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Sammanfattning på finska

Kurt Salomonson (s. 1929) kirjoitti vuosina 1955–1962 seitsemän romaania, joista neljää

on pidetty yhteiskunnallisina romaaneina. Nämä neljä romaania, Grottorna (1956),

Mannen utanför (1958), Sveket (1959) ja Skiljevägen (1962) tulivat suuren julkisen

keskustelun kohteiksi 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Romaaneista käytyä

julkista keskustelua leimasi esteettisten kysymysten vaihtuminen vahvaan poliittiseen

diskurssiin aikana, jolloin sosiaalidemokraattien valta-asema oli uhattuna. Kurt

Salomonsonin kaunokirjallinen tuotanto supistui 1960-luvun alussa, mikä johti

marginalisoitumiseen. Vasta vuonna 1979 Salomonson palasi uudelleen julkisuuteen, kun

hänen novellikokoelmansa Flickan med sagohåret julkaistiin.

  Ruotsin kaunokirjallinen ja poliittinen julkisuus kokivat suuria muutoksia 1960-luvun

lopulla, jolloin sekä poliittinen keskustelu että kaunokirjallisuus saivat uusia sisältöjä ja

muotoja. Vuosia kutsutaankin muutosten vuosiksi, ”strömkantringens år”. Kyseiset vuodet

vaikuttivat myös Kurt Salomonsonin kirjailijan uraan. Hänen yhteiskunnalliset romaaninsa

julkaistiin uudelleen, ne saivat uudelleentulkintoja ja niihin sovellettiin vasemmistolaista

yhteiskunta-analyysia erityisesti kirjailijan palattua julkisuuteen ja saatua useita

kirjallisuuspalkintoja. Niin kutsutut kansankotiromaanit, Mannen utanför (1958), Sveket

(1959) ja Skiljevägen (1962), julkaistiin uudelleen vasta 1990-luvun alussa. Ne ovat

esimerkkejä kansankodin saamasta varhaisesta ja kaukokatseisesta kritiikistä ja malleja

yhteiskuntakriittisestä romaanitaiteesta.

  Väitöstutkimus on reseptiohistoriallista tutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on

selvittää, minkälaisen todellisen vastaanoton romaanit saivat ensimmäisenä

julkaisuajankohtanaan, minkälaiseen kaunokirjalliseen kenttään kirjailija sijoitettiin ja

miten romaaneja tulkittiin ja arvioitiin. Näkemys Salomonsonista "politisoitui” ajan

kuluessa, mikä on vaikuttanut jälkimaailmalle välittyneeseen kuvaan kirjailijan saamasta

vastaanotosta. Vastaanottoa voidaan tarkastella lukuisissa lehdissä julkaistuista

arvosteluista ja keskustelupuheenvuoroista, joita tutkimuksessa on käytetty hyväksi.

Arvostelut ja keskustelupuheenvuorot on ryhmitelty lehdistöluokittain.

  Pääasiallisesti kuvailevan osuuden jälkeen tutkimuksessa seuraa analyyttinen osuus. Sen

tarkoituksena on valaista, miksi julkisuudessa esiintyi erilaisia käsityksiä kirjailijasta.

Analyysin lähtökohtana on Jürgen Habermasin edustuksellisen julkisuuden käsite, jolle
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annetaan kuitenkin hieman toinen sisältö. Edustuksellinen julkisuus tarkoittaa tässä

tutkimuksessa sitä, että tietystä äänestä tulee edustuksellinen ja dominoiva yksilöllisten

äänten jäädessä sivuun. Analyysin tulokset perustuvat aiheeseen liittyvien kirjallisuutta ja

politiikkaa käsittelevien tekstien läpikäyntiin. Ne esitetään kunkin julkisuuden

edustuksellisen äänen mukaan ja liitetään muihin samana aikana vallinneisiin

yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Analyysin perusteella voidaan sanoa, että tietyt

työväenliikkeessä vallinneet vahvat suuntaukset myötävaikuttivat Kurt Salomonsonin

marginalisoitumiseen ja yhteiskuntakriittisyyden kiistämiseen. Marginalisoituminen ilmeni

myös varsinaisessa kaunokirjallisessa julkisuudessa, joka 1950-luvun loppupuolella oli

murrosvaiheessa ja haki uusia keinoja kuvata uutta todellisuutta. Realistisia

indignaatioromaaneja pidettiin kuluneena romaanimuotona, ja todellisuutta ajateltiin

voitavan tutkia ilman ennakkoasenteita uuden ranskalaisen romaanin tavoin.

