det viktigaste kriteriet. Men det har också i hög 
grad gällt att tydliggöra arbetaren som människa – här kommer     
motiv- och miljöaspekterna in. 

Betoningen av författarens ideologiska perspektiv kan markeras 
genom en skarpare term som proletärdiktning. Men en styrka i den 
hundraåriga traditionen i Sverige har varit, att man inom arbetarrö-
relsens olika grenar på det hela taget inte krävt partidisciplin eller 
ideologisk renlärighet av ”sina” författare. Ett av de få uppseende-
väckande undantagen är utdrivningen mot slutet av första världskri-
get av Ragnar Jändel med flera i anden oroliga diktare ur Zeth Hög-
lunds Stormklockan och de vänstersocialistiska leden. 

Sammanfattande gäller att som samhällsutvecklingen har löpt 
framstår arbetardiktning och arbetarlitteratur som naturliga samlings-
beteckningar för en bred litterär strömning, starkare och mångsidiga-
re än i andra länder. 

Under lång tid var få av arbetarförfattarna kvinnor. Moa Martin-
son, Maria Sandel och Maj Hirdman var därför undantag i en manlig 
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parnass. Denna manliga dominans har mjukats upp på senare tid. 
Exempel är Herta Wirén (1899–1991) och Helga Bergvall (1907–1978) 
som kunde debutera först 1975 då de befann sig långt upp i pen-
sionsåldern. Efter dessa pionjärer följde en hel rad kvinnliga arbetar-
diktare, var och en med sin särpräglade proletära miljö: Rut Berggren 
(f. 1918) från Umeå, Molly Johnson (f. 1931) från brukssamhället Ho-
fors, Mary Andersson (f. 1929) från Malmö, Mona Kalin (f. 1936) från 
Kristinehamn, Marit Paulsen (f. 1939), ”tyskbarnet” från Norge med 
den självbiografiska romanen Liten Ida (1979), i unga år skiftarbetare i 
Smedjebacken vilket debutromanen Du, människa? (1972) vittnar om. 
Och slutligen Ann-Charlotte Alverfors (f. 1947) från Värnamotrakten, 
restaurangsvängens skildrare Lena Kallenberg (f. 1950) och industri-
arbetaren Maria Hamberg (f. 1954) från Södertälje. Återväxten av 
kvinnliga arbetarförfattare har verkligen varit god. 

Arbetarlitteraturen i Sverige har aldrig varit någon skola utan sna-
rare en strömning – och en strömning underifrån. Under olika politis-
ka och sociala skeden har den växlat i styrka. Inte ens de tre som kri-
tiker sammanförde och gav namnet ”statarskolan” var någon litterär 
skola. De utgick visserligen från liknande proletära miljöer men 
skildrade statarklassen ur olika perspektiv och med individuellt väx-
lande stilsträvanden. Det är kanske dessa intressanta skillnader som 
gör att Ivar Lo, Moa Martinson och Jan Fridegård så länge kunnat 
tilldra sig nya läsares uppmärksamhet.  

Samhällsomdaningen under halvseklet före andra världskriget in-
nebar en demokratisering även inom författar- och journalistgrup-
perna. En skönlitteratur om arbetarklassen växte fram, till stor del 
skriven av författare från arbetarhem. Folkrörelseförfattare vore en ru-
brik som täckte hela den skisserade utvecklingen, den demokratise-
ring av yrkesförfattargruppen som framträder tydligare i de skandi-
naviska länderna än någon annanstans. Uttrycket ”folkrörelseförfat-
tare” har också någon gång brukats som litteraturhistorisk term, men 
då i regel bara som en inledande mycket vidsträckt karakteristik. 
Som grupp ter sig ”folkrörelseförfattare” alltför ohanterligt mång-
skiftande. Den innefattar ju väckelse- och nykterhetsrörelsernas skri-
benter och senare även bonderörelsens författare. De ideologiska 
gränserna blir alltför oklara om man försöker sammanföra en så stor 
och heterogen grupp.  
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Men å andra sidan: en sådan beteckning som folkrörelseförfattare 
kunde inkludera även diktare som Fredrik Ström, socialistisk politi-
ker från ett handlar- och bondehem med bildningskarriär via gymna-
sium och högskola. Svårigheten med gruppbeteckningen arbetarför-
fattare eller proletärförfattare framträder också för diktare med ty-
pisk akademisk bildningsbakgrund som Arnold Ljungdal och Erik 
Blomberg, liksom Ström starkt engagerade av socialistisk teori och 
praxis. En lösning vore att vid behov, dvs. vid speciella analyser, 
sammanföra och diskutera relevanta verk av både akademiskt skola-
de och självbildade författare under ett annat tak än begreppet arbe-
tarlitteratur och då välja någon rubricering, t.ex. socialistisk litteratur, 
som tar fasta på det gemensamma ideologiska engagemanget. Nack-
delen är bara att det skulle utesluta syndikalismen med dess kritik av 
centralistiska strävanden inom politiken. Den fackligt ganska svaga 
syndikalismen har för generationer av arbetardiktare inneburit ett 
inspirerande alternativ. (Se handbokens kap. 10 om syndikalismen.) 

Dags att summera: I de senaste hundra årens litteratur ingår en 
kvantitativt omfattande och kvalitativt stark riktning, uppburen av 
diktare som vuxit upp i svenska arbetarmiljöer. Den kan på ett rim-
ligt sätt härbärgeras under beteckningar som arbetar- eller proletär-
diktning, men i samma ögonblick som man söker göra en avgränsad 
skola börjar de reduktionistiska fejderna. Naturligare än att se arbe-
tarlitteraturen som en skola är att (som redan antytts) betrakta den 
som en litterär strömning, sökande sig fram på olika vägar och även 
representerande skilda ideologiska förhållningssätt. Riktningen väx-
lar i styrka under skiftande litterära och politiska klimatförhållanden 
och under olika skeden i de individuella författarskapen. Många dik-
tare kan alltigenom föras till arbetarlitteraturen, medan andra – som 
Harry Martinson, Lars Ahlin och Björn-Erik Höijer – knappast åter-
finns i översikter av svensk arbetarlitteratur trots att flera viktiga 
verk i deras produktion borde diskuteras i sådana sammanhang. Om 
man betraktar arbetardikten inte som en skola utan som en litterär 
strömning blir även sådana avgränsningsproblem lättare att hantera.  
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Internationella jämförelser 

De mest betydande svenska arbetarförfattarnas storhet kan tydliggö-
ras genom internationella jämförelser. Zolas romaner från Paris och 
hans gruvarbetar- och strejkskildring Germinal (1885, sv. övers. sam-
ma år) var enastående kraftfulla. Men Martin Kochs Guds vackra värld 
(1916) borde ha nämnts i samma klass om inte svensk litteratur varit 
så förbisedd internationellt. Den franske litteraturprofessorn och 
översättaren Philippe Bouquet anser rentav att Koch i sitt storverk 
överträffar sin lärofader Zola och att Guds vackra värld skulle ha räk-
nats till 1900-talets mästerverk om inte författaren haft oturen att till-
höra ett så litet språkområde som det svenska.  

Gorkij fångade arbetslagen under industrialismens sena och våld-
samma genombrott i det agrara Ryssland. Hans mästerverk var En 
mor (1907) med bilder av industriarbetarnas liv och strejker i en 
smutsig avkrok av tsarens väldiga land. Men Moa Martinsons Mor 
gifter sig (1936) är fullt jämförbar i uttrycksfullhet och kraft.  

Upton Sinclair upprördes över arbetarnas villkor i Chicagos slak-
terier och skrev romanen The Jungle (1906), utgiven redan samma år i 
flera upplagor på svenska. I USA startade Sinclairs bok en debatt 
som drev fram en reformlagstiftning. Men Ivar Lo-Johanssons statar-
kampanj är ett minst lika starkt inlägg i samhällsdebatten. Och hans 
romaner och noveller var konstnärligt vida överlägsna Sinclairs litte-
rära prestationer.  

Jack Londons Martin Eden (1909, övers. 1912) är den första stora 
proletära utvecklings- och bildningsromanen, men de svenska 30-
talisterna når utan tvekan konstnärligt längre än sin amerikanske fö-
regångare. Tänk bara på Eyvind Johnsons Romanen om Olof (1934–37) 
och Jan Fridegårds Lars Hård (1935–36).  

Slutligen: Amerikanen och svenskättlingen Carl Sandburg har i 
sina dikter lyckats fånga atmosfären i de stora stålverken. Men lika 
stark är Stig Sjödins märkliga diktsamling Sotfragment (1949), stän-
digt omtryckt i nya upplagor. Sjödin är otvivelaktigt en av världens 
främsta arbetarlyriker. 
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Är benämningen ”proletärförfattare - 
arbetarförfattare” nedvärderande? 

Framträdandet av proletariatets egna diktare upptäcktes bl.a. av 
skolmannen och litteraturhistorikern Richard Steffen. År 1921 försök-
te han beskriva skeendet i en läsebok för gymnasiet. Det framkallade 
en rad protester i en häftig pressdebatt i Social-Demokraten. Denna 
händelse analyseras ingående i handboken.  

Anledningen till att Harry Blomberg, Ivan Oljelund och Ragnar 
Jändel gick ut i Social-Demokraten med protester mot beteckningen 
proletärdiktare är lätt att förstå. De hade uppenbarligen upplevt sig 
som nedklassade av kritiken och vid förlagskontakter, eftersom de 
skrev om arbetare. I pressdebatten försvarades rektor Steffens termi-
nologi däremot av Hedenvind, Alfred Kämpe och tidningen Social-
Demokratens framstående recensent Erik Hedén. Det utan tvekan 
starkaste inlägget i striden avsändes från en exilsvensk i Paris. Den 
som förde pennan var Martin Koch, som i tidningen för den 17 no-
vember 1921 använde sig av en drabbande och verkningsfull bild för 
att klargöra arbetardiktningens uppgifter: 
 

I den innestängda, hemska lilla Vasaparken i Stockholm blommade en frostig vår 
en hagtornsbuske – jag tror det var hagtorn. En tidig morgon stod framför denna 
buske en trasig och snorig proletärpojke. Han stod där länge och såg hätskt på den 
vackra blomsterslöjan över de små kvistarna. Slutligen tog han ett hårt grabbtag 
rätt in i busken, ruskade grenarna i vild avundsjuka och sade: 

– Blommar du, jävel? 
Ja, busken blommade. Även denna frostiga vår och i den förfärliga Vasaparken 

i Stockholm.  
Om någon kunde öppna det sovande borgarfolkets ögon för den djupa tragiken 

i denna lilla morgonidyll – han vore proletärdiktare. 
Om någon kunde öppna pojkens ögon för skönheten i den blommande busken, 

för de oändliga livsvärden, som ligga bakom denna skönhet – han vore proletär-
diktare. 

Om någon kunde göra klart för människorna, att den proletärdiktning, som 
trots allt blommar i frostig vår i vårt land, inte får skövlas av lymlar och niding-
ar, och att detta är för hela vårt folks framtid av livsavgörande vikt – ja, om någon 
kunde göra klart för människorna det, han vore i sanning proletärdiktare! 

Denna uppgift är oss förelagd, kamrater inom proletärdiktningen. 
 

Striden om proletärdiktningen för mer än sjuttiofem år sedan vittnar 
tydligt om arbetardiktarnas dilemma i den litterära offentligheten 
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där de hade otillräckligt stöd från kritiker och förlagsfolk med helt 
annan bildningsbakgrund. Ända till 1990-talet har denna situation i 
viss mån bestått. Och även idag är frågan känslig. Författare som 
Tony Samuelsson (f. 1961) och David Ericsson (f. 1958) deklarerar 
frankt att de är arbetardiktare medan åtskilliga andra författare, som 
bevisligen skildrar lågstatusyrken ur klassperspektiv, till varje pris 
söker undvika benämningen. 

1990-talets klimatförändring 

Omkring 1995 skedde en strömkantring i svensk litteratur. Efter en 
period, särskilt på 1980-talet, då den äldre arbetardikten tappade 
mark, kom en ny generation som återerövrade platser i medier och 
offentlighet. Nu framträdde författare som Kjell Johansson (f. 1941), 
Elsie Johansson (f. 1931), Aino Trosell (f. 1949), Majgull Axelsson (f. 
1947) och Göran Greider (f. 1959), som ju inte bara är samhällsdebat-
tör utan också modernistisk poet och Stig Sjödin-pristagare. Forsk-
ningen har ännu inte i någon större utsträckning hunnit behandla 
deras diktning. Författarskapen pågår och lämpar sig ännu inte för 
samma typ av porträttering som för den äldre generationen av arbe-
tardiktare. Synpunkter på de yngres diktning lämnas alltså på ett 
mer översiktligt sätt i handboken Svensk arbetarlitteratur.  

Men 1990-talet innebar, såvitt jag kan se, en klar litterär klimatför-
ändring – ja rentav ett tydligt paradigmskifte. Efter 1980- och det be-
gynnande 1990-talets dominans i den svenska offentligheten för ny-
liberalism och inomlitterära grubblerier förändrades klimatet stegvis. 
Nu investerade de stora kulturredaktionerna mera sällan i postmo-
dernistisk litteratur, inspirerad av franska filosofer. Och en rad för-
fattare med tydliga anknytningar till den gamla klassiska arbetar-
skildringen blev plötsligt välkomna i riksmedierna. De fem just 
nämnda författarna – tre kvinnor och två män – kom att tillhöra de 
allra mest efterfrågade under denna strömkantring.  

Parallellt med de nämnda fem nybrytande författarna eller i deras 
spår har även en hel rad lovande yngre samhälls- och arbetslivsskild-
rare framträtt: Mikael Niemi, Tony Samuelsson, Torbjörn Flygt, Fred-
rik Ekelund, Kjell Eriksson, Anita Salomonsson, Maria Hamberg, 
Lena Kallenberg, Susanna Alakoski, Doris Dahlin, Lo Kauppi och 
Åsa Linderborg. Det litterära systemet har ju alltid ett behov av ny-
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heter, och vågen som fört upp arbetarlitteraturen kommer – det har 
litteraturhistorien lärt oss – att småningom sjunka undan. Men ännu 
2007 tycks vågen av uppmärksamhet inte ha börjat plana ut, förvån-
ansvärt nog.  



 

 23 

 

2. Läskonstens historia – från  
teologi till folkbildning 

Om man vill söka förstå hur arbetarlitteraturen kunde växa fram och 
bli så stark i denna del av världen krävs en pedagogikhistorisk bak-
grundsteckning av mer allmänt slag. Det är rentav befogat att starta 
med den lutherska lästraditionen som började rota sig i landet redan 
mot 1600-talets slut. 

Denna läskultur, som kyrkan stod för genom sina katekesförhör 
och kontroll av konfirmationskunskaperna, hade ännu långt in på 
1800-talet sina uppenbara svagheter. Den utmärktes av utantilläxor 
och högläsning och avsåg inte att leda till skrivkunnighet. Men det 
var fråga om en folkundervisning med märklig bredd. Den gav Sve-
rige – ett av Europas fattigaste länder – en enastående spridd elemen-
tär läskunnighet redan före industrialiseringen. 

Under 1800-talet kom sedan en ny läsundervisning för gemene 
man som kunde ge impulser till en mer fri och varierande läsning. 
Utvecklingen skedde tack vare en rad nya institutioner, organisatio-
ner och aktörer: den allmänna folkskolan 1842, folkhögskolan 1868, 
sockenbiblioteken och andra tidiga folkbibliotekssträvanden och de 
första sammanslutningar som vi vågar kalla folkrörelser. Vad som 
skedde kan beskrivas som ett skifte ”från kyrka till skola, från kate-
kes till basfärdigheter, från teologi till pedagogik, från högläsning till 
tyst läsning, från känd till okänd text” Så sammanfattar Egil Johans-
son, nestor inom svensk läskunnighetsforskning, utvecklingen. 

Konsten att tala, läsa och skriva på en mer avancerad nivå än det 
grundläggande skolsystemet kunde garantera uppövades sedan 
målmedvetet inom det frivilliga, folkliga föreningsliv som från mit-
ten av 1800-talet blev en av de viktigaste bildningsvägarna för auto-
didakter. Bondsöner och arbetarpojkar börjar under andra hälften av 
1800-talet träda fram i kapellet, leda logens verksamhet, representera 
fackklubben vid förhandlingar, föra sin rörelses talan på möten och 
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kongresser och även ibland skriva i den egna rörelsens framväxande 
press.  

Ibland kunde katekesläsningen inför de årliga husförhören och 
konfirmationen utvecklas vidare av starka och begåvade människor 
utan tillgång till högre skolor. En mekanisk högläsning fördjupades 
då till begrundande tyst läsning, som i sin tur kunde bli förutsätt-
ningen för både lekmannapredikan och någon gång författarskap. 
Folk blev ”läsare” som väckelserörelsernas män och kvinnor kallades 
för att de läste på ett nytt sätt, med strävan att förstå textens djupare 
innebörd – en epok som den självlärde socialisten Fabian Månsson 
(1872–1938) skildrat monumentalt i romanen Rättfärdiggörelsen genom 
tron (1916). Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har klarlagt betydel-
sen av den begrundande läsningen i folkbildningsarbetet. 

Under perioden 1848–1878 grundades inte mindre än fyra större 
frikyrkosamfund i Sverige. Efteråt kan man se att det var en demo-
kratisk skolning som inleddes genom väckelserörelserna. Enkelt folk 
började att på egen hand försöka tolka skrifterna. De införde ordnade 
mötesformer för bröder och systrar i sina små församlingar. De 
byggde egna kulturhus och samlingslokaler, de första i Sverige, näm-
ligen bönhusen. 