  Seuraavaksi väitöstutkimuksessa käsitellään Kurt Salomonsonin 50-luvun romaanien

uudelleen käyttöä uudessa julkisuuskontekstissa. Romaaneissa esiintyvää

yhteiskuntakritiikkiä pidettiin nyt asiantuntevana, oikeana ja välttämättömänä. Sen sijaan

Kurt Salomonsonin fiktiiviseen reportaasitekniikkaan suhtauduttiin varauksellisesti, ja se

joutui uudentyyppisen dokumentaarisen lähestymistavan, ns. raporttikirjallisuuden,

varjoon. Kurt Salomonsonin uudelleenarviointi ja -arvostus ovat olleet päällimmäinen kuva

Salomonsonista, mikä on ilmennyt Salomonsonin saamina lukuisina

kirjallisuuspalkintoina. Vastaanottoanalyysissa tarkastellaan ja pohditaan, mihin Kurt

Salomonson sijoitetaan kirjallisuudenhistoriassa ja miksi, ja onko hän työläiskirjailija vai

vain kirjailija.

  Väitöstutkimuksen kolmantena juonteena on tarkastella yhden kirjailijan uraa ja pohtia,

miten vastaanotto on vaikuttanut kirjailijaan ja saanut hänet osittain uudelleen arvioimaan

näkemystään kirjoittamisesta.  Tutkimuksessa käytetään lähtökohtana projektikäsitettä ja

yritetään ymmärtää kirjailijan henkilökohtaista suhdetta omaan kirjoittamiseensa. Lisäksi

tarkastellaan sitä, miten todellinen kirjailijaminä on kirjoittautunut henkilökohtaisina

selviytymisstrategioina teksteihin ja luonut niihin oman, yhteiskuntakriittisen pinnan alla

olevan syvärakenteen.
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Förord

Inte förrän nu när de sista desperata korrigeringarna av manuskriptet skall göras, innan allt

är för sent, därför att tryckpressen måste ta vid, börjar jag inse vad det inneburit att få ihop

en textmassa som brukar kallas avhandling. Hade jag vetat innan jag satte igång så

kanske... Nu är den ändå strax klar och det finns ingen anledning att ångra det som gjorts.

Däremot att se tillbaka på hur det hela gick till. Idén att skriva om Kurt Salomonson

väcktes vid ett middagssamtal med professorn i litteratursociologi Lars Furuland, som

tråkigt nog inte finns med oss längre. Vi deltog båda i en konferens om arbetarlitteratur i

Hedemora 1996 och pratade då om möjliga forskningsteman kring arbetarlitteraturen. Idén

förblev bara en idé under ett antal år, och det var först när jag fick tjänst som svensk lektor

i nordiska språk vid universitetet i Tammerfors, som jag satte igång med projektet, lite

trevande och osäkert. Efter några inledande samtal med Lars Furuland började en möjlig

tråd i utforskandet bli synlig - att följa och kartlägga mottagandet av Kurt Salomonsons

sociala romaner från slutet av 1950-talet. För litteratursociologen fanns knappast ett bättre

exempel på hur litteratur och samhälle var sammanvävda i ett komplext och dialektiskt

förhållande. Jag presenterade min idé för Kristina Nikula, som då var biträdande professor

vid min institution, och fick hennes helhjärtade stöd, fastän mitt forskningsområde låg

långt utanför institutionens vanliga domäner. Det är jag mycket tacksam för, liksom för

hennes läsning och synpunkter på delar av manuskriptet.