Frikyrkorörelserna skaffade sig också egna bibliotek med till stor 
del annat bokbestånd än sockenbiblioteken som ju oftast var styrda 
av kyrkans prästerskap. Intressant är att kvinnorna var i knapp ma-
joritet bland författare med anknytning till i varje fall Missionsför-
bundet. Även en del kvinnor hade alltså tack vare föreningsverk-
samheter av olika slag lärt sig skriva inför offentligheten. Flera av 
dem tog upp arbetarmotiv och sociala frågor men klassperspektiv 
och andra kännetecken för arbetarförfattare saknas i regel. Det bör 
dock inflikas att även frikyrkliga arbetare ibland sökte sig till den po-
litiska arbetarrörelsen. Frikyrkofolk tog mycket aktivt del i den be-
kanta Sundsvallsstrejken 1879. Denna stora strejk skulle först i nästa 
författargeneration få sitt äreminne tack vare Martin Kochs Timmer-
dalen (1913). 

Ännu ett par ord måste sägas om de religiösa folkrörelsernas egen 
skönlitteratur. Oerhörd spridning fick Brukspatron Adamsson (1862), 
en berättelse av den blivande ledaren för Missionsförbundet P. P. 
Waldenström (1838–1917). Litteraturprofessorn Henrik Schück gjor-
de den bedömningen att berättelsen om Adamssons jordevandring 



 

 25 

troligen var den allra mest lästa boken i Sverige ännu på 1890-talet. 
Waldenströms folkkära berättelse skrevs i direkt efterföljd till The 
Pilgrim´s Progress (1678, sv. Kristens resa, 1727, och många följande 
upplagor) av den engelske lekmannapredikanten John Bunyan. Den-
na skrift vann spridning över hela den kristna världen. 

Vid mitten av 1800-talet tog ivrare för folkbildning initiativ till 
bildningscirklar, arbetarföreningar och andra associationer med rek-
rytering även från de stora kroppsarbetande skikten av befolkningen. 
Detta föreningsliv, som till en början bedrevs under patriarkalisk 
ledning, syftade till att verka bildande och fostrande på arbetarna.  

Åtskilliga arbetareföreningar, uppburna av liberala intellektuella 
ur medelklassen, fick medlemmar som vågade framträda som skal-
der. Bildningsidealism och disciplineringstänkande utmärker de för-
socialistiska arbetareföreningarnas självlärda skalder men de ut-
trycker även någon gång ett gryende klassmedvetande. Det sociala 
avståndet till proletariatet var dock stort. 

Bagarlärlingen Carl August Rydberg (1824–72) var äldre bror till 
Viktor Rydberg och växte upp i en fångvaktarfamilj i Jönköping som 
efter moderns död proletariserades till den grad att de yngre barnen, 
bland dem Viktor, utackorderades som fattighjon. Den äldre brodern 
Carl August kom över till Växjö där han framträdde som skald i sta-
dens bildningscirkel. Här svarade han för feststämda och fostrande 
dikter, även samlade i ett tryckt häfte Politiska och lyriska qväden af en 
arbetare (1848). C. A. Rydberg kom att göra en klassresa in i folkskol-
lärarkåren och slutade som folkskoleinspektör. 

I Norrköping, där fabriksarbetarna i arbetarföreningen rentav 
översteg hantverksarbetarna i antal, hade föreningen grundats 1860 
av bland andra tretton textilarbetare. Festpoet var en av textilarbe-
tarna, Gustaf Kahlson (f. 1833), som senare liksom C. A. Rydberg 
lyckades skaffa sig utbildning till folkskollärare, en ny kategori utan-
för den högre lärda skolan och akademierna vilken fick stor betydel-
se lokalt som folkrörelseledare under den allra första fasen av demo-
kratiseringsprocessen. 

Folkbildarnas avsikt var som nämnts att föreningslivet skulle ver-
ka bildande och fostrande. Disciplineringstanken kunde ta sig såda-
na uttryck som att arbetarna berömdes för att de på sina förenings-
fester konsumerade punsch under ordnade former. Om Norrköpings 
arbetareförenings årshögtid 1861 skrev man i lokalpressen: ”Den 
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största ordning rådde [- - -] och detta oaktat att Bacci gåvor funnos i 
överflöd och ej heller försmåddes.” 

De liberala arbetareföreningarna fostrade dock inte några författa-
re som rätteligen kan kallas arbetardiktare. Och mot slutet av 1800-
talet trängdes de liberala arbetareföreningarna och associationerna 
tillbaka av mer demokratiskt uppbyggda föreningar med bredare 
bas. De massorganisationer som nu bröt fram har fått namnet folkrö-
relser. 
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3. Några arbetarförfattare  
ur den första generationen 

De författare som här ska föras på tal är alla fostrade inom någon el-
ler några av de klassiska folkrörelserna: frikyrkosamfunden, nykter-
hetsrörelserna, de politiska eller fackliga arbetarrörelserna och (i någ-
ra fall) även kooperationen. Fem typexempel ur första generationen 
av proletärdiktarna ska anföras.  

Karl Johan Gabrielsson (pseudonymen Karolus, 1861–1901) var 
rallarunge och den ende av arbetardiktarna som upplevde 1866–67 
års hungersnöd. I barndomen tvingades han äta barkbröd och hans 
folkskoletid var bara treårig. Gabrielsson blev grovarbetare i Stock-
holm och genom kamraten Petter Magnus Landin (Stockholms all-
männa grovarbetareförenings ordförande 1889) kom han med i det 
fackliga organisationsarbetet. Han tillhörde även en IOGT-loge där 
han framträdde med både poem och små berättelser. Gabrielsson 
började sedan skriva i arbetarrörelsens tidningar och blev småning-
om tidningsman i Social-Demokraten och Folkbladet. Han deltog syn-
nerligen aktivt i arbetarrörelsens verksamhet innan proletärsjukdo-
men lungsot, som han länge kämpat med, till slut besegrade honom. 
Som publicist förde märket Karolus gång på gång fram arbetarklas-
sens bildningsfråga. Följdriktigt blev Gabrielsson den förste från so-
cialistsidan som skrev en separat småskrift om behovet av folkbild-
ning med den tidstypiska titeln Mera ljus. Några ord till arbetareklassen 
om sjelfbildning. Den distribuerades 1897 i massupplaga genom röst-
rätts- och arbetarrörelserna. 

Den socialdemokratiske tidningsmannen Henrik Menanders 
(1853–1917) första yrke var korkskärare och han fick kontakt med 
den europeiska socialismen under sina gesällvandringar. När han 
blev sekreterare i den köpenhamnska Foreningen for Socialismens 
fremme i Sverrig skrev han ”Arbetets söner” inför en utfärd till Malmö 
1885. Dikten delades ut till deltagarna och sjöngs till domkyrkoorga-
nisten Nils Peter Möllers melodi, allmänt bekant genom skolan. Tack 
vare sånghäften och vänstertidningar spreds Menanders dikter, som 
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var mer reformistiska än revolutionära, över landet innan de samla-
des i bokform som Socialistiska sånger och dikter (1915). Det var också 
Menander som 1902 svarade för den svenska texten till ”Internatio-
nalen”. 

Leon Larsson (1883-1922) fick politisk skolning bland anarkister 
och ungsocialister och medarbetade i Brand. Han skrev långt aggres-
sivare kampdikter än Gabrielsson och Menander. Ofta ringde storm-
klockor i hans schvungfulla verser och brandmotiven är frekventa i 
hans första diktsamlingar Hatets sånger och Ur djupet (bägge utgivna 
1906). Bland ”unghinkarna” och inom den socialdemokratiska ung-
domsrörelsen spreds så förvånande stora upplagor som 14.000 re-
spektive 9.000 exemplar tack vare att böckerna var billiga och såldes 
av kolportörer. 

Inom de unga folkrörelserna fanns ett behov, rentav ett ”sug”,    
efter texter som förde fram den egna gruppens argumentering i poli-
tiska och fackliga frågor och småningom även på kulturens område. 
Om man var särskilt skicklig att föra ordet kunde man vinna anställ-
ning inom rörelsen som tidningsredaktör eller agitator, men det mes-
ta fick lov att skrivas ”ideellt” utan förhoppning om betalning.  

När en författare med anknytning till arbetarrörelsen utgav böcker 
som rentav sålde mycket bra tack vare organisationens egna försälja-
re kunde tanken att bli en etablerad och yrkesverksam författare    
födas. Så blev det för Leon Larsson. Hans tunna prisbilliga dikthäften 
hade ju utkommit i upplagor som överträffade nittiotalisternas på 
Bonniers, landets största förlag. Han lockades att skriva en spektaku-
lär avfällingsroman, Samhällets fiende (1909), men det blev början till 
slutet på hans författarkarriär. Sina läsare inom arbetarrörelsen för-
lorade han, och när uppmärksamheten kring avfällingsboken för-
klingat upphörde den borgerliga romanpublikens intresse. Leon 
Larssons författarskap deklinerade och ebbade ut.  

Lantarbetarskildraren Alfred Kämpe (1877-1936) får representera 
den allra första generation av arbetardiktare som valde prosan som 
sitt medium och började författa proletärskisser och rentav romaner – 
den mest arbets- och penningkrävande genren.  Man kan säga att 
han var statarskolans bortglömde far. 

Kämpe växte upp på ett statargods i Östergötland, där han gjorde 
dagsverken, och han blev med tiden en föregångare till den så kalla-
de statarskolan på 1930-talet. Sitt nya efternamn valde Alfred, född 
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Pettersson, eftersom han strävade efter att bli en kämpe för arbetar-
rörelsen. Ambulerande arbetare och rallare, som kommit till hans 
hembygd Vikbolandet, hade fört med sig de socialistiska idéerna. 
Torparsonen tog till sig de nya politiska tankarna och anslöt sig även 
till den första IOGT-logen i socknen. Han ville verka som tidnings-
man och författare men förstod att sådana planer krävde, att han flyt-
tade till närmsta större stad som var Norrköping (1897). Samtidigt 
som han lönearbetade bedrev han självstudier. Han hade turen att 
som lärare vid IOGT:s aftonskola få en lektor vid läroverket i Norr-
köping, Johan Bergman, som brann för folkbildningsarbetet. Kämpes 
självbiografiska böcker vittnar om hans beundran för läraren. Via en 
volontärplats på en norrlandstidning och andra liknande extrabefatt-
ningar kunde han ta steget över till den socialdemokratiska Eskilstu-
natidningen Folket där han tillträdde som chefredaktör 1908. Senare 
blev han redaktör för fackförbundstidningen Lantarbetaren. 

Pionjären Maria Sandel (f. 1870) hade avlidit 1927 och Moa Mar-
tinson (1890–1964) hade ännu inte hunnit debutera när arbetarförfat-
tarna planerade den antologi Ansikten (1932), som skulle innebära ett 
genombrott inför kritik och publik. Boken fick sjutton självbiografis-
ka bidrag men endast ett av dem var skrivet av en kvinna, den 45-
åriga Maj Hirdman som debuterat 1921 med hjärtskärande skildring-
ar från ”de tusen sorgernas hus”, asylen där kvinnor födde sina 
oönskade faderlösa barn. I debutboken bearbetar hon den svåra per-
sonliga förlusten av sitt första barn med en man som övergav henne.  

Maj Hirdman (1888-1966) föddes i ett gruvarbetarhem i Bergsla-
gen och fick efter faderns död en alkoholist som styvfar och måste en 
tid under barndomen omhändertas av släktingar i Stockholm. Tidigt 
fick hon tjäna som lillpiga under hårda villkor. Men hon fick också 
kontakt med ungsocialistiska klubbar i Avesta och Stockholm, där 
hon kunde utveckla sina litterära och politiska intressen. I dessa kret-
sar träffade hon Gunnar Gustavsson-Hirdman, med tiden ledare 
inom ABF, bildade familj med honom 1912 och fick tre barn.  

I de mansdominerade ungsocialistiska kretsarna ansågs ofta kvin-
nan vara underlägsen mannen i intelligens och ett uttalande med den 
innebörden av Gunnar Hirdman har refererats av rörelsens krönike-
skrivare Karl Fernström (Ungsocialismen, 1950). Maj hade skarp blick 
för sådan patriarkalism och skrev redan 1912 ”Den nya kvinnans 
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sång” i fem strofer till Internationalens melodi och fick lida pin för 
detta ”skämt” som kamraterna inte förstod: 
 

O, kvinnor uti alla länder 
som mannen boja lagt uppå. 
O, fattom nu varandras händer 
och låt oss mannen sönderklå. 
[- - - - -] 

 

I Ansikten (1932) för hon fram en alltigenom allvarlig betraktelse över 
vad det innebär att vara proletärförfattare och kvinna. Ett utdrag 
måste här beredas plats. Hela uppsatsen finns omtryckt i antologin 
Arbetets ansikten (1998): 
 

Var äro de övriga kvinnliga proletära diktarna? Jag tror jag vet det. De äro kväv-
da liksom den lärda kvinna jag bar i mitt bröst. Där femton karlar slogo sig fram, 
där stöpo femton kvinnor. [- - - - -] En proletär diktare kan ju i vissa fall leva på 
sin hustru under de tider då han skapar sitt verk. Hon kan se till att han får den 
avskildhet och ro mannen behöver, så långt förhållandena medgiva. En kvinna i 
motsvarande situation kan aldrig få denna avskildhet och ro. Ty mannen diskar 
inte och lagar inte maten och sköter inte barnen, då han kommer från sitt arbete. 
Han gör det inte ens om han är arbetslös, åtminstone inte gärna och tillfredsstäl-
lande.  

 

De fem typfall som anförts vittnar om hur mångskiftade och sling-
rande autodidakternas bildningsvägar mot hägrande intellektuella 
yrken kunde vara. De nämnda torde vara ganska representativa för 
de första femtio-sextio åren i arbetardiktens historia.  
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4. Folkrörelser som författarmiljöer 

Arbetarförfattare hade ju som regel enbart folkskola som utbildning. 
Därför blev andra bildningsvägar viktiga för dem. Folkrörelserna var 
en sådan öppen miljö för att i bred mening utvecklas – man bildade 
sig och fick ett stärkt självförtroende. Det handlade ofta om ett i kol-
lektivet förankrat självförtroende – om att man som arbetare bar upp 
samhället och därför hade rätt till makt och bildning. Närmast bör 
därför framställningen inriktas på att presentera de olika typer av 
föreningar, organisationer och bildningsinstitutioner som de blivan-
de arbetarförfattarna kunde söka upp och begagna sig av vid sina 
klassresor. 
 
De nykterhetsrörelser som verkade i Sverige hade betydligt fler kon-
takter än frikyrkorörelserna med tidiga socialistiska idébärare. Några 
svenska nykterhetsföreningar hade tillkommit redan på 1830–40-
talen. Men huvuddelen av de nykterhetsvänliga medborgarna kom 
under sista kvartsseklet av 1800-talet att bli godtemplare. År 1879 
stiftades efter amerikanskt mönster den första IOGT-logen i Sverige. 
1910 var godtemplarorden som störst och kunde räkna in 160.000 
medlemmar i 2.300 loger spridda över landet. Ideologiskt stod nyk-
terhetsrörelserna för rationalistiskt upplysningstänkande, utveck-
lingstro och broderskapsideal. 

Livskraftiga kulturella verksamheter började växa fram inom 
IOGT och även i Templarorden och NTO. Det kunde locka unga för-
fattarämnen. IOGT ägde också en bildningsapostel i seminarieläraren 
Oscar Olsson (1877–1950), alias ”Olsson med skägget”, som brukar 
kallas studiecirkelns fader och var en litteraturläsningens eldsjäl. I 
trettiofem år var han riksdagsman för socialdemokraterna. Talrika 
studiecirklar med egna bibliotek startades inom IOGT från och med 
sekelskiftet 1900 och åtskilliga loger beredde även amatörteatern ut-
rymme i sitt mötesliv. Nykterhetsrörelserna låg alltså till en början 
före arbetarrörelsen i fråga om insatser på folkbildningsområdet. 

I de två generationer av arbetardiktare som är födda mellan 1880 
och andra världskriget var kontakterna med nykterhetsrörelserna 
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oräkneliga – men naturligtvis av mer eller mindre livsavgörande be-
tydelse. Några exempel kan illustrera. 

Johan Danielsson (1863–1934) skrev nykterhetsberättelser och ral-
larskildringar. Han blev nummer två i den långa raden av arbetar-
skildrare som bevistade någon vinterkurs på en folkhögskola (i Da-
nielssons fall Åsa i Sörmland 1881-82). På sin tid var han välkänd 
som författare av nykterhetsberättelser med social tendens. I Stig-
Lennart Godins avhandling Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitte-
ratur (1994) intar Danielsson positionen som en av arbetardiktens pi-
onjärer. Hans opuslista upptar nio böcker, främst Stenbockens pojke 
(1901) där han kan sägas sammanföra genredrag från nykterhetsbe-
rättelsen och den nu framväxande proletärskissen. Bofasthet kontra 
arbetsvandrande är bara ett av de intressanta teman som förs fram i 
denna länge förbisedda roman med konkreta skildringar av rallarnas 
liv. 

Martin Koch (1882–1940) blev medlem av Templarorden 1906 och 
avancerade till studieledare och småningom till bibliotekarie för rö-
relsens centrala bibliotek. Med en kvick parodi över de rituella turer-
na i logen Vattendroppen (1912) tog han avsked av nykterhetsrörelsen, 
men att karriären inom Templarorden var viktig i hans bildnings-
gång är obestridligt. Inom samma rörelse bevistade Dan Andersson 
(1888–1920) ett par talarkurser och blev 1912 kringresande ombuds-
man för Templarorden, således några år före debuten och före den 
tid (1920-talet) då den unge dödes sångbara dikter skulle bli stående 
repertoar på nykterhetsloger, arbetarföreningar och folkhögskolor. 
Andra författare som haft nära kontakter med nykterhetsrörelsen 
under ungdomsåren och hämtat stoff till självbiografiskt färgade 
skildringar därifrån är Harry Blomberg (1893–1950), Vilhelm Moberg 
(1898–1973) och Folke Fridell (1904–85).  