  Även  om  forskaren  är  en  eremit  och  en  solitär  måste  nytt  syre,  nya  kunskaper,  nya

infallsvinklar tillföras. Detta nödvändiga bränsle har i stor utsträckning tillförts av

universitetslektor Per-Olof Mattsson vid Institutionen för litteraturvetenskap och

idéhistoria vid Stockholms universitet. Hans djupa och breda kunskaper om

arbetarlitteraturen och arbetarrörelsen har varit till ovärderlig hjälp, liksom de stimulerande

och uppmuntrande samtal vi haft under manusarbetets gång. Ett tack vill jag också rikta till

professor Magnus Nilsson, Malmö högskola, som visat ett levande engagemang i

avhandlingen och framfört viktiga synpunkter. I avhandlingsarbetets slutskede har också tf.

professor Mona Forsskåhl läst delar av manuskriptet och bidragit med synpunkter. Min

kollega, lektor Marja Kivilehto, har översatt ett sammandrag av avhandlingen till finska

och för övrigt varit ett omistligt stöd i manusarbetets slutfas. Hjälp har jag också haft av
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min andra kollega, lektor Johanna Koivisto, att göra nya upptäckter av word-programmets

hemligheter. Jag vill också tacka fakultetens förhandsgranskare för tänkvärda synpunkter

och ändringsförslag.

  Forskarens antisociala beteende har framför allt drabbat familjen, som tappert har stått ut

med att jag hellre sökt mig till bibliotek och arkiv än till familjeliv och umgänge. Helena

har fått ligga ensam på badstränderna, medan jag har letat mig in i skuggorna på

Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Många helger har jag låst in mig på arbetsrummet i

Tammerfors i stället för att ta finlandsbåten hem. En del av våra vänner har till och med

börjat tro att jag inte finns längre. Mina barn, Clas och Alexandra,  som visserligen inte är

så mycket barn längre, har inte behövt riskera att pappa lägger sig i deras liv i onödan. Jag

har funnits på behörigt avstånd, i säkert förvar i  Tammerfors. Jag är innerligt tacksam att

ni alla stått ut med mitt flyktbeteende och jag lovar bot och bättring. Ibland har jag också

tagit paus från de vanliga undervisningsplikterna och forskandet. Dessa oaser av spontant

liv hade inte existerat om inte min  vän sedan många år, Jussi Rainio, hade brutit

forskarförtrollningen med jämna mellanrum och förbarmat sig över mig med luncher och

upplyftande samtal om jordelivets alla plågor, ibland till och med i kombination med

starkare drycker än kaffe. Jag kan inte nog uttrycka min uppskattning. Mina vänner Mats

Miljand, Anna Franklin och Oskar Vistdal har hela tiden visat ett engagerat intresse för

avhandlingsarbetet och jag hoppas de inte blir besvikna när de ser resultatet.

  Till slut vill jag rikta min tacksamhet till Kurt Salomonson, som genom sina romaner

skrivit oss en viktig del av vår svenska efterkrigshistoria. Det är ett Sverige som inte finns

längre, men romantexterna finns kvar och gör det möjligt att förstå vad Sverige var för

drygt femtio år sedan. Hur levde människorna? Hur tänkte de? Vilka drömmar hade de?

Vad har den här tiden betytt för det samhälle som idag kallar sig Sverige? Skönlitteraturens

främsta värde kanske inte finns i dess lockelse till flykt, utan i dess förmåga att konfrontera

oss med verkligheten och världen. En sådan konfronterande skönlitteratur är Kurt

Salomonsons sociala romaner. Jag vill också tacka Kurt för hans vänlighet att ge mig

tillgång till hans egen omfattande samling med tidningsklipp, vilket avsevärt underlättat

arbetet med att granska det omfattande recensionsmaterialet. Utan den hjälpen hade de

finska båtrederierna förmodligen tjänat ännu mer pengar.

Tammerfors den 6 juni 2013

Carl-Eric Johansson
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I Inledning

Bakgrund och syfte

I en längre kulturartikel i Svenska Dagbladet (2.6 1992) skrev litteraturkritikern Mats

Gellerfelt en betraktelse över det begynnande 1990-talets nostalgicerande bild av

femtiotalet och menade att bakom  tendensen att framställa det svenska femtiotalet som ett

svunnet Idyllien dolde sig de just då aktuella politiska striderna om välfärdsprojektets

framtidsväg. De som beklagade förändringarna hade ett starkt behov att se bakåt till den tid

när välfärdspolitikens första guldkantade årtionde gavs sin materiella och ideologiska form

och därmed tydliggöra  för samtiden att folkhemmet först nu höll på att krackelera.

Gellerfelt menade däremot att  sprickorna i välfärdsbygget redan fanns i den första

konstruktionen. Ett viktigt litterärt bidrag till den historieskrivningen var Kurt

Salomonsons romantrilogi - Mannen utanför (1958), Sveket (1959) och Skiljevägen (1962)

– som 1991 hade getts ut på nytt i en samlingsvolym och som Gellerfelt tog avstamp från i

sin artikel. I romanerna såg han inte bara en kritik av arbetarrörelsens svek mot de

ursprungliga idealen utan också en kritik av ”arbetaren och dennes mentalitet”. De

materiella framstegen hade inte räckt till för att skapa en avgörande förändring. Därtill

hade också krävts en kulturell omvandling för att göra upp med den impregnerade

slavmentaliteten.

  Kurt Salomonsons beska diagnos av den egna samtiden var inte bara ett udda bidrag till

den sociala och tidskritiska romankonsten utan fungerade kanske än mer som katalysator

för en omfattande och uppskruvad samhällsdebatt. ”Kurt Salomonsons romantrilogi väckte

en indignation och ett uppseende som väl ingen skönlitteratur sedan Strindbergsfejden.

Salomonson hudflängdes på ett sätt som, när man  i dag läser de gulnade klippen, förefaller

i  det  närmaste  ofattbart.  Det  var  dock  inte  den  politiska  högern  eller

näringslivsetablissemanget som attackerade honom, utan arbetarrörelsens ledande skikt.

Till dels berodde väl detta på att han var syndikalist – men framförallt på att han trampat

på så många ömma tår”, summerade Gellerfelt Salomonsons insats.

  Romanernas kritiska uppgörelse med sin samtid reste automatiskt frågan om litteraturens

roll som kritisk granskare av den värld vi lever i, menade han och riktade udden mot sin

egen samtids författare av framförallt den yngre generationen, som inskränkte sig till att
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kritisera ”maktens språk” i stället för att ge sig i kast med den komplexa politiska, sociala

och ekonomiska strukturen. Salomonsons romanprojekt framstod  som en efterföljansvärd

modell. ”Man kan med fog hävda att han fullföljer det som Strindberg en gång inledde med

Röda Rummet och Svarta fanor. Nu måste andra författare ta vid där Salomonson slutade”,

avrundade Gellerfelt.

  Att Strindbergsfejden valdes som referenspunkt får kanske främst förklaras med att

retoriken i den polemiskt skrivna artikeln krävde en lämplig dialektisk motpol och berodde

inte i  första hand på faktiska likheter. Till skillnad från Strindberg deltog Salomonson

själv förhållandevis  sparsamt i offentlighetens stridigheter. Artikelns sekundära budskap

var att formulera en litteraturpolitisk hållning, grundad i en speciell tolkning av ett

författarskap och dess roll i de olika offentligheter, där litteratur var meningsbärande på ett

eller annat sätt. Den uttryckte därmed en syn på Kurt Salomonsons författarskap som har

blivit den konsekrerade och allmänt accepterade.

  Kurt Salomonson inledde sin skrivarkarriär  med romanen Hungerdansen (1955). Innan

dess hade han publicerat sig som lokalskribent i dagstidningen Norra  Västerbotten  och

bidragit med några noveller i periodiska tidskrifter. Efter debuten skrev han i tät följd fram

till 1962 ett antal romaner, av vilka en del fick beteckningen sociala romaner av

samtidskritiken. Den första av dessa var Grottorna (1956) som, utöver att den i den

litterära offentligheten gav en delvis ny identitet åt författaren som arbetarskildrare,  också

försåg honom med ett råmaterial som  kunde användas som byggstenar i de tre ovan

nämnda romanernas  skildring av det svenska 50-talssamhället. Under dessa sju år skrev

Kurt Salomonson ytterligare två romaner som bara delvis belyste hans huvudtema och som

uppmärksammats mindre av kritikerna och dessutom skattats lägre på värderingsskalan.

Deras vrede (1957) och Nattvandraren (1960) riktade i högre grad ljuset på en

individualiserad problematik och utmanade inte olika opinioners reaktioner. Däremot är de

betydelsefulla och intressanta som delar i den helhet som Kurt Salomonsons produktion

under den här tiden utgör och som pusselbitar i förståelsen av hur ett författarskap under ett

begränsat antal år utvecklades i dialektik med offentligheten och med författarens egna inre

uppgörelser.