Bäst har kanske Ivar Lo-Johansson (1901–1990) i en viktig självbio-
grafisk uppsats (Ansikten, 1932) beskrivit hur han som läshungrig 
yngling sökte upp det lokala IOGT-biblioteket. I sin uppsats för han 
ett intressant kultursociologiskt resonemang om arbetarungdomens 
bildningsförsök:  
 

Det var nykterhetsföreningarna som spred litteratur till det svenska bondlandet 
sedan skolbiblioteken för åratal tillbaka spelat ut sin roll. Jag tror att de flesta, 
även vi som sedermera blev något onyktra och avfällingar, är villiga att erkänna 
detta. Arbetarkommunerna, där de slutligen förekom, var alltför materiellt beto-
nade för att på allvar fånga mer än en del av oss. 
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Romanen Pubertet (1978) i hans memoarsvit berättar även om en an-
nan sida av kulturen inom nykterhetsrörelsernas mötesliv, nämligen 
teaterverksamheten. Med humoreskens övertydlighet tecknas här 
ynglingen Ivars längtan efter att få framträda i logens teatersällskap 
och vad som hände när han fick agera på logens lilla scen. 

För arbetarförfattare födda under och efter andra världskriget blev 
inte nykterhetsrörelsens folkbildningsarbete av lika stor betydelse 
som tidigare. Fler författare in spe kom nu från städerna och gick inte 
sällan vägen över läroverksstudier. Nykterhetsrörelsens medlems-
stock minskade också tills den (enligt uppgift) de allra senaste åren 
börjat stiga något sedan man fört upp även drogfrågan på agendan. 

 
Den unga arbetarrörelsen fick också sina ”läsare” men några decen-
nier senare än väckelserörelserna. Processen hade kommit igång när 
de grundläggande förutsättningarna utöver behärskandet av läs-
ningens elementa var tillstädes: dagligt bröd, läsljus, läsplats, stunder 
av arbetsfrihet som inte behövde användas till vila, tillgång till böck-
er och tidningar. Oscar Olsson formulerade en programförklaring i 
sin betydelsefulla skrift Folkets bildningsarbete (1911):  

 
Det är inte den andligt vanlottade trälhopen med sin hätska förbittring utan den 
självuppfostrade fria arbetarskaran med sin glödande harm, som skall vinna den 
slutliga och avgörande segern för klassens materiella och andliga frigörelse. 

 
I autodidakternas memoarer eller självbiografiska romaner dokumen-
teras, ja rentav heroiseras, erövringen av konsten att verkligen kunna 
läsa – än kritiskt reflekterande, än inlevelsefullt. Man ser också i ut-
vecklingsromanerna hur starkt behovet var av förebilder i liv och lit-
teratur för att huvudpersonerna skulle orka syssla med läsning och 
skrivförsök i marginalerna till kroppsarbete. Arbetar- och bondpoj-
kar som läste böcker – i omgivningens ögon var de exempel på hög-
färd, onytta, synd (som”väckta” såg det) eller rena tokenskapen.  

En motsvarighet inom den politiska arbetarrörelsen kan man se i 
hur ”magfrågan” och ”kulturfrågan” under hundra år har hanterats. 
Det börjar med August Palms envisa förkunnelse att magfrågan mås-
te prioriteras och löper vidare över arbetarrörelsens efterkrigspro-
gram som beklagligt nog alldeles tappade bort kulturområdet. Vid 
upprepade samtal med Ivar Lo-Johansson om magfrågan och kultur-
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frågan avvisade han barskt tanken att kulturella framsteg nära nog 
automatiskt skulle följa om bara den materiell standarden steg. Hans 
bestämda uppfattning, grundad på femton års studier av och arbete 
inom lantarbetarrörelsen, var att magfrågan och kulturfrågan måste 
drivas parallellt. 

Att kultur och kunskap tenderar att betraktas som affärsområden 
är också en fara som måste hållas under uppsikt. Kulturyttringar 
marknadsförs som ren evenemangskultur, vars framgång man tror 
sig kunna mäta i kvantiteter. Kultur anses framgångsrik om den blir 
något av en massrörelse under spektakulära arrangemang som kul-
turnätter och bokmässor. Stora pengar styrs in i dessa verksamheter 
och går förlorade för det mer vardagliga och trägna kulturarbetet. 

Det krävs nog ett medborgerligt motstånd ute i lokalsamhällena 
mot överdrifter vid medialiseringen av kulturen. Kan vår tids folk-
bildningsarbete svara mot det kravet på lokalt engagemang?  

När arbetarrörelsen började få fram intellektuella ur sina egna led 
kom de att starkt driva uppfattningen, att klassens frigörelse väsent-
ligen berodde på om arbetarna förmådde ägna sig åt läsning och stu-
dier på sin fritid. I arbetarpressen och inom arbetarbiblioteksrörelsen, 
som faktiskt omfattade något hundratal små bibliotek före storstrej-
ken, manade man sina skaror till att studera fackböcker av värde för 
samhällsomdaningen men också skönlitteratur. Man krävde helt en-
kelt av en upplyst svensk arbetare att han skulle läsa böcker av både 
Strindberg och Aldén. Den senare, folkhögskoleföreståndaren Gustaf 
A. Aldén (1852–1927), var författare till flerbandsverket Medborgarens 
bok (1884) som i flera decennier utgavs i ständigt nya aktualiserade 
upplagor. Tack vare Aldén kunde folkrörelsernas medlemmar lära 
sig kommunallagar och statsförvaltning. 

Vad saken gällde var att utveckla arbetarnas läskunnighet till 
verklig läsförmåga – en kompetens som var någorlunda tillräcklig 
först då man behärskade läsningens två huvudtyper av texter: fack-
boken och den kvalificerade skönlitteraturen. ”Om vi inte hade bo-
ken, hur skulle vi då kunna höja oss i intellektuellt hänseende, hur 
skulle vi då kunna öka vårt vetande” (Brand nr 4 1920). Med tillför-
sikt såg man mot framtiden. Läsarna betraktades som ljusbärare som 
hämtade sin eld hos de stora diktarna, tänkarna och samhällsbyg-
garna. Året efter det att Oscar Olsson formulerat sitt program i Fol-
kets bildningsarbete grundade Rickard Sandler ABF, Arbetarnas bild-
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ningsförbund, som från 1912 skulle svara för rörelsens praktiska 
bildningsverksamheten ute på fältet. 

En intressant iakttagelse som man kan göra beträffande autodi-
dakterna är att det som regel tog minst fem men oftast tio år innan en 
arbetarförfattare verkligen hade ordet i sin makt. Så lång var läroti-
den även för dem som senare kom att räknas till vårt lands mest 
framstående författare, exempelvis Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Mo-
berg och Moa Martinson.  

Den politiska arbetarrörelsen och speciellt dess mötesverksamhet 
visar sig ha varit betydelsefull för arbetarförfattarna. De tidigare 
granskade typfallen ur första generationen är goda exempel på detta. 
Deras kontakter med lokala partiorganisationer kunde föra dem vi-
dare till olika politiska uppdrag. Det gäller såväl Gabrielsson som 
Menander och Kämpe. Även den ryktbare riksdagsmannen, agita-
torn och föreläsaren Fabian Månsson i samma sekelskiftesgeneration 
är en av dem som gjort en sådan klassresa.  

Ett stort antal självbildade i senare generationer har på liknande 
vis varit aktiva inom olika grenar av den socialdemokratiska arbetar-
rörelsen och haft fackföreningspress och socialdemokratiska tidning-
ar som viktiga avnämare av noveller och artiklar. Givna exempel är 
Ivar Lo-Johansson, Stig Sjödin (1917–93) och Birger Norman (1914–
95). Även en av de första kvinnliga arbetarförfattarna, Elsa Appel-
quist (1909–77), var direkt knuten till den socialdemokratiska rörel-
sen och dess tidningspress. 

 
Syndikalismen blev en viktig miljö för arbetarförfattare, trots att rö-
relsen som sådan inte kunde mäta sig i numerär med LO eller social-
demokratin. Ett tidigt exempel (se kap. 3) är kampdiktaren och anar-
kisten Leon Larsson. Rader av författare har följt i hans spår tack vare 
sina kontakter med anarkismens efterföljare: ungsocialismen och 
syndikalismen. Det är fullt av exempel på hur mer eller mindre eta-
blerade författare på vänsterkanten inspirerats av syndikalismens 
samhällssyn och kritik av centralismen inom socialdemokratin och 
LO-facket. Syndikalisterna hävdade att den lokala verksamheten – 
och inte en väl organiserad centralorganisation – var det allra vikti-
gaste för arbetarklassens skolning.  

De litterärt främsta med läroår inom den ideologiska riktning som 
syndikalismen representerar är Eyvind Johnson (1900–76), Moa Mar-
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tinson (1890–1964), Folke Fridell (1904–85), Stig Dagerman (1923–54) 
och Kurt Salomonson (f. 1929).  

Eyvind Johnson hade i ungdomen varit politiskt och fackligt verk-
sam inom den anarko-syndikalistiska grenen – ett viktigt skede även 
i bildningsromanen om ynglingen Olof. Men redan Gustav Heden-
vind-Eriksson (1880–1967), som fick flera av sina böcker antagna på 
Brands förlag och blev en förebild för den unge Eyvind Johnson, be-
undrade den blide ryske anarkisten och utopisten Krapotkin. Och 
bägge inspirerades de av Krapotkins trovissa argumentering för att 
drivkraften till ”inbördes hjälp” trots allt var en grundinstinkt hos 
människan. De tillhörde tidningen Brands flitigaste medarbetare un-
der åren närmast efter första världskriget.  

Moa Martinson var en tid under 1920-talet vice sekreterare i So-
rundas lokala avdelning av Sveriges arbetares samorganisation 
(SAC). Folke Fridell arbetade i nära trettio år för Lagans textil AB och 
var samtidigt aktiv bland hemortens syndikalister, godtemplare och 
kooperatörer. Allra viktigast för honom var medlemskapet i den lo-
kala samorganisationen (LS). ”Alla som jag tyckte var de bästa män-
niskorna var syndikalister så det var självklart för mig”, skriver han i 
en självbiografisk återblick. En tid var han även bibliotekarie för ett 
ABF-bibliotek, men hans författarskap startade med artiklar i syndi-
kalistpressen som han byggde ut till politiska broschyrer. Salomon-
son avancerade för sin del till att en tid bli journalist på syndikalist-
tidningen Arbetaren. 

Det är utmärkande för det stora flertalet svenska arbetarförfattare 
att de velat vara självtänkare och fria intellektuella och undvikit att 
binda sig vid centralt utfärdade politiska paroller. Som ett exempel 
kan Hedenvinds kritiska inlägg i tidskriften Perspektiv (nr 4 1954) an-
föras. Det riktar sig mot att fackföreningsrörelsen allt oftare accepte-
rar kontinuerlig drift. Hedenvind drämmer till med formuleringar 
som att söndagen är ”den enda absoluta symbol på friheten den civi-
liserade människan hittills förmått bevara okränkt”. Sådana person-
liga och självständiga ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor 
har naturligtvis stärkts eller föranletts genom Hedenvinds, Eyvind 
Johnsons, Fridells och många andra vänsterförfattares nära kontakter 
med syndikalismen och genom att flera av dem i början av skrivar-
karriärerna medarbetade i Brand och Arbetaren och gav ut böcker på 
Brands och Federativs förlag.  
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En mycket stor skara författare från arbetarklassen med perspektiv 
underifrån och motiv från arbetarvärlden har stått ytterlighetsrikt-
ningarna inom arbetarrörelsen nära. Från olika fraktioner inom den 
kommunistiska rörelsen i Sverige har även åtskilliga arbetarförfattare 
rekryterats. Ofta tillhörde de ungdomsrörelser inom växlande kom-
munistiska grupperingar, men den interna mötes- och bildnings-
verksamheten är föga omskriven.  

Ture Nerman (1886–1969) verkade i decennier inom yttersta väns-
tern innan han på äldre dar blev socialdemokrat och ledande mot-
ståndsman i opinionsstriderna mot nazismen. Flera romaner med 
motiv från arbetslöshetskommissionens beredskapsarbeten kring 
1930 har utkommit. Den bästa AK-romanen skrev Allan Eriksson 
(1916–63) som stod kommunismen nära och gav ut sin arbetslöshets-
skildring på partiförlaget Arbetarkultur. Lars Ahlin (1915–97) till-
hörde liksom sin ungdomsvän Ivar Öhman de aktiva pionjärerna 
inom Kilbomsgrenen av den kommunistiska rörelsen, vilket ligger 
bakom hans behov av att sedan skriva en uppgörelseroman. Det blev 
hans debut Tåbb med manifestet (1943) som utkom på det socialdemo-
kratiska förlaget Tiden.  

Som för åtskilliga andra flitiga arbetarförfattare dröjde det länge 
för Fred Eriksson (f. 1914) innan han kunde prestera väl genomarbe-
tade självbiografiska romaner och fick ett välförtjänt genombrott hos 
kritik och publik. Först porträtterade han den utsläpade modern, Ma-
ria 1898–1942 (1978) och sedan fadern, Björn 1884–1970 (1982), en ar-
betsträl och sträng patriark i den egna familjen med femton barn. I 
kommunalpolitiken arbetade Fred Eriksson för kommunistpartiet 
och flera av hans böcker har utkommit på Arbetarkultur. Som 
medarbetare i Ny Dag hade han förmånen att få diskutera sina tidiga 
författarförsök med tidningens kulturredaktör Per-Olov Zennström.  

Sture Källberg (f. 1928) har varit medlem i ett kommunistiskt ung-
domsförbund, vilket satt spår i hans författarskap, men han lämnade 
rörelsen efter sina bildningsresor ut i världen. Gunnar Kieris (f. 1928) 
första bok, 1. arbetskompaniet Storsien (1972), handlade om interner-
ingen av kommunister under andra världskriget. Ämnet berörde   
honom personligen eftersom hans far hade tillhört de drabbade.  
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5. Arbetarförfattarnas bibliotek 

Bibliotek av olika slag har alltifrån 1800-talet haft stor betydelse för 
allt folkbildningsarbete. Under det första skedet grundades sockenbib-
liotek på många håll i landet enligt rekommendationer i folkskole-
stadgan 1842. Men väckelserörelsens folk kunde (som nämnts i kap. 
2) sällan begagna de ortodoxa sockenbiblioteken utan började här 
och var upprätta egna boksamlingar, en nästan bortglömd typ av 
folkrörelsebibliotek. Sockenbibliotekens inriktning var patriarkaliskt 
fostrande och i regel inträdde någon kyrkans man som föreståndare. 
Det är betecknande att den traditionsbevarande tidskriften Läsning 
för folket, som efter engelskt mönster började utges 1834 av ”Sällska-
pet för nyttiga kunskapers spridande”, stödde sockenbiblioteken och 
att långa serier av tidskriftens inbundna årgångar kom att fylla 
många hyllmeter i varje sockenbibliotek. Med tiden blev tidskriftsår-
gångarna alltmer dammiga – efterhand som Läsning för folket tedde 
sig gammalmodig och inte längre kunde locka till utlåning.  

Motrörelser växte fram inom små grupper av politiskt medvetna 
arbetare. På 1880-talet grundade de sina egna arbetarebibliotek som 
fick en intressant profil genom koncentrationen på tre typer av böck-
er som inte fanns i sockenbiblioteken och deras motsvarigheter för-
samlingsbiblioteken i städerna. Det som folkrörelseanknutna låntagare 
behövde var 1) sociala och politiska skrifter, 2) arbeten om den reli-
giösa frågan och 3) August Strindbergs verk. I en protokollförd dis-
kussion från biblioteksgrundandet 1886 bland Stockholms fackligt 
organiserade järnarbetare yttrade medlemmen K. J. Karlsson, att han 
under så lång tid ”läst överklassens böcker att han dels ledsnat på 
dem, dels ock af ekonomiska skäl ej längre kunde hålla sig med dem, 
hvarför tal. hädanefter ämnade läsa de böcker och tidningar som rör 
den sociala frågan”. Bland författare som gjort honom till socialist 
nämner han först och främst Strindberg. Arbetarebiblioteken kan be-
traktas som en proteströrelse mot sockenbiblioteken och försam-
lingsbiblioteken och deras bokval – ja, i sista hand mot den domine-
rande borgerliga litterära offentligheten. I Stockholm växte denna 
biblioteksrörelsen sig stark kring sekelskiftet 1900 under Fredrik 
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Nilssons skickliga ledning. Ett nät av filialer i olika stadsdelar upp-
rättades. En av arbetardiktarna i första generationen prosaberättare, 
Maria Sandel, tillhörde låntagarna (enligt brev 1901 från Amalia 
Fahlstedt till Ellen Key.) 

Även från liberalt håll, under de så kallade arbetareföreningarnas 
hägn, grundades åtskilliga omfattande bibliotek, främst i de större 
städerna. En särskilt imponerande boksamling ägde Göteborgs arbe-
tareförening tack vare mecenater. Men ännu 1886 hade det stora Gö-
teborgsbiblioteket med liberal förankring inte förtecknat en enda bok 
av Strindberg i sin tryckta katalog. Man kan se klara ideologiska 
skillnader i bokbestånden inom de två nämnda typerna av bibliotek 
riktade till arbetare och gemene man. I princip upprätthöll ledningen 
mycket noga de skilda benämningarna på de två bibliotekstyperna: 
arbetarebiblioteken och arbetareföreningarnas bibliotek. Inom de 
framväxande biblioteksrörelserna fanns alltså tydliga tendenser till 
samma polarisering som på det politiska fältet.  