  Efter den sista delen i trilogin 1962 har han skrivit övervägande journalistik och noveller,

vilket avsatte spår i form av två reportageböcker, Sista skiftet (1967) i samarbete med

fotografen Lars Åby, om en gruvnedläggning i Bergslagen  och resereportaget Skönast på

jorden är Kvikkjokk om våren (1981) tillsammans med författaren Jan Fogelbäck.
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Novellsamlingen Flickan med sagohåret (1979) var författarens skönlitterära comeback i

bokform efter 17 års tystnad, en återkomst som mottogs mycket positivt av recensenterna.

Kurt Salomonson hade under några år vid decennieskiftet femtio-sextiotal en unik position

i offentligheten som samhällsskildrare. Gradvis anonymiserades han men återkom och

omskaskapades i delvis ny gestalt som följd av den nya vänsterns förändringar av

offentligheten. På nytt återvanns han för nya syften som vi sett exempel på i  Gellerfelts

betraktelse över den samtida 90-talslitteraturens oförmåga att ställa problem under debatt

och som bränsle för nittiotalets uppgörelse med folkhemspolitiken. Det har således skett en

regelbunden återvinning och nytolkning av Kurt Salomonsons författarskap samtidigt som

en marginaliseringens tendens gjort honom delvis hemlös i litteraturhistorien.

  Att  beskriva  och  analysera  olika  offentligheters  mottagande  av  Kurt  Salomonsons

romaner är avhandlingens centrala tema och syfte. Tyngdpunkten har lagts vid skeendet

under femtiotalets senare del och det begynnande sextiotalet med en fortsättning i den

omprövning som ägde rum därefter fram till början av nittiotalet när författaren tilldelades

hedersutmärkelser med starkt symbolvärde. Vad fanns i romanerna som så skakade om

läsarna och provocerade fram så starka reaktioner? Vilka underströmmar fanns i olika

offentligheter som konstituerade deras tolkningsramar? Hur kom det sig att ett närmast

avslutat författarskap kunde återanvändas och omvandlas? Var i litteraturhistorien hör Kurt

Salomonson hemma? är frågor som avhandlingen söker svar på.

  Med tiden kom Kurt Salomonson att räknas till arbetarlitteraturen, men han hade från

början ingen självskriven hemvist där att döma av kritikerna, som ofta använde

genrebenämningen sociala romaner om hans samtidsskildringar. I litteraturhistoriska

översikter sammanställs han vanligtvis med Folke Fridell, även om den senare egentligen

representerar en äldre generation arbetarförfattare. Orsaken är troligtvis bådas koppling till

syndikalismen.1 Kurt Salomonson arbetade några år på den syndikalistiska tidningen

Arbetaren, men till skillnad från Fridell profilerade han sig inte ideologiskt i syndikalistisk

riktning utanför det skönlitterära gestaltandet. Arbetarlitteraturen hade med trettiotalets

klassiska  generation  skapat  sig  en  plats  på  parnassen  och  därmed  också  gett  gestalt  och

kontur åt genren arbetarlitteratur. Den hade dessutom, om man generaliserar något, gett en

ideologisk överbyggnad åt socialdemokratins moderniseringsprojekt. Med internationalens

ord ”från intet allt vi vilja bli” hade arbetarlitteraturen på sitt speciella sätt också gett sitt

bidrag  till  Sveriges  radikala  omvandling.  I  Kurt  Salomonsons  romaner  däremot  blev  det

1 Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad 1999, s. 143-147, Svensk litteratur
1870-1970. Den nyaste litteraturen 1975, s. 82-84.



12

istället ett problem att höra till arbetarklassen och att klassen kunde vara behäftad med fel

och  brister.  Allt  var  inte  så  enkelt  som  partiprogrammens  önskelistor  gav  sken  av  och

dessutom hade klassens representanter genom den korporativa kapitalismens utveckling

och genom flerårigt maktinnehav förvandlats till ett representerande maktskikt med egna

intressen att bevaka. Tolkningen av Kurt Salomonsons romaner har komplicerats av dessa i

texten inbyggda motsättningar och av hur olika kritiker själva  förhållit sig till

socialdemokratins moderniseringsprojekt.

  Generationsmässigt tillhör Kurt Salomonson den grupp författare som debuterade på

femtiotalet och som därefter utgjorde  kärntruppen i sextiotalets estetiska och politiska

strömkantring inom litteraturen.2 I stället för att integreras i den gruppen hamnade han i en

marginaliseringens rundgång  som inneburit att han vandrat ut och in på den litterära

scenen, ibland synlig för publiken och ibland försvunnen i  kulisserna. Till skillnad från

Kurt Salomonson var de flesta i den här författargenerationen akademiker. De närmade sig

verkligheten med vetenskaplig blick och såg på litteratur som en möjlig metod att utforska

världen.3  Den dominerande strömningen inom  litteraturen bestämdes mer och mer av en

politiskt medveten och akademiskt skolad intellektuell som antingen själv tog stor plats i

den offentliga debatten och presenterade sin egen syn på världen eller iklädde sig

dokumentarismens objektivitet. Utrymmet för en självlärd författare ur arbetarklassen med

det självupplevda som det bärande berättarstoffet hade krympt.

  Kurt Salomonson har kanske därför inte sina närmaste släktingar i den svenska

arbetarlitteraturen och ännu mindre i den textutforskande, samhällsmedvetna och politiska

litteraturen från sextiotalet utan bland de brittiska författare (kitchen-sink realists) av

arbetarklassbakgrund som under femtiotalet individualiserade den engelska arbetarklassens

situation i en våg av romaner och teaterpjäser.4 Dessa tematiserade problemet med att vara

individ i det moderna brittiska efterkrigssamhället och samtidigt bära klassens märke så

djupt inristat  i själen att det ändå sken igenom på utsidan hur stiliga kläder man än

lyckades köpa med hjälp av sitt allt mer tilltagande välstånd. Det var  folkhemmets losers

och halsstarriga underdogs Salomonson porträtterade i sina romaner och som blev levande

bevis på att folkhemmet var lika mycket en krass och osminkad verklighet som den

moderna tidens finrum.

2 Se Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad 1999, s. 371-411.
3 Peter Hansen har belyst verklighetsproblemet i den svenska sextiotalsprosan. Se Hansen 1996, s. 29-39.
4 Realismen hos dessa författare kombinerades ofta med indignation och de kallades därför  ”angry young
men”. Till gruppen hörde bl. a. John Osborne med sin tidstypiska teaterpjäs Look back in anger (1956),
romanförfattarna John Braine, Room at the top (1957) och  Alan Sillitoe, Saturday night and Sunday morning
(1958).
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Den teoretiska ramen

Offentlighet och fält är två begrepp som gradvis blivit integrerade i språkets allmänna

lexikon. Båda överlappar delvis varandra. Bourdieuexperten Donald Broady anser  till

exempel att det i båda fallen rör sig om studier av sfärer som styrs av en egen logik och

sociologiskt inte kan förklaras som en direktkoppling mellan ideologi och samällsstruktur

eller mellan författare-verk-läsare.5 Den receptionshistoriska berättelsen om Kurt

Salomonsons författarskap tar avstamp i båda dessa sociologiska traditioner. Eftersom

mycket av diskussionen kring författarskapet ägde rum både inom den kritiska

institutionens ram och i olika politiska offentligheter, båda i stor utsträckning delar av en

massmedial offentlighet, förefaller Jürgen Habermas offentlighetsbegrepp  mer adekvat att

vila sig mot än Bourdieus mer rigorösa fältbegrepp, som i grunden också implicerar ett

användande av de andra Bourdieuska verktygen som kapital och habitus.6  Det hör också

till saken att Kurt Salomonson själv inte var en huvudaktör i striden om positioner i det

litterära fältet. Han var snarare objekt för strider som fördes av andra. Det innebär att

offentlighetens olika praktiska former och uttryck (se nedan) utgör den strukturerande

ramen i framställningen av receptionshistorien, men den kompletteras med

Bourdieuinspirerade analysgrepp när det litterära fältets strider beskrivs i decennieskiftet

mellan femtio-och sextiotal och när jag tecknar bilden av författarens egen position på

fältet.