Vidare upprättades folkhögskolebibliotek som blev en viktig del av 
den studievänliga internatmiljö som landets folkhögskolor försökte 
skapa. Endast i undantagsfall har bokbestånden på folkhögskolebib-
liotek granskats i skolhistorikerna, men det lilla som är bekant tyder 
på att bokurvalen för folkhögskolebiblioteken var mer aktuella än i 
de liberala arbetareföreningarnas bibliotek men långtifrån så radikala 
och vänsterpräglade som i de socialistiska arbetarebiblioteken. Här-
vidlag inträffade dock en förskjutning sedan Brunnsvik efter grun-
dandet 1906 under Karl-Erik Forsslunds ledning började bygga upp 
sin egen Bokstuga.  

För att finna skildringar från de folkrörelseanknutna biblioteken 
får man söka sig till arbetarförfattarnas självbiografiska böcker eller 
uppsatser. För nykterhetsrörelsens del har Ivar Lo-Johanssons be-
skrivning i memoarerna redan citerats (i kap. 4). Även för Jan Fride-
gård öppnade ett IOGT-bibliotek dörren till litteraturens värld. Vid 
mitten av 20-talet fick han kontakt med godtemplarbiblioteket i En-
köping – det som senare blev en grundstomme i stadsbiblioteket. 
Tack vare föreståndaren C. M Axelsson, "slavhandlarn" kallad efter-
som han även förestod arbetsförmedlingen, var biblioteket välförsett 
även med exklusivare litteratur som lyrik och filosofisk och teosofisk 
litteratur.  
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"Ett av mina universitet" satte Fridegård som rubrik på en uppsats 
om IOGT-biblioteket som han skrev för Enköpings stadsbiblioteks 
årsberättelse 1956:  
 

Jag minns väl den suveräna känsla som grep mig när jag hade att välja mellan tu-
sentals volymer - jag som tidigare endast kände till trasiga låneluntor med 1800-
talsromantik som cirkulerade mellan statkåkarna någon gång. Det var en himmel 
dittills sluten för mig. 

 

ABF-bibliotek fick stor betydelse för mötet med litteraturen. I olika 
sammanhang har Lars Ahlin preciserat sin läsning av arbetarförfat-
tarna och även markerat att Dostojevskij var ”den stora upptäckten”. 
Bland svenska arbetarförfattare har han nämnt Hedenvind, Koch, 
Eyvind Johnson och Värnlund. Med särskild värme hyllas Heden-
vind. Hans expressionistiska och symbolistiska världskrigsböcker 
nämner Ahlin som jämbördiga med Pär Lagerkvists samtida verk. 
När Ahlin läser Hedenvinds skrifter från perioden 1918–24 är det 
alltså ett litet ABF-bibliotek i Sundsvall som bistår honom med låne-
böcker:  
 

Jag kommer väl aldrig att glömma den bittra höstvecka 1928, då jag i en följd läste 
”En dröm i seklets natt”, ”Tiden – och en natt”, ”Järnets gåta” och ”Orions bäl-
te”, alla fyra av Gustav Hedenvind-Eriksson. Jag hade lånat hans böcker på ABF:s 
bibliotek i Sundsvall. 

 
IOGT- och ABF-biblioteken gick under 1920-30-40-talen succesivt 
upp i de kommunalt stödda bibliotek som tidigare tagit arv efter de 
gamla sockenbiblioteken. Inte sällan blev, som redan exemplifierats, 
folkrörelsebibliotekens bokbestånd själva grundstommen när mo-
derna folkbibliotek skulle byggas upp.  

I romaner av nutida författare kan man möta lika inlevelsefulla 
skildringar av bibliotek som hos Fridegård och Ivar Lo. Bodil Malm-
sten är en varm förespråkare för folkbibliotek och i Det är fortfarande 
ingen ordning på mina papper (2003) finns ett briljant och högst person-
ligt avsnitt om det öppna bibliotekets ”Brottsförebyggande bedrif-
ter”.  
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Hade inte biblioteket funnits hade jag varit förlorad. Så är det. 
Att jag blev författare och inte förbrytare, poet och inte prostituerad, är bibliote-
kets förtjänst. För att det var öppet. För att vem som helst fick gå in. Det var fritt 
fram. Brottsförebyggande. Samhällsekonomiskt sunt. 
 

För Kjell Johansson erbjöd Midsommarkransens biblioteksfilial i 
Aspudden en kulturmiljö av största betydelse. I första delen, Huset 
vid Flon (1997), av hans redan berömda självbiografiska trilogi finns 
långa förälskade skildringar av detta lilla folkbibliotek som blev en 
tillflykt för både mor och barn från den förfallna förortsvillan där 
den proletära familjen bodde. Modern tillhörde de verkliga stor-
lånarna av romaner och hon förde eviga diskussioner med den likaså 
läsintresserade mormodern om vilken författare i familjen Martinson 
som skrev allra bäst: Harry eller Moa. Kjell Johanssons biblioteks-
minnen fyller många sidor i romanen men några utdrag måste läm-
nas: 
 

Det var Dickens och Thackeray, Mann och Hesse, Dostojevskij och Gorkij, det var 
August Strindberg, Selma Lagerlöf och Hjalmar Bergman, och det var de nyare: 
Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Harry Martinson och Moa Martinson. Om 
dessa två senare rasade en flerårig fejd, ty mormor ville få mamma att erkänna att 
Moa, som mormor familjärt kallade henne, var en större författare än Harry Mar-
tinson. Mamma var av motsatt åsikt även om hon kunde gå med på att också Moa 
Martinsons böcker hörde hemma i Evigheten – mammas benämning på det him-
melska bibliotek där de stora författarnas verk hade sin plats. [- - -] 

Ett biblioteksbesök får en av känna sig högtidlig och på samma gång erfara en 
stor glädje, kan man säga lycka? Visst var det lycka vi kände då vi sakta vandrade 
runt i biblioteket, spred ut oss och förrättade enskild andakt, vid C eller Dg, men 
då och då möttes till gemenskap i gångarna, vid Hc eller Hce. Där log vi mot var-
andra utan att säga något, ty tystnaden rådde härinne, en god tystnad som alla 
var rädda om. [- - -] 

Vi brukade stanna länge på biblioteket i den goda doft de gamla böckerna ut-
sände, också här sökte Eva och jag svar på våra frågor. Men till slut tog vi avsked 
och anträdde hemfärden förväntansfulla inför vad våra böcker skulle visa sig ha 
att berätta. 

 

Så fick också en liten biblioteksfilial sin Höga visa tack vare Kjell Jo-
hanssons starka minnesbilder från uppväxtåren på 1950-60-talen i en 
förort till Stockholm. 
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6. Folkhögskolor som  
drivhus för författare 

De första svenska författarna från folkets breda lager tog ofta vägen 
över folkhögskolan, en frivillig skolform som kommit till Sverige 
1868 från Danmark. Folkhögskolorna började som enkla medborgar-
skolor för bondeklassen men under decenniet före första världskriget 
började även arbetarungdomar strömma till vinterkurserna på vissa 
skolor, tidigast Brunnsvik och Hola.  

En hel del elever, särskilt de som hade författardrömmar, bevista-
de två eller någon gång tre vinterkurser. En tendens som kan avläsas 
i materialet är att åtskilliga började på en närbelägen bygde-/lands-
tingsskola och fortsatte på någon rörelseskola. Men en svag rännil 
tillbaka till bygdeskolorna kunde också förekomma, vilket jag iakttog 
på Malungs folkhögskola. Enstaka elever från arbetarungdomens 
skola Brunnsvik eller baptiströrelsens Sjövik kunde t.o.m. mitt under 
terminen söka sig till Malung. Anledningen var att de upplevde sin 
skolas rörelseprägel och ideologiska engagemang som alltför pres-
sande.  

Ett exempel må anföras på de fejder som utbröt när radikala 
stormvindar började blåsa kring folkhögskolorna. Under vänstervå-
gen i slutet av 1960- och början av 1970-talen fick ytterlighetsrikt-
ningar inom vänstern stort spelrum inom både elevkåren och kolle-
giet på Brunnsvik. Dala-Demokratens chefredaktör Gösta Söderlund, 
som själv varit elev på Brunnsvik 1928–30 och företrädde den lugna 
reformismens linje, kritiserade under åratal vad han uppfattade som 
ideologisk indoktrinering på skolan. Sin syn på utvecklingen sum-
merade han även i sina memoarer Redaktör (s) (1973). 

De första kom från bondemiljö 

Den första svenska folkhögskoleelev, som sedermera gjorde sig känd 
som författare, var Johan Lindström (l859–l935). Han var son till en 
småbonde i Närke som råkade i konflikt med en godsägare och förlo-
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rade sin gård. På länets folkhögskola i Kävesta bevistade han vinter-
kursen 1879–80 och inledde sedan en journalist- och författarkarriär. 
Han skrev under den med tiden riksbekanta pseudonymen Saxon, 
var en tid på 1880-talet medarbetare i Social-Demokraten och fortsatte 
som utgivare av vänsterradikala tidningar i Jämtland 1885–86 och 
1891–1904. Därefter flyttade han till Stockholm och grundade 1904 
veckotidningen Såningsmannen där han fortsatte att intensivt agitera 
för vegetarianism, nykterhet, sociala reformer och småbruk enligt re-
formatorn Rösiös modell. Han var den förste folkhögskoleelev som 
invaldes i Sveriges författareförening och med tiden blev han en 
framgångsrik förläggare.  

Saxon har åtskilliga gånger skrivit om sin folkhögskoletid som 
torde ha varit livsavgörande för honom och bestämt hans bildnings-
gång och yrkesval. Den viktigaste källan är hans memoarer En tid-
ningsmans minnen (1918). På Kävesta förekom naturligtvis fingerade 
kommunalstämmor – detta på folkhögskolorna så vanliga inslag i 
undervisningen. Men enligt Saxon införde föreståndaren Gunnar 
Norlander diskussionskvällar och höll hårt på att det var eleverna 
som skulle välja debattämnen. Eleverna fick själva anta ordnings-
stadgar för skollivet. Vidare noterar memoarförfattaren Saxon som 
något anmärkningsvärt, att eleverna kunde fylla skolans tidningshyl-
la med vilka tidningar man ville och att det resulterade i flest väns-
terblad. Han vet även berätta hur man från kyrkligt håll försökte få 
en diskussion på skolan om de eviga straffen avlyst.  

Sedan man tagit del av allt detta i memoarerna ter det sig mindre 
förvånande att det just var på Kävesta som det första elevförbundet 
vid en svensk folkhögskola bildades 1879 (enligt Hans Burgman i ju-
bileumsverket 1968). Uppenbart är att Norlanders skola verkade i 
frisinnad anda och efter ett demokratiskt skolprogram, som för sin 
tid var ovanligt radikalt. Norlander valde dock att lämna folkhögsko-
lan och övergå till annan lärartjänst, vilket enligt Saxons bedömning i 
minnesboken berodde på allt motstånd som skolans föreståndare 
mötte från ”de högermän, som voro skolans patroner”.  

Under sin tid som tidningsman i Jämtland stötte Saxon själv på 
samma typ av motstånd när han ”förde sin långa kamp för att i folk-
högskolan få en härd för folklighet och frisinthet”. Han framstår i 
sina minnen som en optimistisk och framåtblickande man. Men det 
är med en för honom ovanlig bitterhet han måste konstatera, att den 
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tioåriga striden för en framstegsvänlig folkhögskoleverksamhet i 
Jämtland slutade med nederlag. Den som 1901 utsågs till den förste 
föreståndaren vid Birka folkhögskola betecknar han som högerman, 
militarist och motståndare till nykterhetssaken. I bittert efterhands-
perspektiv finner han, att hans entusiastiska plädering för folkhög-
skoleidén bara hade ”lett till ett förstärkande av herremakten mot 
folkmakten”. Saxon nämner inte namnet på folkhögskoleförestånda-
ren men det stod ju klart för alla samtida läsare att f.d. kaptenen gre-
ve Robert Mörner var den åsyftade och att denne skulle komma att 
utveckla ett konservativt folkhögskoleprogram på Birka. 

För Bonniers bästsäljande småskriftserie ”Öreskrifter för folket” 
svarade Saxon 1889 för nr 143 med titeln ”Nya Tag!”. Även genom 
denna berättelse lanserade han folkhögskoleidén. Omslaget pryds av 
en teckning med fem elever i förgrunden medan en lärargestalt får 
skymta i bakgrunden. Bildtexten lyder: ”Diskussionen i folkhög-
skolan” och beskrivningen av skolmiljön passar precis till dåvarande 
Kävesta med sin stora lärosal, sitt lilla museum och sitt bibliotek, där 
det ”ljuder sägen och sång, läras nyttiga ting och talas om forntida 
bragder, dagens kamp och framtidens hopp”. Men folkhögskole-
berättelsens författare framstår inte bara som en moraliserande idea-
list utan också som en kritiker av rådande samhällsförhållanden. 
Han låter landshövdingen och en representant för statskyrkan fram-
träda på folkhögskolan som företrädare för olika överheter som vill 
vara förmyndare för folket. 

Ett längre citat ur Saxons hyllning av Grundtvig må lämnas som 
stilprov på Saxons bildspråk. Främst anförs dock citatet därför att det 
utmynnar i att Mimers vishetsbrunn i Grundtvigs efterföljd blir till 
en symbol för den svenska folkhögskolan. Saxon skriver om bond-
flickan, sinnebilden för ”Grundtvigs tanke”: 
 

Hon skulle gå ut, hans hjärtebarn, och bygga härdar åt dem, som ville så ut frön 
af tro och kraft och kärlek i unga sinnen. Ingen skulle sedan behöfva kastas ut i 
lifvet med tomt hufvud och kallt hjärta. Och i ett centrum skulle de djupast för-
borgade skatterna förvaras åt dem, som kunde och ville dricka djupt ur vishetens 
mimersbrunn. 

 
Mimersymboliken fanns redan i den nordiska mytologin och hade 

ju i Sverige förts vidare genom Viktor Rydbergs Fädernas gudasaga 
(1887). Och som vi just har sett kom Saxon före Karl-Erik Forsslund 
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med att åberopa fornsagan om vishetsbrunnen som en sinnebild för 
folkhögskolan. Forsslunds välkända dikt ”Mimers brunn” ingår i 
hans Rymdsånger (1909) men sjöngs tidigare än så på skolan och får 
småningom rubriken ”Brunnsvikssången” i Brunnsviks folkhögskolas 
sångbok. Texten blev givetvis placerad som nr 1 i sångboken. Melodin 
var hämtad från den gamla färöiska dansvisan ”Ormen långe”. Varje 
strof som eleverna sjöng hade som omkväde ”Ljuset glimmar i salen 
som sol i vårlig lund./Glada samlas vi med sång kring Mimers 
brunn”.  

Vi kan tack vare en elev få ett kritiskt perspektiv på bondeskolan 
Birka: Gustav Hedenvind-Erikssons (1880–1967) möte med den kon-
servativa folkhögskolan blev särskilt dramatiskt. Han hade vuxit upp 
i en gammaljämtsk bondemiljö, representerad av morföräldrarna 
som han tydde sig till. Men denna bondevärld var dödligt hotad ge-
nom hemmansköpen och trävaruindustrin. Fadern blev en hårdför 
timmerdrivare av den nya tidens sort. Äldste sonen måste efter svåra 
konflikter med fadern bryta upp från hemmet. Han sökte sig då i 
unga år till de kringfarande och egendomslösa skogs- och anlägg-
ningsarbetarna. Det var en ny arbetargrupp vars kärna utgjordes av 
rallarna, men  bland dessa grovarbetande vandrare och vagabonder 
fann Hedenvind en solidaritet och inbördes hjälp som han saknat i 
det sönderfallande bondesamhället.  

I årsredogörelsen för just Hedenvinds kurs 1903-04 skriver folk-
högskoleföreståndaren Mörner rentav följande: ”Elever, som ämna 
slå sig på något annat yrke än jordbruksyrket, och som fordra att 
folkhögskolan skall giva dem utbildning härför, riskera lätt att vid 
skolan möta svikna förhoppningar.” Det verkar som vore detta skri-
vet efter duster med den tjugotreårige jämtländske anläggningsarbe-
taren som hade uppsökt den mest närbelägna folkhögskolan och rå-
kat hamna på en konservativt präglad skola där föreståndaren käm-
pade för den gamla nordiska bondekulturens bevarande.  

Anpassningsproblemen för en elev, som kom direkt från tungt 
kroppsarbete och hyste andra politiska och sociala idéer än skolleda-
ren, måste ha varit svåra. I sin berömda memoarbok Med rallarkärra 
mot dikten (1944) berättar Hedenvind om en häftig urladdning en 
gång då han kände sig överlägset behandlad av Mörner under en 
lektion i bolagsräkning (!). Han sjöng ut inför klassen och gick sedan 
raka vägen till internatet och började packa för att ge sig iväg. Men 
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Mörners svärmor fru Palm, skolans husmor, som han särskilt upp-
skattade, och två av lärarna, Hugo Östman och Knut Kjellmark, som 
han hade goda förbindelser med, fick honom på andra tankar. De 
lyckades övertala honom att trots allt fullfölja kursen. I memoarerna 
kommenterar han kollisionen med Mörner med orden:  
 

Felet var givetvis mitt. Jag var högfärdig och ville söka mig till bildade för att 
vinna en smula vett. Vad hade jag här att göra? Bland trashankar och rackare var 
jag åtminstone hållen som god like, de trivdes med mig och jag bland dem. 

 

I ett brev till mig 1953 (sedan jag som magisterstuderande begärt 
uppgifter om Hedenvinds bildningsgång) skrev han, att han mindes 
Mörner som en kunnig lärare och skicklig ledare. Men – betonar han 
– redan då han första gången kom till Birka så visste han av egen er-
farenhet  
 

att bondens berömda fri- och självständighet framför andra samhällsgrupper inte 
alls existerade eller existerade på sin höjd i nivå med inteckningarna i hans gård 
eller hemman. Sålunda tog jag det romantiska pläderandet därom ganska kallt, 
minns jag, opponerade mej också däremot i någon diskussion, även i någon upp-
sats, vill jag minnas, men var ensam om denna mening och tyckte att frågan kvit-
tade. Den kunde inte ändras med ord. 

 

Kontakten med skolans andrelärare Knut Kjellmark blev däremot 
av största betydelse för Hedenvind och hans författarskap. Kjellmark 
var en akademiskt utbildad arkeolog och skulle efter vinterkursen 
1903-04 starta utgrävningar av vikingagravar i Röstahammar nära 
skolan. Han behövde ”en bra men billig grävmaskin” och Hedenvind 
ställde gärna upp. Han insåg nog att utgrävningen skulle ge honom 
”kontakt med forn-Jämtland” som han uttrycker saken i memoarer-
na. Nu följde en lycklig och lärorik sommar i hans liv: 
 

Den lärde doktorn var hurtig och munter. Vi grävde och sjöngo. Solen sken och 
Storsjön skvalpade vid stranden. Här blevo vi goda vänner. Jag tror han gillade 
mig mest för mitt arkeologiska intresse. [- - -] Här mötte jag också fragment av 
forna dagars Jämtland precis som i sagorna. 
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Samvaron med en vetenskapsman som doktor Kjellmark blev 
verkligen ett av Hedenvinds universitet. Under arbetet med verklig-
hetsnära arkeologiska problem möttes en teoretiskt skolad lärare och 
en reflekterande praktiker. Det blev ett möte med konsekvenser för 
den senares författarskap.  

Utgrävningen i Röstahammar med alla dess märkliga järnålders-
fynd är väl dokumenterad i facktidskriften Ymer (årg. 1905), där för 
övrigt Hedenvind särskilt avtackas. Med tiden kom erfarenheterna 
från utgrävningen att sätta djupa spår i Hedenvinds diktning, bl.a. i 
hans märkliga Jämtländska sagor (1941) men tidigast och tydligast i 
romanen Järnets gåta (1921) som i sagoform berättar om hur stenål-
derns människor lärde sig bruka järnet. Boken är skriven på ett djup-
tänkt bild- och symbolspråk och långtifrån lättläst. Litteraturprofess-
orn Örjan Lindberger, den främste kännaren av Hedenvinds dikt-
ning, kallar Järnets gåta för ”ett nästan okänt mästerverk” och tilläg-
ger att denna symbolistiska roman ”från en synpunkt sett [är] den 
svenska litteraturens förnämsta diktverk om industrialismens pro-
blem”.  

En annan bondson, Carl Larsson i By (l877–l948), bevistade hem-
landskapets första folkhögskola i Fornby, Stora Tuna, vinterkursen 
1903–04 – alltså samma år som Hedenvind gick på Birka. Men hans 
vistelse vid skolan blev inte alls så konfliktfylld som Hedenvinds.  

Carl Larsson berättade 1921 i kalendern Innan vi började om sin 
folkhögskolekurs. Han satte rubriken ”Öde år, sen vår” på sitt inlägg: 
 

Av kursen hade jag stor nytta. Den bragte en viss välbehövlig reda i mitt planlöst 
sammanrafsade vetande, och den gav mig en fastare grund att bygga vidare på 
själv. [- - - ] Ett par av kamraterna skrevo till och med vers, inte i smyg som jag 
utan öppet inför allt folket. Det var sålunda inget egentligt brott. 

 

På Fornby var han ganska överkvalificerad vid klassrumsövning-
arna inför kommunalstämmor. Han var ju tjugosex år gammal, hade 
flera kommunalmän i den närmaste släkten och en fader som tillhör-
de skolans garanter. Med desto större kraft och iver kunde han ägna 
sig åt litteratur- och modersmålsämnet under ledning av förestånda-
ren Gustaf Zettervall. Carl Larsson blev bokslukare till den grad att 
den synnerligen litteraturintresserade Zettervall måste förse honom 
med böcker ur sitt eget bibliotek. Dessa fria litteraturstudier räknar 
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bondsonen i sin självbiografiska uppsats som folkhögskoletidens 
största behållning. Uppenbart är att det var den individualiserade 
pedagogik som Zettervall bedrev och de varsamma litterära samtalen 
på tu man hand som gjorde att eleven kände luft under vingarna.  

Fadern var en liberalt sinnad bonde och när tidsandan, socialis-
men och folkrörelserna kom på tal i skolan insåg Carl Larsson, att 
Zettervall representerade en mer konservativ linje och rentav kunde 
betrakta sina elevers radikalism ”mera som social och politisk förvil-
lelse än ett folks bemödande att ta itu med uppgifter och söka lösa 
frågor som tiden själv lagt i dess väg”. Så heter det i bidraget till 
Fornbys femtioårsskrift 1927. Men Carl Larssons bestämda uppfatt-
ning var att Zettervall inte ville påtvinga någon sina åsikter. När den 
forne eleven blickar tillbaka på sin folkhögskoletid har han i gott 
minne både föreståndarens inspirerande undervisning och hans för-
synta och kamratliga sätt att umgås med eleverna.  

Sin författarbana inledde Carl Larsson i By 1905 som Dalarnas 
ungdomsmötens egen skald. Debutsamlingen hette By och bonde 
(1907, andra upplagan 1912) och bestod av schwungfull lyrik fylld av 
tidens folkrörelseidealism och ljusa framtidstro:  
 

Det är tid att bönderna vakna. 
Reveljen, väckaretrumman går. 
Det är tid att ryggarna rakna, 
som böjts i alltför många år. 
Vid trummans gång, den dova, 
får ingen bonde sova. 
Det är ej plats för den trötte 
i en jäsaretid som vår. 

 

Carl Larsson i By växte som nämnts upp i ett frihandelsvänligt och 
liberalt bondehem och denna politiska inriktning, personligt och 
ganska radikalt utformad, behöll han livet ut. Han var tidvis engage-
rad i olika svenska bonde- och odlarrörelser men som självständig 
och folkrörelseintresserad skribent fann han på det hela taget den 
framväxande producentkooperationen bland bönderna alltför kon-
servativ. Däremot passade det honom precis att under flera decenni-
er verka som kritiker och debattör i Vestmanlands läns tidning under 
folkrörelsemannen Anders Pers vänsterliberala ledning. Det starka 
engagemanget för folkhögskolan behöll Carl Larsson i By i hela sitt 
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liv och det förde honom ut på en lång studiefärd till Finland. Han 
skrev resebrev och samlade dem även till en bok Bland svenskar i Fin-
land (1914). Hans perspektiv kan sammanfattas i en enda formule-
ring: I Sverige har vi för mycket folkhögskola. I Finland är det mera 
folkhögskola.  

Kävesta, Birka och Fornby har tjänat som exempel på skolor kring 
sekelskiftet 1900, där kulturarv och bondeideal lyftes fram i under-
visningen. Under den svenska folkhögskolans första femtio-sjuttio-
fem år var detta snarare regel än undantag. Ytterligare kunde bl.a. 
nämnas Vilhelm Mobergs Grimslöv (1916-17) och Ivar Lo-Johanssons 
Västerhaninge (1917–18 och 1920–21). Uppbrotten från folkhögsko-
lemiljön blev även för dessa två ett led i pågående frigörelseprocesser 
och klassresor, såsom framgår av deras självbiografiska berättelser. 

Sommarkurser för kvinnliga elever 

De kvinnliga autodidakterna bland svenska författare representeras 
av bonddottern Hilda Olsson (1890–1961), produktiv som lyriker un-
der pseudonymen Kerstin Hed, och arbetarflickan Maj Hirdman, en 
av de första kvinnliga proletärförfattarna. För dem fanns bara folk-
högskolans praktiskt inriktade sommarkurser för flickor att tillgå 
(Tärna 1909 respektive Hampnäs 1911). Däremot kunde Maj Hird-
mans make Gunnar Hirdman, senare ABF:s ledare, gå den längre 
manliga vinterkursen på Hampnäs folkhögskola 1911–12. I kap. 3 
ovan har Maj Hirdman presenterats som ett kvinnligt ”typfall” i för-
sta generationen av arbetarförfattare. 

Långt efter kursen på Tärna har bondhustrun Kerstin Hed i två 
hyllningsdikter sökt sammanfatta vad sommarkursen gav. Hon 
minns främst två ting – mötet med diktens värld i folkhögskolesång-
en och litteraturläsningen och den förvärvade kunskapen att kultur-
arvet måste vårdas och brukas: ”Här vidgades vår värld. / I sång och 
dikt / steg nya riken upp. Vi tog i arv / en sparad skatt från gångna 
tidevarv.” I Tärnas skoltidning medarbetade hon spontant och här 
publicerade hon under årens lopp inte mindre än 26 dikter. Hennes 
produktion av diktsamlingar blev stor och åtskilliga av hennes dikter 
hyllar i omvärldens ögon obetydliga samtals- och studiegrupper 
inom folkbildningsarbetet, så exempelvis ”Ungdom” (Vägar och vand-
rare, 1917), ”Studiecirkeln” (Strömmar mot havet, 1931) och ”Kun-
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skapslängtan” (Bergslag, 1934). Det är dikter som otaliga gånger 
trycktes om i studieförbundens publikationer och folkrörelsetidskrif-
terna. De kan betraktas som ett slags programdikter och äreminnen 
över autodidaktgenerationens bildningssträvanden. 

Arbetarklassens författare möter  
folkhögskolehumanismen  

Brytningar och konflikter under vinterkursen inträffade för flera bli-
vande författare: Artur Lundkvist (Birkagården 1926–27), Gustav 
Sandgren, (Karlskoga 1926–27, Malung 1928–29) och Lars Ahlin (Åls-
ta 1933–35, Birkagården 1938–39). Alla tre reagerade de mot den Vik-
tor Rydberg-inspirerade folkhögskolehumanismen, men Ahlin knöt 
ändå starka och långvariga vänskapsband med David Palm, en av 
lärarna på Ålsta. Och skolformen tycks ha varit sporrande för dem 
tack vare sina fria undervisningsformer och sina bibliotek.  

Två av modernistgruppen ”Fem ungas” författare, Artur Lund-
kvist och Gustav Sandgren, fick således personlig kontakt med folk-
högskolan. Artur Lundkvists (1906–1991) föräldrar var småbrukare i 
skånska Oderljunga och enligt sonens självbiografiska uppsats i     
Avsikter (1945) av ”lägsta bygdeproletära ursprung”. Familjen flytta-
de till tätorten Tyringe vilket betydde ”ökad tillgång till böcker, bio 
och andra kulturmedel”. Artur Lundkvist blev litterärt brådmogen 
och hann, innan han tjugoårig gick sin folkhögskolekurs, publicera 
sjuttio-åttio bidrag, mest noveller, i tidningar som Social-Demokraten, 
Stormklockan, Brand och Konsumentbladet. Att han sökte sig just till 
Birkagården får betraktas som ett led i hans strävan efter att etablera 
sig i Stockholm som författare. När han begav sig till huvudstaden 
och folkhögskolevintern var han i full färd med att studera tidens 
främsta litterära modernister.  

I kamraters och lärares ögon tedde sig Artur som en ambitiös men 
kritisk och oppositionell elev. Det verkar som om han bara en enda 
gång före memoaråldern har yttrat sig om folkhögskoletiden. Det 
skedde i en enkät där ”Det unga gardet” i svensk litteratur inbjöds 
att profilera sig i kommunisttidningen Folkets Dagblad Politiken (julnr 
1927). I en enda parentetisk bisats heter det, att han kom till Stock-
holm och en folkhögskola ”(som inte passade för mig och just ingen-
ting betydde för mig heller)”. Fyrtio år senare i Självporträtt av en 
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drömmare med öppna ögon (1966) är tonläget annorlunda. En av lärar-
na, Dagny Thorvall, nämns nu av Lundkvist med särskild tacksam-
het. Han minns att hon talade med inlevelse om Rousseau, nyroman-
tikerna och Almqvist och att hon drev på hans studier i engelska och 
höll extrakurser utanför schemat i franska, dåförtiden ett helt nytt 
språk för den unge Lundkvist. Naturligtvis var det också viktigt för 
honom, att han utan bekymmer för brödfödan kunde ägna vinter-
halvåret 1926–27 åt språkstudier och egna litterära intressen.  

Gustav Sandgren blev vid 22 års ålder elev 1926–27 vid Karlskoga 
folkhögskola, där föreståndaren Justus Elgeskog och andreläraren 
Gunnar Furuland undervisade i svenska språket och litteraturen och 
andra humanistiska ämnen. Östgöten Sandgren sökte sig därpå ända 
till Malungs folkhögskola sedan hans lärare Furuland tillträtt som 
föreståndare. De två skolornas redogörelser och årsböcker visar lik-
som andra källor att liberalism av Viktor Rydbergs och provinsialism 
av Erik Axel Karlfeldts slag hade en central plats i undervisningen 
och skolans kulturliv. Sandgren redigerade en elevtidning i Karlsko-
ga och katalogiserade det ansenliga biblioteket i Malung där han be-
drev en livlig litterär verksamhet i både den allmänna pressen och 
skolans publikationer. I elevorganet Kamratringen (nr 2 1929) beskrivs 
han som en speleman med fela på ryggen, penna bakom örat, Storm-
klockan i bakfickan och ett ”F under armen”. Hans inställning till 
folkhögskolan var redan under Karlskogatiden ganska ambivalent. I 
Folkets Dagblad Politikens ovannämnda enkät 1927 ställde han sig lik-
som Lundkvist en garde mot folkhögskolan.  

Efter folkhögskolekurserna försökte Sandgren leva som frilans och 
då kom erfarenheterna av folkhögskolehumanismen och –provinsial-
ismen väl till pass. För den unglitterära och vänsterinriktade tidskrif-
ten Fönstret skrev han starkt polemiska artiklar om ”Folkhögskolans 
förfall” 1930 och ”Hembygdskult och museiraseri” 1932. Uppgörel-
sen med folkhögskolan avsåg främst idealismen, Grundtvig-andan, 
morgonbönerna och den schemabundna undervisningen: ”varje ge-
nerations liv måste vara skilt ett stort steg från den föregående”. Ar-
tikeln har fullt av utmanande formuleringar: ”det gångnas gamla 
ruttna lik” hängs runt halsen på de unga ”för att stävja deras livs ori-
entering mot framtiden”.  

Sandgren ville med sin brandfackla tända ännu ett sprakande dis-
kussionsbål bland de många som brann och slocknade i Fönstret de 
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första åren av 30-talet. Och det blev minsann ett liv och kiv. Framför 
allt var det kritiker av Sandgrens argumentering och försvarare av 
folkhögskolan som skyndade till – alltifrån folkhögskoleinspektören 
Karl Hedlund till diktarkollegorna Helmer Grundström och Moa 
Martinson (som ju hade egna erfarenheter från Kvinnliga medbor-
garskolan på Fogelstad, en närbesläktad skola). Psalmsång och bön 
borde man visserligen klara av individuellt före skoldagen – men 
hellre nykterhetsrörelse och folkhögskolekurs även med psalmsång 
än ingen kurs alls, skrev den realistiska Moa.  

Sandgren blev så pass hårt angripen i denna fejd, som även spred 
sig till annan press, att han genom en replik i Fönstret ville få sagt, att 
hans artikel inte var avsedd som något angrepp på de skolor han 
själv lärt känna som elev utan riktades mot folkhögskolan i allmän-
het och främst ”inspektörer och andra storpampar som vakar över att 
den gamla kursen hålles strikt”.  

Folkhögskolefejden är ett tidens tecken på att de unga modernis-
terna revolterade mot samhällets dominerande kulturella värdering-
ar. Upprorssignalerna var gälla men de var nog vida verkningsfulla-
re när de artikulerades i diktens form – i ”Fem ungas” lyrik – än i 
Gustav Sandgrens debattartiklar om folkhögskolan. 

Lars Ahlin – dialog med folkhögskolan 

Lars Ahlins folkhögskolesejourer (Ålsta 1933–35, Birkagården 1938–
39) var så betydelsefulla för hans författarskap att de krävde en sär-
skilt ingående skildring i jubileumsskriften 1968, en framställning 
som senare publicerats både i bokförlaget Aldus uppsatssamling 
Synpunkter på Lars Ahlin (1971, red. Lars Furuland) och i förkortad 
och omarbetad form i Svensk arbetarlitteratur (2006).  

Här kan det bara bli fråga om en sammanfattning. Min skildring i 
jubileumsverket bygger på en oerhört omfattande och under många 
år löpande brevväxling mellan Lars Ahlin och lärarparet David och 
Iris Palm på Ålsta. När jag besökte dem för en intervju öppnade de 
dörren till den garderob där alla Ahlins brev förvarades och lånade 
ut hela samlingen. I det läget måste jag givetvis vända mig till upp-
hovsmannen själv och vi hade kontakter per telefon och brev. Ahlins 
avsikt var att använda delar av materialet vid sitt arbete med vissa 
planerade romaner men kom ändå rätt snart fram till ett generöst be-
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slut. Tacksamheten mot folkhögskolan, mot makarna Palm och Gillis 
Hammar på Birkagården, ansåg han vara så stor, att han kände sig 
skyldig att släppa till materialet när den svenska folkhögskolans 
hundraåriga historia nu skulle tecknas i ett stort bokverk. 

Det märkligaste med Lars Ahlins förhållande till folkhögskolan är 
att han som elev bevarade och utvecklade ett givande dialogiskt för-
hållande till de framstående representanter för skolformen som han 
mötte på Ålsta och Birkagården. Ahlin hade nämligen efter sin tid 
som kommunistisk ungpionjär i Sundsvall drabbats av omvälvande 
andliga upplevelser som förde honom mot en kristen livssyn. Han 
utvecklade dock en kritisk syn på den kristna humanism, som Palm 
och i viss mån Hammar företrädde, men förblev dem tillgiven även 
om han gav skarpa uttryck för sin kritik både vid diskussioner på 
skolorna och i korrespondensen med makarna Palm. Människan 
hade enligt Ahlins uppfattning (sådan den framträder i de samtida 
breven) inga kvaliteter som liknar Guds eller kan närma henne till 
Gud. Men i sin synd och skuld kan människan träffas av Guds nåd. 
Det är fråga om en sträng Lutherinspirerad tro som inte här kan ut-
redas i detalj. Men den för fram till en slutsats med viktiga återverk-
ningar på det författarprogram som Ahlin gång på gång upprepar i 
breven till Palm (således flera år före debuten): ”Jag ser min uppgift 
som författare att gestalta syndens värld som en förbön”.  