  Jürgen Habermas visade i sitt verk Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) hur den

borgerliga offentligheten i sitt idealtypiska tillstånd formades  av den deltagande

medborgaren i ett offentligt resonemang och blev till allmän opinion.7 Litteraturen spelade

härvidlag en avgörande roll och bidrog till att etablera en fungerande politisk offentlighet.8

I ett senare skede  av den borgerliga offentlighetens utveckling har den deltagande

medborgaren bytts ut mot en konsumerande publik. Hela 1900-talets utveckling

kännetecknades av olika steg mot en sådan utveckling, där offentligheten närmast

5 Broady 1990, s. 291 (not 372).
6 Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (2000) är det verk av Pierre Bourdieu som
ingående beskriver hur de litterära striderna i Frankrike i slutet av 1800-talet etablerade modernismen som
estetiskt ledande norm. Det franska originalet, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire,
utgavs 1992.
7 Svensk utgåva 1984 med titeln Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det
moderna samhället. Det tyska originalet hade underrubriken: Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft.
8 Se t. ex. Habermas 1984, s. 16-30, 47-51, Calhoun (ed.) 1992, s. 1-48.
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ockuperats av det som Horkheimer-Adorno med dystopiskt mörker betecknade som

kulturindustrin.

  Habermas beskrivning av både idealtillståndet och den borgerliga offentlighetens

förvandling har inte fått stå oemotsagd. Peter Uwe Hohendahl ger i sin bok om

kritikinstitutionens framväxt, The institution of criticism (1983), ett antal exempel på

kritiska invändningar utifrån skilda ideologiska utgångspunkter.9 En liberal kritik sköt in

sig på att Habermas gett en romantisk och verklighetsfrämmande beskrivning av det

faktiska, historiska skeendet och en alltför negativ bild av tillståndet i nutid. Resultatet har

blivit att han undervärderar de möjligheter till demokratisk kommunikation som det

moderna massamhället erbjuder.10

  Sociologen Niklas Luhman var enig med Habermas ifråga om den borgerliga

offentlighetens historiska uppkomst och definitionen av den som idealkategori. Däremot

var den omöjlig att praktiskt använda som modell för resonemang och beslutsfattande i

dagens samhälle. Det moderna industrisamhällets fragmentarisering i intressegrupper

gjorde en sådan process närmast omöjlig. Luhman pekade i stället på att diskussion och

debatt måste samlas kring speciella teman eller frågor som gavs institutionaliserad status

genom att främjas av organisationer, partier, intressegrupper och byråkratier.11  Marxistisk

kritik antingen avfärdade teorin som borgerlig då den gav sken och illusion av att en fri,

förnuftsbaserad kommunikation var möjlig i ett kapitalistiskt klassamhälle eller tog

avstamp i Habermas teori men vidareutvecklade den.12 Exempel på den sistnämnda,

mindre ortodoxa synen, representerades av Oskar Negt och Alexander Kluge, som i likhet

med Habermas var formade i Frankfurtskolans samhällsvetenskapliga tradition. Redan

titeln på deras bok, Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur organisationsanslyse von

bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit(1972), markerade en vidareutveckling av

Habermas modell, nämligen existensen av en annan offentlighet, en motoffentlighet.13

9 Hohendahl inleder sin bok med en översikt över hur kritik och offentlighet förhållit sig till varandra under
200 år. Efter nedslag i den tyska traditionen, litteraturkritikens kris under 1960-talet och tankar om dagens
litteraturkritik landar han slutligen i en översikt över den kritik som riktats mot Habermas framställning av
den idealtypiska offentligheten och dess förfallsperiod. För ytterligare kritisk diskussion om Habermas och
offentligheten, se Calhoun 1992.
10 Hohendahl 1982, s. 250-255.
11 Hohendahl, s. 255-259.
12 Hohendahl, s. 260-262.
13 Negt-Kluges bok har aldrig översatts till svenska. 1974 utkom den i norsk översättning under titeln
Offentlighet og erfaring, utgiven av Nordiska sommaruniversitetet, skriftserie nr 3. Först 1992 utgavs den på
engelska Public sphere and experience, försedd med ett omfattande förord av filmforskaren Miriam Hansen,
som använt motoffentligheten i sin analys av stumfilmen och dess publik. Både Habermas, Negt-Kluge och
Hansens modeller har använts av John Sundholm i avhandlingen Populärt berättande och offentlighet
(1999), där narratologi och offentlighet knyts ihop i analysen av populärlitteratur och film.
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Habermas berörde aldrig frågan om folkliga rörelser utanför den borgerliga offentlighetens