Livsåskådningsfrågorna återverkar givetvis på den folkhögskole-
roman, Jungfrun i det gröna (1947), som blev Ahlins sjätte bok. I debu-
ten Tåbb med manifestet (1943) drömmer Tåbb om en folkhögskolekurs 
och hjälper också en ung arbetslös pojke att komma iväg till en folk-
högskola. Men det är i Jungfrun i det gröna som han satsar på att ge en 
inifrånskildring av livet på en folkhögskola. Boken är dialektiskt 
uppbyggd; man erinras om Kierkegaards och luthertolkaren Barths 
teologi. Romanen förs framåt under dialoger mellan företrädare för 
olika motstridande ståndpunkter, den består av vad Ahlin brukar 
kalla språk och motspråk.  

Grundspråket artikuleras vältaligast av folkhögskolerektorn Sören 
Wirén. När vi först möter honom får han karakterisera sig själv ge-
nom sitt önsketänkande och sin livslögn. Personlighetskulten, som 
han vill lära ut till sina älsklingselever Stig och Maud och som han 
själv förgiftats av, har fött dagdrömmar om att lämna lärarbefatt-
ningen och bli en skapande konstnär. 
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Flera andra personer i romanen talar samma språk som rektor Wi-
rén även om ordval och artikulation kan vara vitt skilda från hans 
idealistiska svada. I den gamle maktsjuke och egocentriske rektor 
Bengtssons högst konkreta repliker och krassa inre monologer möter 
läsaren fragment av personlighetsförverkligandets lösenord.  

Av de två favoriteleverna är Maud länge uppfylld av allt tanke-
stoff hon fått från sin rektor som hon avgudar. Stig har däremot bör-
jat genomskåda ”frasvåfflan” och när romanen hunnit till slutscenen 
kan han trevande börja formulera ett motspråk. Den som verbalt 
skickligast och utförligast artikulerar ett motspråk till personlighets-
kultens idiom är dock Astrid, rektorns egen kloka hustru. Hon fömår 
sin make att börja se det viktiga i vardagsgärningen: ”Vad jag vill är 
en förnyad liberalism som förenat sig med en human vilja att förstå, 
att ha tålamod, att ha kärlek. Ingen uppskruvad personlighetskult. 
Ingen oerhörd framtidstro. Ingen inbillad utkorelse”. 

Jungfrun i det gröna är, som torde ha framgått, ingen lättolkad ro-
man. Den är kanske inte heller fullt likvärdig med Ahlins mästar-
prov, t.ex. Kanelbiten. Den helt dominerande målsättningen i folkhög-
skoleromanen har varit att dryfta personlighetsfilosofin och libera-
lismen i politik och teologi. Ahlin ville ställa teser och antiteser mot 
varann, ge språk och motspråk för de livsåskådningsfrågor som han 
konfronterats med på Ålsta och Birkagården. 

Det bör ha inneburit en besvikelse för Lars Ahlin – och är en vitt-
nesbörd om hans dilemma som diktare – att Jungfrun i det gröna i så 
många fall kom att läsas och recenseras som en vanlig illusionsroman 
och inte som ett försök att skapa ett dialogiskt konstverk. Den kom 
rentav att läsas som en nyckelroman om den ena eller andra av de 
skolor där den blivande författaren vistats: Ålsta, Birkagården, Fjell-
stedtska i Uppsala eller Sigtuna (där Ahlin tidvis vistades på stif-
telsens gästhem). Man sökte igenkänna enskildheter i skildringen 
genom en typ av läsning som författaren helt tog avstånd från.  

Såväl Lars Ahlin som hans främsta lärare får sägas ha svarat för 
imponerande moraliska prestationer när de trots ganska diametralt 
skilda ståndpunkter i åtskilliga frågor kunde upprätthålla sakliga  
dialoger och vänskapsfulla samtal. Man bör ha klart för sig att förut-
sättningen för Ahlins utveckling till en av Sveriges främsta författare 
faktiskt var att makarna Palm på Ålsta gav honom ett långfristigt 
penninglån. Och på Birkagården kastade sig Ahlin över skolarbetet, 
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stimulerad av att få diskutera humanismens och demokratins 
grundproblem. Så skedde särskilt i Gillis Hammars studiecirkel. I ett 
långt brev till Palm i november 1938 skriver Ahlin ner sina första in-
tryck från Birkagården, på en gång entusiastiskt och med bestämda 
reservationer: 

 

Kursen är utomordentlig, fast den naturligtvis inte är disponerad enligt min öns-
kan, och människorna inte [ideologiskt] är som jag skulle vilja ha dem. Men är det 
inte detta som är så utomordentligt bra? Och nyttigt? Jag måste ju brytas mot 
dem som är min motsats. Varför skulle jag söka den fålla, där jag bäst passade? 
Jag begär ingenting av människorna. I praktiken är jag inte oförmögen att se de 
goda sidorna, även om jag måste ta avstånd från deras tankar, säga ifrån att de 
inte kan bli mina, att jag anser dem meningslösa just nu osv. F.ö. är skolan oer-
hört fri. Umgänget med lärarna går mycket naturligt. Elevsammansättningen är 
nog inte heller så vanlig. Vi har flera fruar, och flera gifta män. Många arbetar 
samtidigt. [- - -] Fröken Fredholm är Bibliotekarie, och hon har utnämnt mig till 
amanuens. Jag är dessutom Hammars privatbibliotekarie. Han har plockat ner en 
massa böcker av sina egna, för vår moderna historia. Ännu har det gått bra. Och 
jag är på språng efter elementära kunskaper, som det ju brister en hel del hos mig. 
Jag hoppas att jag i vinter skall komma till klarhet över mig själv och världen, så 
pass att jag till sommaren kan samla mig och äntligen åstadkomma något som 
håller, försöka skruva mig bort från mitt barbariska, djävulska nu, utan att kunna 
komma igenom det, kunna gestalta det som i förbön inför Gud.  

 

Än en gång dyker som synes (i slutet av citatet) den ahlinska grund-
tanken upp, att en diktare bör skriva som i förbön för de människor 
han söker skildra.  

I ett annat brev skriver Lars Ahlin om Gillis Hammars skötebarn, 
studiecirkeln, att lärarens ledning är sant demokratisk. ”Han kan 
skilja person och sak åt, och är det inte elementärt, men tyvärr alltför 
negligerat, för en demokrat?” Efter studiet av sådana brev var det 
med spänning jag gick till min intervju med Gillis Hammar. I an-
teckningar från tillfället har jag sammanfattat Hammars minnesbil-
der: Lars Ahlin mindes han som en elev fjärran från enkla protestin-
ställningar, inriktad på att lyssna, diskutera och få sin egen och mot-
partens inställning klarlagd. 



 

 57 

Blivande författare, publicister  
och politiker på bygdeskolor 

Den ideologiska fejden om Brunnsviks folkhögskolas kommunala 
och statliga anslag är välbekant. En motsvarande kamp för sin över-
levnad utkämpade också en bygdeskola vid ungefär samma tid, se-
nare hälften av 1900-talets första decennium. Striden stod kring Hola, 
en nydanande folkhögskola invid det röda Ådalen med en vänsterli-
beral rektor Johan Sandler (far till ABF:s grundare Rickard Sandler). 
Denna fejd, som betydde liv eller död för folkhögskolan, har skildrats 
i romanen Vindkantring (l953) av Albert Viksten, elev på skolan strax 
efter attackerna mot Hola. 

För folkhögskolans första hundra år i Sverige föreligger sifferupp-
gifter som här bör tillfogas. I samband med folkhögskolejubileet 1968 
gjorde jag tillsammans med mina medhjälpare på Avdelningen för 
litteratursociologi en rad sammanställningar över folkhögskoleele-
ver, som senare blivit verksamma som journalister, publicister eller 
författare. I pocketutgåvan av mitt bidrag Folkhögskolan – en bild-
ningsväg för svenska författare (1971) är den kommenterande texten 
något utvidgad. Materialet insamlades bland annat genom enkäter 
till skolorna. Namn och årskurser registrerades för 1 354 personer 
som blivit skribenter. (Observera att metodiken bara kan ge minimi-
tal.) Flertalet av skrivarna var lokalt verksamma inom folkrörelse- 
och vänsterpress. De kvinnliga eleverna förblev under hela perioden 
starkt underrepresenterade i skribentgruppen och uppgick inte till 
mer än en tolftedel.  

Här ska följa en summering av och komplettering till folkhögsko-
lehistorikens relativt utförliga exempel på skolformens betydelse för 
blivande författare. (Se de avsnitt ovan som i tur och ordning presen-
terar J. L. Saxon, Gustav Hedenvind-Eriksson, Carl Larsson i By, 
Kerstin Hed, Artur Lundkvist, Gustav Sandgren och Lars Ahlin.) De 
följande tilläggen får av utrymmesskäl formen av två kataloger över 
ett antal viktiga namn på vänster- och folkrörelseorienterade författa-
re och debattörer. Även några folkbildar-, förläggar- och politiker-
namn har fått komma med som ett slags tidsmarkörer. Avsikten är 
att de två förteckningarna ska underlätta vidare litteratursociologiska 
och vuxenpedagogiska studier av ståndscirkulation och klassresor. 
Den första listan här nedan upptar ett urval elever med anknytning 
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till arbetarlitteraturen som varit elever på bygdeskolor Den andra 
listan utpekar de mest kända namnen i den stora Brunnsviksparnas-
sen. (I listorna återges diktarnamnen utan förklarande tillägg.) 

Ett bestämt intryck kvarstår efter det att jag sökt följa de skrivande 
elevernas spår ute på bygdeskolorna: de blivande skrivarna bland 
folkhögskoleeleverna är i regel mer radikala och mer vänsterinrikta-
de i politiskt avseende än sina lärare.  
 

Johan Lindström Saxon (Kävesta, 1879–
80)  

Johan Danielsson (Åsa, 1881–82; rallar‐ 
och nykterhetsberättelser)  

Anders Pers (Fornby, 1882–83; chefred. 
för VLT) 

Gustav Hedenvind‐Eriksson (Birka, 1903–
04) 

Carl Larsson i By (Fornby, 1903–04) 
Kerstin Hed (Hilda Olsson) (Tärna, 1909) 
Gunnar Hirdman (Hampnäs, 1911–12; 
ABF‐ledare)  

Maj Hirdman (Hampnäs, sommaren 
1911) 

A. E. Bjelle (Lunnevad, 1911–12,  
Hvilan, 1916–17; förlagschef LT) 

Albert Viksten (Hola, 1912–13) 
Vilhelm Moberg (Grimslöv, 1916–17) 
Ivar Lo‐Johansson (Västerhaninge, 1917–
18, 1920–21) 

Ivar Dahlberg (Birkagården, 1919–20; 
red. för Studiekamraten) 

Carl‐Emil Englund (Jakobsberg, 1922–23)  
Knut V. Lånström (Sigtuna, 1922–23; re‐
daktör för Signalen) 

Olle Svensson (Bollnäs, 1923–24)  
Helmer Grundström (Vindeln, 1924–25) 
Gunnar Sträng (Västerhaninge, 1925–26; 
finansminister) 

Artur Lundkvist (Birkagården, 1926–27) 
Henning Petersson (Grimslöv, 1926–27, 
chefred. för Jordbrukarnas Förenings‐
blad) 

Gustav Sandgren (Karlskoga, 1926–27, 
Malung, 1928–29) 

Alfons Gidlund (Malung, 1928–30; för‐
läggare) 

Karl Elfred Kumm (Wik, 1929–31, Wen‐
delsberg, 1931–32) 

Hans Backman (Birka, 1930–32; red. för 
Kommunalarbetaren) 

Hans (Håkansson) Hergin (Gamleby, 
1931–32)  

Gösta A. Svensson (Viskadalen, 1931–32; 
red. för Metallarbetaren) 

Arnold Rörling (Sunderbyn, 1931–33)  
Sam Johanson (Birkagården, 1932–34; 
förlagschef Arbetarkultur) 

Elsa Appelquist (Birkagården, 1933–34) 
Birger Norman (Wendelsberg, 1933–34)  
Gösta Vestlund (Sigtuna, 1934–35; folk‐
högskolerektor, undervisningsråd) 

Werner Aspenström (Sigtuna, 1936‐38) 
Lars Ahlin (Ålsta, 1933–34, Birkagården, 
1938–39) 

Erik Johansson (Gripsholm 1933–34, 
även Gamleby)  

Otto Karl‐Oskarsson (Otto Carlsson) 
(Sunderbyn, 1936–37) 

Erik Zander (Wendelsberg 1937–38, re‐
daktör för Mål och medel) 

Henning Sjöström (Solvik, Nyåker, 
1939–40; advokat, författare) 

Stig Carlson (Viskadalen, 1940–41)  
Stig Sjödin (Sigtuna, 1942–43) 
Sven O. Bergkvist (Forsa, 1943–44)  
Olle Länsberg (Birkagården, !944–45)  
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Sven Wernström (Marieborg, 1944–45)  
Sture Källberg (Tärna, 1944–46)  
Bo Präntare (Sigtuna, 1946–47, Marie‐
borg, 1947–48; red. för Lantarbetaren) 

Örjan Wallqvist (Marieborg, 1947–48, 
Jakobsberg, 1948–49, chefred. för Vi, 
chef TV2) 

Mauritz Edström (Sigtuna, 1948–49; pub‐
licist Arbetaren, DN, författare) 

Ann Smith (Birkagården, 1949–50) 
Gösta Sandberg (Viskadalen, 1950–51, 
red. för Fabriksarbetaren) 

Hans Bing (Fornby, 1951–53)  

Eino Hanski (Skinnskatteberg, 1962–64) 
Maja Ekelöf (Karlskoga, kvällskurser 
1965–67)  

Reidar Jönsson (Marieborg, 1968–69)  
Anne‐Charlotte Alverfors (Värnamo, 
1968–69, Jära, 1972–74)  

Bert Ola Gustavsson (Skinnskatteberg, 
1970‐72) 

Torgny Karnstedt (Marieborg, 1971–72) 
Raimond Bengtsson (Viskadalen, 1972–
73) 

David Ericsson (Stockholm, 1996–97) 

Blivande författare, publicister  
och politiker på Brunnsvik 

Brunnsviks folkhögskola har varit arbetarförfattarnas skola framför 
andra. Folkhögskolan i Dalabergslagen började l906 som en vanlig 
bygdeskola, men föreståndaren Karl-Erik Forsslund ansågs av bi-
dragsgivande myndigheter vara en farlig ateist och vänsterradikal 
och skolan nekades anslag. Arbetarrörelsens och kooperationens 
styrkor ryckte då till undsättning, moraliskt och ekonomiskt. Därmed 
blev den som bygdeskola planerade Brunnsvik den första av arbetar-
rörelsens egna folkhögskolor. Senare har ett stort antal skolor fått oli-
ka folkrörelser som huvudmän.  

De studiebegåvade socialisterna sökte sig länge i första hand till 
Brunnsvik – med välkända lärare som författaren och folklivsforska-
ren Karl-Erik Forsslund, litteraturkritikern och humanisten Torsten 
Fogelqvist, naturvetarna Yngve Hugo och Rickard Sandler, filosofer-
na Niklas Bergius och Alf Ahlberg.  

Åtskilliga elever som gick på Brunnsvik drömde om att bli diktare 
och en del blev det också. Vad man kunde kalla Brunnsviksparnas-
sen omfattar under skolans första dryga halvsekel inte mindre än ett 
sjuttiotal författare, därav cirka 25 som passerade invalsproceduren 
för Sveriges författareförening (senare Sveriges författarförbund). De 
kom så gott som alla att tillhöra arbetarlitteraturen.  

För att markera Brunnsviks betydelse även för socialdemokratins 
dagspress och fackförbundstidningar har diktarnamnen blivit kom-
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pletterade med bemärkta memoarförfattare, förlagschefer och publi-
cister i vänsterleden. Detta för att visa vilken bredd i skolningen av 
rörelsens egna intellektuella som Brunnsvik folkhögskola förmådde 
ge, särskilt under skolans tre-fyra första decennier. Kompletteringar-
na till listan är bara exempel. Med hjälp av min folkhögskolehistoriks 
37 sidor stora namnlista över ”blivande författare, publicister och 
journalister” kan man konstatera, att den socialdemokratiska pressen 
och LO:s fackförbundstidningar huvudsakligen har hämtat sina skri-
benter ur Brunnsviks vinterkurser. 
 

Mauritz Wästberg (1906–07; riksdags-
man, publicist)  

Johannes Lindberg (1907–08; förlagschef 
KF:s förlag) 

August Sävström (1907–08; talman, me-
moarförfattare) 

Axel (Andersson) Gjöres (1908–09; stats-
råd, memoarförfattare) 

Karl Olsson (1908-09; förlagschef Tiden) 
Axel Uhlén (1908–09; ansvarig utgivare 

för Arbetet, författare) 
C. J. Björklund (1909–10; redaktör för 

Brand) 
Karl Kilbom (1909–10; memoarförfattare, 

riksdagsman) 
Karl Hovberg (1911–12, 1913–14; publi-

cist, tidningsekonom) 
Nils (Jönsson) Karleby (1911–12; publi-

cist) 
Oskar Franzén (1912–13; förlagschef 

IOGT) 
Karl Östman (1912–13)  
Dan Andersson (1914–15)  
Waldemar Bernhard (1914–15; konstnär, 

publicist) 
Ragnar Jändel (1915–16)  
Karl Lärka (1915–16; fotograf, författare) 
Harry Blomberg (1916–17)  
Einar Ebe (Olsson) (1921–22; förlagsdi-

rektör veckotidningen FiB) 
Gustav Johansson (1921–22; riksdags-

man, chefred. för Ny Dag) 

Albin Lind (1921–22; red. för Fackföre-
ningsrörelsen, författare) 

Torvald Karlbom (1927–28; studierektor 
för LO-skolorna) 

Helmer Grundström (1927–29)  
Gösta Söderlund (1928–31; chefred. för 

Dala-Demokraten, memoarförfattare) 
Ture Blom (1929–31)  
Hugo Heffler (1930–32; studierektor 

ABF) 
Arne Geijer (1932–33; LO-ordförande) 
Yngve Möller (1933–35; chefred. för Ar-

betarbladet, riksdagsman) 
Sigurd Klockare (1936–38; red. för Skogs-

industriarbetaren, publicist) 
Gösta Pettersson (1938–39)  
Stig Sjödin (1939–41)  
Erik Goland (Nilsson) (1940–42; reporter 

Sv. Radio, författare) 
Ivar Ivre (Andersson) (1941–42; red. Af-

tontidningen, Sv. Radio) 
Otto Karl-Oskarsson (Otto Carlsson) 

(1942–43)  
Birger Vikström (1945–46)  
Hans Viksten (1947–48)  
Rune Nordin (1951–53; kulturred. knu-

ten till LO, författare)  
Lars Görling (1957–58)  
Marit Paulsen (1970–71)  
Peo Rask (1981–82) 
Nils Persson (Nisse Poet) (1983–84, 

2003–04) 
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Brunnsviksparnassen omfattar inte mindre än ett fyrtiotal författare, 
därav cirka 25 som skrev skönlitteratur och under skolans första 
halvsekel kunde passera invalsproceduren för medlemskap i Sveri-
ges författareförening/Sveriges författarförbund. 

Skrivarkurser på framryckning 

På senare år har drygt ett tjugotal folkhögskolor och flera bildnings-
förbund anordnat särskilda skrivarkurser, där etablerade författare 
ofta medverkat eller tillhört kursledningen. Även flera universitet 
har anordnat sådana kurser. Dessa aktiviteter jämte den omfattande 
utgivningsverksamhet som bedrivits av föreningen Liv i Sverige, med 
författaren Göran Palm i spetsen, har öppnat vägen till utgivning för 
många som velat bli författare. Särskilt betydelsefulla har dessa verk-
samheter givetvis varit för skrivande autodidakter. Skrivarkurserna 
på folkhögskolorna attraherar uppenbarligen ungdomar med skri-
vardrömmar. Här och var pågår livaktigt vuxenpedagogiskt arbete 
inom området skapande konstnärlig verksamhet, men skolornas 
knappa ekonomiska ramar är ett stort bekymmer.  
 
Nordens Biskops-Arnö är en av de tre folkhögskolor som särskilt be-
drivit uthålligt pedagogiskt arbete på området, alltsedan Åke Lean-
ders rektorstid 1958–81. På skolan hölls redan 1960 ett nordiskt för-
fattarseminarium och från mitten av 1960-talet var debutantsemina-
rierna i full gång. Där var Sandro Key-Åberg en entusiasmerande 
gästlärare och även FiB:s lyrikklubbs eldsjäl Stig Carlson medverka-
de. Under 1970-talet och ända till idag har Ingmar Lemhagen varit 
ansvarig ledare. Under de senaste åren har också läraren och författa-
ren Arne Sundelin knutits till skolans skrivar- och påbyggnadskur-
ser. Beteckningarna har skiftat genom åren, men till de viktigaste hör 
Nordisk skrivarkurs och Nordens skrivarskola. Vid ett par tillfällen 
har eleverna självständigt fått redigera antologier som folkhögskolan 
har utgivit på eget förlag. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en konstnärlig och litterär 
pedagogik successivt har vuxit fram på Biskops-Arnö och att skolans 
skrivarundervisning vunnit högt anseende. Flera av de forna elever-
na har belönats med litteraturpris (bl. a. Monika Fagerholm och Su-
sanna Alakoski med Augustpriset 2005 resp. 2006, Sara Stridsberg 
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med Nordiska Rådets litteraturpris 2007 och Maria Zennström med 
Borås tidnings debutantpris). Andra har blivit nominerade till lik-
nande priser (bl. a. Kerstin Norborg till Augustpriset och Beate 
Grimsrud till Nordiska Rådets litteraturpris). Dessa framgångar i den 
litterära offentligheten sammanhänger nog med att intagningen av 
elever på framför allt skrivarlinjen och fortsättningskursen varit be-
gränsad och kvalitetsinriktad. Utöver de redan nämnda intar exem-
pelvis Marie Lundquist, Magnus Jacobsson, Daniel Sjölin och Mara 
Lee starka positioner i dagens unglitterära utgivning. Från författar-
kursernas lärare har ett trettiotal namn noterats på forna elever, som 
sänt ut egna böcker på erkända förlag. Och att skolans engagemang 
för skapande konstnärliga verksamheter fått betydelse även på riks-
planet framgår av att den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs uni-
versitet 2005 promoverade Ingmar Lemhagen till hedersdoktor.  

 
Skurup är också en folkhögskola, som förmått göra sin verksamhet 
för blivande skrivare riksbekant. Den första skrivarkursen startades 
av Bo Svensson och huvudansvaret har därefter åvilat Maria Brynge. 
En rad av skolans elever på skrivarlinjer eller skrivarkurser har debu-
terat och flera är etablerade som författare. Skolan har rentav börjat 
erbjuda fortsättningskurser med syfte att göra vissa eleverpå skrivar-
linjens andra årskurs rustade för att själva bli lärare på andra skri-
varkurser, t. ex. arrangerade av lokala bildningsorganisationer.  

Skurup har (liksom Kungälv) följt upp skrivarkurselevernas fort-
satta verksamheter och noterat, att 27 av dem utgivit tryckta verk – 
några få på eget förlag men det stora flertalet hos välkända förlägga-
re. Susanna Alakoski, Augustpristagare 2006, är en av dem som ge-
nomgått en skrivarkurs på Skurup. Litterära priser har även tilldelats 
bland annat eleverna Jonas Bergh, Ida Börjel, Mats Söderlund, Mirja 
Unge och Andrzej Tichý. Och Marjaneh Bakhtiari får i oktober 2007 
ett stycke uppfört på Teater Intiman i Malmö. 
 
Under Stewe Claeson tid som rektor på Nordiska folkhögskolan i 
Kungälv har en lång rad unga författarämnen och debutanter sökt 
sig till hans skola, antagligen också lockade av att få möta en lärare 
som är väletablerad som författare och översättare. Flera av skolans 
elever är uppmärksammade i den unglitterära offentligheten som 
framgångsrika debutanter eller kulturjournalister. Claeson har varit 
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en av nyckelpersonerna i Göteborgsområdet när det i mitten av 90-
talet gällde att pedagogiskt utveckla skrivarlinjer och skrivarkurser 
(se nedan). Han har namngivit inte mindre än 26 yngre författare 
från sin Kungälvstid, därav flera Augustprisnominerade (bl. a. Tor-
kel Wächter och Anne Swärd). Sara Stridsberg som tillerkändes Nor-
diska rådets litteraturpris 2007 har också genomgått skrivarkurser – 
först på Kungälv och sedan på Biskops-Arnö. 
 
Näst efter dessa tre skolor bör Medlefors i Skellefteå nämnas. Här har 
ett stort antal kortkurser och debutantkurser anordnats i samverkan 
med Norrländska författarsällskapet, ett samarbete som dock nume-
ra upphört. Ända från 1954 anordnades informella författarträffar på 
skolan. Initiativet togs av Sigvard Karlsson, kronotorparnas skildra-
re. Men formellt grundades de norrländska författarnas intresseföre-
ning 1957. Under flera decennier fortsatte samarbetet om skrivarkur-
ser mellan Medlefors folkhögskola och Norrländska författarsällska-
pet. En av sällskapets ordförande var Karl Rune Nordkvist, arbetar-
författarnas nestor i Norrland, som personligen engagerade sig i 
skrivarkurserna.  

Medlefors folkhögskola var och förblev alltså en bas för skrivar-
kurser, och det viktiga samarbetet mellan författarsällskapet och sko-
lan kräver en utredning. Den förste Medleforsrektorn John Olofsson 
(rektorstid 1947–76), som i ungdomen gått vinterkurser 1935–38 på 
Gripsholms folkhögskola, blev med tiden lärling till Biskops-Arnös 
rektor Åke Leander. Därmed kunde Olofsson föra med sig nya idéer 
om skapande verksamheter till Medlefors och Norrländska författar-
sällskapet. Formellt stod sällskapet i regel som kursansvarigt (och 
vad som återstår av arkivmaterial om de tidiga skrivarkurserna torde 
ha hamnat hos sällskapet). Karl Rune Nordkvist blev en nyckelper-
son vad gällde att utsträcka arbetsmarknadsverkets kursverksamhet 
även till författargruppen.  

Gunnar Balgård kom med under sent 70-tal. Han medverkade vid 
debutantkursernas start omkring 1980 och var sedan under en lång 
följd av år en drivande kraft i kursverksamheten. Staffan Söderblom 
gästade också skolan redan i slutet av 1970-talet och förklarar (när jag 
intervjuar honom 2007), att Medleforsvistelserna medförde att han 
tidigt fick goda kontakter med skrivarrörelserna i Sverige. För ho-
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nom personligen innebar också erfarenheterna från Medlefors ett 
viktigt steg mot en ny pedagogik för skrivarkurser.  

Till eleverna i slutet av 1970- och början av 1980-talet hörde Sand-
vikenskildraren Bernt-Olov Andersson som var Norrländska förfat-
tarsällskapets ordförande 1982–88 och gästspelade på flera av sko-
lans skrivarkurser. Som ännu ett exempel på hur Medlefors verkat 
som norrländskt litteraturcentrum kan Anita Salomonsson nämnas. 
Det var efter en skrivarkurs på Medlefors som hennes debutroman 
tillkom 1994. År 1993 slogs Norrländska författarsällskapet samman 
med Författarcentrum Norr och blev därmed även knutet till riksor-
ganisationen Författarcentrum. Men Medlefors har förblivit ett nav 
för skrivarkurser. Bland nuvarande folkhögskollärare i Medlefors är 
det Jens Bylund och Ann-Mari Burman som har ansvaret för skrivar-
verksamheten. Organiserade som veckokurser, numera även som di-
stanskurser, har kurser för blivande skrivare löpt vidare. Under se-
nare år har de årslånga kurserna på skolan blivit allt viktigare. Det 
förtroende som skolan vunnit har rentav lockat även akademiker 
inom naturvetenskaplig fakultet att söka sig till folkhögskolans skri-
varkurser för att lära sig hantera massmedierna och bättre kunna 
fullgöra den informationsplikt inför allmänheten som åvilar högsko-
lan. En specialitet i Medlefors är numera skivarutbildning med sikte 
på självbiografiskt författarskap, vilken särskilt lockat elever med 
unika livserfarenheter. Ett överslag ger vid handen att minst något 
tjugotal deltagare i skrivarkursverksamheten vid Medlefors nått fram 
till vad man vågar kalla väl etablerade författarskap. 

Staffan Söderblom har efter de lärorika gästspelen på Medlefors 
kommit att få stor betydelse för utvecklingen av skrivarundervis-
ningen i Sverige i egenskap av gästprofessor i Göteborg. Ett stort Gö-
teborgsprojektet arbetades fram 1995–96. Det drevs inte vid den litte-
raturvetenskapliga institutionen utan hörde hemma i universitetets 
konstnärliga fakultet. Fyra personer stod bakom starten hösten 1996: 
Staffan Söderblom, Stewe Claeson på Kungälv, litteraturvetaren och 
poeten Gunnar D. Hansson med erfarenheter från KomVux och Lotta 
Eklund som varit elev på en av de första långa skrivarkurserna på 
Biskops-Arnö och arbetat i olika funktioner på Ord & Bild. Målsätt-
ningen för gruppen var att skapa en kvalificerad tvåårig skrivarut-
bildning med krav på litterär erfarenhet hos de i regel sex personer 
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som årligen kunde antas. De mångskiftande kortare skrivarkurserna 
runt om i landet utgjorde rekryteringsbasen. 

Som exempel på deltagare, som fått sitt genombrott hos kritik och 
publik som arbetarförfattare efter genomgångna skrivarkurser, bör 
särskilt Susanna Alakoski och David Ericsson nämnas. Alakoski har 
gått en kurs på Skurup. Därnäst har hon, som vi sett, följt Biskops-
Arnös påbyggnadskurs. Alakoskis familj tillhörde de finska invand-
rarna i Sverige och hon har vittnat om hur marginaliserade de kunde 
vara. I Svinalängorna (2006) hade hon nått så långt att hon med auktoritet 
kunde litterärt gestalta sina livserfarenheter. Därmed hade hon pres-
terat något så ovanligt som en debutroman som tillerkändes det stora 
Augustpriset. 

Långtradarchauffören David Ericsson gick 1994–95 skrivarkursen 
på Stockholms folkhögskola i Rinkeby. Sedan sökte han sig till på-
byggnadskursen 1998–99 på Biskops-Arnö och debuterade med 
Truck stop (1999). Hans första roman och flera följande skildringar ur 
transportarbetarnas liv har med rätta blivit uppmärksammade i me-
dierna. Här skildras hur långtradarchaufförerna successivt blivit 
alltmer beroende av europeiska storkoncerner och förlorat åtskilligt 
av det inflytande, som de tillkämpat sig genom facklig organisering. 
När jag frågar David om hans erfarenheter av skrivarkurserna säger 
han sammanfattningsvis: ”Jag hade nog skrivit även utan skolorna 
men hjälpen jag fått att utvecklas har ändå varit ovärderlig i förfat-
tarskapet.” Särskilt framhåller han att problem kring skrivandet bli-
vit lättare att hantera tack vare att de diskuterats i grupp inom skri-
varkursernas ram. ”Man vinner alltså tid, något som ju är en bristva-
ra för en skrivande arbetare.”  

Det material om skrivarkurser som jag har samlat (se förteckning-
en ”Källor och litteratur”, avd. 6) utvisar, att viktiga förändringar 
skett inom folkhögskolepedagogiken. Skrivarkurser organiserade ef-
ter en rad olika modeller har ryckt fram i folkhögskolevärlden. Man 
kan sammanfattande konstatera, att dessa speciella linjer och kurser 
under de senaste decennierna haft enastående attraktionskraft på 
förhoppningsfulla elever med drömmar om att bli författare eller kul-
turskribenter. Den gamla vanliga vägen över folkhögskolornas tradi-
tionella vinterkurser har på ett dramatiskt sätt förlorat sin betydelse 
för de skrivlystna eleverna som i stället sökt sig till skrivarkurserna. 
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Konstaterandet gäller både bygdeskolorna och den folkhögskola som 
en gång frambringade en egen ”Brunnsviksparnass”. 

Författande folkhögskollärare 

I blickpunkten för denna uppsats står de skrivande eleverna. För vi-
dare studier av folkhögskolemiljön och dess förändringar över tid är 
det anledning att också spåra upp skönlitterärt verksamma lärare.  

En given startpunkt är Brunnsviksrektorn Karl-Erik Forsslund, 
som verkade som både poet och författare av romaner och noveller. 
Hans bild av bygdeskolan som blev en arbetarrörelsens högborg kan 
jämföras med skrivande elevers skildringar. En av dem, Rune Nor-
din, har rentav författat en omfattande historik över skolans utveck-
ling. I Brunnsvik och arbetarrörelsen (1981) anlägger han vänsterper-
spektiv och framför – direkt och indirekt – kritik mot såväl Forss-
lunds självbild som Alf Ahlbergs mer officiella Brunnsvikshistoria.  

Andra författande rektorer och lärare som förlagt romaner till den 
skolform de så väl kände är Jonathan Cedergren med Att lära för livet 
(1959), Per Gunnar Evander med Fysiklärarens sorgsna ögon (1968), 
Bengt Skördeman med Samkväm (1970) och Sven F. Lunner med 
Stormarna dit ej nå (1975). Ytterligare några ingångar till verk av både 
skrivande lärare och elever finner man i Björn Höjers välredigerade 
antologi Folkhögskolan i litteraturen (1993), utgiven till skolformens 
125-årsjubileum efter ett omfattande insamlingsarbete i studiecirkel-
form. Ett fyrtiotal av landets 132 folkhögskolor hos Höjer 1993 repre-
senterade genom korta utdrag ur olika folkhögskoleskildringar.  

I dagens litterära offentlighet har också åtskilliga folkhögskolelä-
rare framträtt, därav minst två, Stewe Claeson och Arne Sundelin, 
som särskilt arbetat med skrivarkurser. Claeson publicerade redan 
1972 (i Ord & Bild nr 4) en långdikt om folkhögskollärarens dilemma 
inför elever och samhälle.  

På det hela taget kunde det löna sig att leta i skolornas egna pub-
likationer efter spår av skrivande folkhögskollärares pedagogiska 
funderingar. På Västerberg i Gästrikland har både Per Gunnar Evan-
der och Per Arne Erkelius varit lärare. Kerstin Ekman undervisade 
under flera år på Wik, Erik Beckman på Hola och Eric Åkerlund på 
Biskops-Arnö – för att bara nämna några exempel. I Åkerlunds fall 
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blev resultatet en kritisk och utmanande debattskrift, Storstugan 
(1975), om folkhögskolans historia. 

Eftersom Ragnar Matsson själv har varit elev på en folkhögskola 
(Väddö 1931–32) men studerat vidare och blivit folkhögskollärare (bl. 
a. på Åsa) borde någon pedagog eller folkbildningsforskare analyse-
ra hans två folkhögskoleromaner Tystnad klockan tio (1953) och Som-
maren är ljuvlig för ungdomen (1956). De tilldrog sig åtskillig upp-
märksamhet hos samtida recensenter i dagspress och folkbildnings-
organ. Några viktiga frågeställningar för en sådan studie har Inger 
Anderson utpekat i tidskriften Vägledarens temanummer (2006:2) om 
folkhögskolan och vuxenutbildningen.  

Naturvetaren Anton Sörlin på Västerhaninge folkhögskola kan 
också nämnas i egenskap av romanförfattare. Han utgav en bild-
ningsroman med titeln Ungdom (1948) på Natur och Kulturs förlag, 
troligen ganska självbiografiskt upplagd. Här finns en femtiosidig 
avdelning rubricerad ”Folkhögskolan”. Av Ivar Lo-Johanssons tre 
lärare på Västerhaninge var just Sörlin den som betydde mest för ho-
nom. Det var Sörlin som 1920 startade skolans litterära tidskrift Tan-
kar och syner – under flera år den purunge Ivar (Lo-)Johanssons vikti-
gaste forum som recensent och lyriker. Eleven har i sin memoardel 
Asfalt (1979) ganska kritiskt beskrivit sin tvååriga folkhögskoletid 
med den tio år äldre Anton Sörlin som bäste vän på skolan. Men 
långt efter skoltiden råkade Lo-Johansson i skarp konflikt med sin 
forne lärare i samband med någon för memoarförfattaren ytterst 
smärtsam händelse, som endast nämns antydningsvis och i ordalag 
som inte låter sig genomskådas. 

Av de romaner, som försökte betraktade folkhögskolemiljön in-
ifrån, var Jeanna Oterdahls Vårdträdet (1938) utan tvekan den mest 
spridda och lästa. Oterdahl hade genomgått Högre lärarinnesemina-
riet i Stockholm och undervisat på en flickskola, men var aldrig an-
ställd som folkhögskolelärare. Hon kände dock mycket väl folkhög-
skolepedagogikens skiftande utformningar tack vare sina vidsträckta 
föredragsturnéer till folkhögskolor och föreläsningsföreningar runt 
om i landet. Humanistiska ämnen dominerade (enligt hennes beva-
rade manuskriptsamling). För det mesta föreläste hon om de stora 
nationella skalderna eller om kvinnliga pionjärer inom svenskt och 
utländskt kulturliv i vid mening. Både hennes romaner och hennes 
föredrag tilldrog sig åtskillig uppmärksamhet på 1930-talet och ett 
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par decennier framåt i både dagstidningar och folkbildningstidskrif-
ter. (Se monografier om Otherdahl av Ying Toijer-Nilsson och Gun-
vor Stolt). Särskilt uppmärksammades Oterdahls romansvit om Hel-
ga Vilhelmina, en flicka kommen från fattig arbetarmiljö. I trilogins 
tredje och sista del Vårdträdet kan Helga Vilhelmina påbörja en klass-
resa tack vare folkhögskolekursen.  

Att Vårdträdet blev så flitigt läst ute på skolorna berodde nog på 
att Jeanna Oterdahls skildring bättre än någon annan svarade mot 
den självbild av folkhögskolelivet, som omfattades av de flesta lärare 
inom skolformen och även av många elever.  
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7. Slutord 

Folkbildningsarbetet, inte minst i studiecirkelns form, hade stora 
framgångar under förra hälften av 1900-talet – Oscar Olssons epok. 
Deltagarna erövrade kunskaper och mottog inte bara information 
uppifrån. Det skedde genom eget studiearbete i samverkan med 
andra.  

Sedan 1900-talets början har kraven på den svenska arbetardikt-
ningen stegrats. Det räcker inte med bara verklighetsbeskrivning, 
vare sig för läsarna eller för författaren som tagit sig rätten att tala 
inför offentligheten. Ett starkt konstverk existerar ju även i sin egen 
rätt, som gestaltning, som språk och text, som tilltal.  

Men om det således naturligtvis är fråga om en litterär konstruk-
tion så ingår texten lika obestridligt i historiska, sociala och ideolo-
giska sammanhang. Detta är vad handboken vill visa. 

Lite slagordsmässigt har det under våren 2006 förkunnats att vad 
vi nu behöver är en litteratur om arbetslösa, inte om dem som har 
arbete. Sådana uttalanden vittnar verkligen om att en handbok om 
arbetarlitteraturen behövs. Ty alltifrån kamplyrikens tid fram till de 
yttersta av våra dagar har just arbetarförfattarna genom romaner och 
publicistik stått för kontinuerlig bevakning av arbetslöshetsproble-
matiken.  

Grundförutsättningen har varit att många lärare engagerat sig i en 
individanpassad pedagogik och att den underlättats av internatmil-
jön, som ju länge var helt dominerande i folkhögskolevärlden.  

Under arbetet med min utblick över 125 år av arbetarlitteratur i 
Sverige fann jag, att förklaringen till dess omfattning – som avgjort är 
större än i andra länder – måste sökas i det mångsidiga folkbild-
ningsarbete som har pågått i vårt land genom studieorganisationer, 
folkbibliotek och folkhögskolor. Därmed öppnades nya bildningsvä-
gar för autodidakterna. Jag anser mig också, efter parallelläsning av 
jämförbar litteratur från de stora språkområdena, kunna redovisa att 
de ledande svenska arbetarförfattarnas verk konstnärligt och kvali-
tetsmässigt är fullt i paritet med de allra främsta utländska arbetar-
skildrarna (se partiet ”Internationella jämförelser” i kap. 1).  
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En avslutande reflexion måste tillfogas. Även om sifferuppgifter 
ännu inte kan lämnas så är det uppenbart för var och en, som stude-
rar hur svenska författares bildningsvägar har löpt, att stora föränd-
ringar skedde under senare hälften av 1900-talet. Åtskilliga arbetar-
skildrare kunde nu, tack vare reformer inom utbildningssystemet, 
fortsätta med akademiska studier och lärarutbildningar eller bevista 
högre utbildningsanstalter för journalistik, biblioteksväsen, socialar-
bete, teater, bildkonst osv. Om man granskar de författare, som i bör-
jan av 2000-talet framstår som våra främsta arbetardiktare idag, mö-
ter man nästan genomgående sådana bildningsvägar. Det kan börja 
med folkhögskolekurser, folkbildningscirklar eller skrivarkurser men 
fortsätta inom postgymnasiala utbildningssektorer. Iakttagelsen gäll-
er praktiskt taget alla de sjutton författarnamn som radas upp i första 
kapitlets sista avsnitt om ”1990-talets klimatförändring”. Tillhörighet 
till arbetarklassen har i regel varit utmärkande för utgångsläget, men 
bättre möjligheter har nu stått till buds att gå vidare mot intellektuel-
la yrken och författarskap.  

Folkhögskolan har ägnats stor plats i översikten. Det samman-
hänger med att vi i de självbiografiska romanerna av forna folkhög-
skoleelever får ovärderliga inblickar i olika stadier av autodidakters 
bildningsgång. Då visar det sig att just folkhögskolan haft unika möj-
ligheter att befordra individuellt lärande för vuxna elever. Denna 
skolform tycks i särskilt hög grad ha kunnat medverka till att öppna 
vägar fram mot författarskapen. På folkhögskolorna hade man be-
kväm och ostörd tillgång till skolornas bibliotek och inte sällan även 
till lärarnas privata bibliotek. Några exempel kan vittna om detta: 
Niklas Bergius egen boksamling på Brunnsvik stod öppen för Karl 
Östman och Dan Andersson, Carl Larsson i By fick låna för honom 
viktig litteratur av rektor Gustaf Zettervall på Fornby och Lars Ahlin 
kunde utnyttja böcker hos David Palm på Ålsta och Gillis Hammar 
på Birkagården. Många skolor hade också egna tidskrifter, årsböcker 
eller skoltidningar, där skrivlystna elever uppmuntrades att publice-
ra sig. Den chansen försummade inte Albert Viksten, Ivar Lo-
Johansson, Helmer Grundström, Gustav Sandgren, Lars Ahlin och 
många andra elever.  

Det finns anledning att sammanfattande hävda, att folkhögskolan 
torde ha varit den allra viktigaste författarskolan för arbetarförfattar-
na, till och med viktigare än folkrörelsernas mötesliv och folkbiblio-
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teken. Folkhögskolemiljön har uppenbarligen varit intellektuellt sti-
mulerande för många läs- och skrivlystna blivande författare. Och 
stipendiesystemet var viktigt, särskilt för de ”mindre bemedlade” 
eleverna. De senaste decennierna har ett stort antal skrivarkurser 
vuxit fram för just den elevkategori som har författardrömmar, me-
dan den traditionella vinterkursens betydelse för de skrivlystna av-
tagit dramatiskt.  

 
Med all rätt kan vi betrakta den svenska arbetarlitteraturen som en 
framstående och unik insats i världslitteraturen. Uppsatsen bör ha 
visat att den växte fram i hägnet av folkbildnings- och folkrörelseak-
tiviteter och inte minst på folkhögskolor. 
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Källor och litteratur 

1. Vad är arbetarlitteratur? 

Arbetets ansikten. Arbetardikt i Sverige under ett sekel. En antologi av Lars 
Furuland (1998). 

Battail, Jean-François, ”De kulturella förutsättningarna för arbetarlitte-
raturen i Sverige och Europa”. Arbetarhistoria. Meddelande från Arbe-
tarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 3/4 1997. 

Bouquet, Philippe, Spaden och pennan. Den svenska proletärromanen. 
Övers. från franskan av Jan Stolpe (1990). 

 - - , ”Martin Koch ur fransk synvinkel”. I Martin Kochs kvarter, II [1985] 
(= Martin Koch-sällskapets medlemsskrift 1985).  

Furuland, Lars, & Svedjedal, Johan, Svensk arbetarlitteratur (2006). 
Furuland, Lars, & Svedjedal, Johan, Litteratursociologi (1997). [Antologi 

med utländska och svenska uppsatser av metodiskt eller teoretiskt 
intresse.] 

Nilsson, Magnus, Arbetarlitteratur (2006). [Utkom ett halvår efter Svensk 
arbetarlitteratur men bör givetvis anföras i en skrift som utges 2007. 
Och detta särskilt med hänsyn till att bägge verkens författare valt 
samma huvudterminologi ”arbetarlitteratur”, vilket stärker det 
termvalet.] 

2. Läskonstens historia –  
från teologi till folkbildning 

Alphabeta Varia. Orality, Reading and Writing in the history of Literacy. 
Festschrift in honour of Egil Johansson on the occasion of his 65th 
birthday March 24, 1998. Ed. by Daniel Lindmark (1998). 

Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norr-
ländskt sågverkssamhälle 1880–1930 (1988). 

Furuland, Lars, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser 
(1991).  
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Gustavsson, Per, Rydquist, Lars, & Lundgren, Åke, Mera ljus! Social-
demokratins kultursyn fram till andra världskriget (1979). 

Johansson, Egil, ”Gå i skola hemma”. Forskning och framsteg, nr 5–6 
1977. 

 - - , Kyrkböckerna berättar (1983). 
 - - , ”Den kyrkliga lästraditionen i Sverige – en konturteckning [ - - - 

]”. Läskunnighet och folkbildning före folkskolan. Mötesrapport III vid 
Nordiska historiemötet 1981 (Jyväskylä 1981). 

 - - , ”Läser och förstår”. Tvärsnitt, nr 1 1982. 
Kussak, Åke: Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära 

verksamhet 1910–1939 (1982). 
Lindmark, Daniel, Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svensk 

folkundervisning före folkskolan (1995). 
Lundberg, Ingvar, Språk och läsning (1984). 
Schück, Henrik, ”Folklitteratur”. Förf:s Ur gamla papper, 6 (1904). 

3. Några arbetarförfattare ur den första generationen 

Adolfsson, Eva, ”Visornas värld och filosofernas. Maj Hirdmans liv 
och författarskap”. Vardagsslit och drömmars språk. Svenska proletär-
författarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson [av] Eva Adolfs-
son m. fl. (1981).  

Axberger, Gunnar, Diktarfantasi och eld. [Kap. om Leon Larsson.] 
(1967). 

Furuland, Lars, ”Maj Hirdman. En kämpande kvinna”. Svensk arbe-
tarlitteratur (2006). [Den citerade dikten från 1912 har offentlig-
gjorts av Yvonne Hirdman i Bang , nr 4 1998. Gunnar Hirdmans 
uttalande om kvinnan enligt protokollsreferat i Karl Fernström, 
Ungsocialismen, 1950.]  

- - , Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt. Från 
Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardiktarna (1962). 

Gabrielsson, Karl Johan, Mera ljus. Några ord till arbetareklassen om 
sjelfundervisning (1897). [Första socialdemokratiska broschyren i 
folkupplysningsfrågan; se kap. 3 ovan.] 

Hirdman, Maj, [Utan rubrik.] Ansikten. Självbiografiska skisser (1932). 
Kämpe, Alfred, Trälar, torpare, statare. Noveller och journalistik i urval 

av Lars Furuland (1963). 
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Lönnroth, Lars, ”Arbetets söner. Den politiska kampsången”. Förf:s, 
Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Eddan till Abba (1978). 

Mral, Brigitte, Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträge in 
sozialdemokratischen Zeitungen 1882–1900 (1985). 

Nerman, Ture, K. J. Gabrielsson (Karolus) (1942). 
Svärd, Jan, Henrik Menander. Arbetets son (1992). 
Uhlén, Axel, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909 (1964, ny 

uppl. 1978). 

4. Folkrörelser som författarmiljöer 

Allmänt: 

Andersson, Eva, Laginder, Ann-Marie, Larsson, Staffan och Sund-
gren, Gunnar, Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ och 
lokalsamhälle (1996). (SOU 1996:47). 

Arvidson, Lars, Folkbildning och självuppfostran. En analys av Oscar 
Olssons idéer och bildningssyn (1991). 

Folkbildning i vår tid. En antologi om makt och demokrati. Red. Håkan A. 
Bengtsson (2002). 

Gamby, Erik, ”Partiernas kulturpolitiska mål”. Idéer i kulturpolitiken 
(1970). [Gamby ger översikter av kultursynen inom alla svenska 
riksdagspartier.] 

Gustavsson, Bernt, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrö-
relse 1880–1930 (1991). [Förf. studerar särskilt de bildningsideal 
som omfattades av Rickard Sandler, Hans Larsson, Ellen Key, Os-
car Olsson och Arthur Engberg.] 

Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”of-
fentligt” i det moderna samhället (1984). 

Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer (1985). 
Johannesson, Eric, ”Massorna i samhällets förstuga”. Fataburen 1982 

(1982).  
Johansson, Hilding, Folkrörelserna i Sverige (1980). 
Jonsson, Jan O. & Gähler, Michael, Folkbildning och vuxenstudier. Re-

krytering, omfattning, erfarenheter (1995). (SOU 1995:141). 
Leander, Sigfrid, Folkbildningens födelse. Anton Nyström och Stockholms 

arbetareinstitut 1880–1980 (1980). 
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- - , Folk och bildning. Jämförande studier till omkring 1870 som inledning 
till en svensk folkbildningshistoria (1974). 

- - , Under arbetareinstitutets tak. Stockholms Arbetareinstitut 1880–1955 
(1956). 

Leffler, Marion, Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens 
roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg (1999). 

Lindgren, John, August Palm (1950). 
Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920 

(1977). [Hilding Friman har utarbetat en studieplan (1977).] 
Människan och nutiden (1952). [SAP-kongressen 1948 valde en kultur-

kommitté med Ivar Ivre och Birger Norman som sekreterare.] 
Nilsson, Sven, Debatten om kulturpolitiken (1981). 
- - , Vägen till kulturpolitiken (1991). 
Olsson, Björn, Den bildade borgaren. Bildningssträvan och folkbildning i 

en norrländsk småstad (1994). 
Olsson, Oscar, Folkets bildningsarbete. Erfarenheter och uppslag (1911). 

[Motto: ”För folket och genom folket”.]  
Palm, August, Öfverklasspolitik och folkpolitik (1889, 1891). 
Skoglund, Crister, Vita mössor under röda fanor (1991). [Särskilt om 

magfrågefalangens agerande vid ordförandeval inom soc.dem. 
ungdomsförbundet 1909.] 

Sörbom, Per, Läsning för folket. Studier i tidig svensk folkbildningshistoria 
(1971). 

Vestlund, Gösta, Folkuppfostran Folkupplysning Folkbildning. Det svens-
ka folkets bildningshistoria – en översikt (1996). 

 
Arbetarrörelsen: 

Arbetarförfattarna och syndikalismen [av] Lars Furuland m.fl. (1999). 
Arbetarna tar ordet. Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse. Red. 

Olle Josephson (1996). [Projektet ”Arbetarna och språket”.] 
Arvidson, Lars, Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och 

bildningsdiskussion (2007). 
Bengtsson, Håkan, Konfrontation och försoning. En studie i Fredrik 

Ströms romanserie Rebellerna (1992). [Termen ”folkrörelseförfattare” 
prövas i avhandlingens slutord.] 

Blom, Rolf, Folke Fridell. Proletärförfattare. En studie i Folke Fridells för-
fattarskap fram till omkring 1950 (1978). 
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Bodil Berg, ”Svedvi sockenbibliotek”.] 
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Tidigare utgivna skrifter av Mimer 
i samarbete med Skapande Vetande 

 
Småskrifter 
Lars Arvidson (1996). Cirklar i rörelse. 
 
Lars Arvidson (2004). Mellan rörelse och universitet – Folkbildning enligt 
socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad. 
 
Joacim Hansson (2005). Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 
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Ann-Marie Laginder & Helena Wedborn (red.) (2007). Sökvägar till 
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Antologier 
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genus – det glömda perspektivet. 
 
Ann-Marie Laginder & Inger Landström (red.) (2005). Folkbildning – 
samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid. 
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