sfär annat än marginellt. Den borgerligt-liberala offentligheten var en gång för alla

förpassad till historien, menade Negt-Kluge. Lösningen på det senkapitalistiska samhällets

kris låg i en proletär offentlighet. De betonade starkare än Habermas den borgerliga

offentlighetens klassidentitet, som uttrycktes genom att den materiella basen för

borgarklassen osynliggjordes och att från och med 1800-talet offentligheten i huvudsak

tjänade som redskap för bourgeoisiens klassintressen. Till skillnad från Habermas menade

Negt-Kluge att lösningen på offentlighetens fragmentarisering och förfall var skapandet av

en motoffentlighet som konstruerades på basis av proletariatets sociala erfarenheter, vilket

innebar en autonom sfär där klassens behov kunde formuleras, men med nya

frågeställningar på dagordningen och med nya kampmetoder anpassade till nya

kommunikationsmöjligheter. I förlängningen av resonemanget förstods att den proletära

motoffentligheten skulle tjäna som hävstång för en ny socialistisk samhällstyp. Att inte

Habermas berörde möjligheten till en socialistisk offentlighet hade sin grund i hans

uppfattning att proletariatet som självständig social entitet inte längre existerade i det

senkapitalistiska samhället.14

  Habermas offentlighetsteori och framför allt den vänsterradikala kritiken  av den väckte

anklang också i en svensk debatt bland yngre litteraturforskare kring mitten av sjuttiotalet.

Litteraturen betraktades som en egen institution som styrdes av sina egna

produktionsförhållanden och den litterära texten måste förstås i sitt samhälleliga

sammanhang. Men inte bara förstås. Litteraturstudiet hade också en emancipatorisk

funktion som redskap i hela samhällets förnyelse.15 Det var därför naturligt att blickarna

riktades mot proletärlitteraturen. I tidskriften Ord & Bild (1976: 4/5), en av de ledande

företrädarna för den rådande tidsandan, ägnades ett dubbelnummer åt genren. Syftet var att

”ringa in dess betydelse för klassmedvetande och klasskamp” som Eva Adolfsson uttryckte

det i inledningsartikeln, där också Negt-Kluge lyftes fram som den främsta

inspirationskällan.

  I en historisk exposé över arbetarlitteraturens framväxt och vidare öden konstaterade Ola

Holmgren att individualiseringen av de proletära erfarenheterna lyftes fram på bekostnad

av de kollektiva och att klassens  emancipation blev ett bildningsprojekt som sammanföll

med den borgerligt-liberala kulturintelligentians ideologi i stället för ett klasskampsprojekt.

För  litteraturens  del  utmejslades  ur  klassen  och  rörelsen  två  typer  av  författare  och  två

14 Hohendahl, s. 262-268.
15 Se Arne Melbergs inledning i Melberg (red.) 1975, s. 9-29.



16

strömningar i arbetarlitteraturen. Den ena kategorin representerades av Martin Koch och ett

objektiverat och distanserat förhållande till klassen i berättandet. Den andra företräddes av

Dan Andersson, som såg den proletära individen i första hand som subjekt i en drömd

kulturvärld utanför politik och produktion. Arbetarlitteraturens öde var  en återspegling av

arbetarklassoffentlighetens uppsugande i den borgerliga offentligheten.

  Den samtida och dagsaktuella arbetarlitteraturens tillstånd åskådliggjordes med Reidar

Jönssons  samtidsromaner  och  frågan  om  klassmedvetandets  problematik.  I  sin  syn  på

arbetarklassen som handlingsförlamad fogade Jönsson in sig i en ”pessimisitisk tradition

av arbetarförfattare med namn som Folke Fridell och Kurt Salomonson”, menade

artikelförfattarna  Eva Adolfsson och Ulf Eriksson. Dessa två hade på olika sätt gestaltat

ett utanförskap som ledde in i en återvändsgränd i synen på klassens kollektiva

kampmöjligheter. Hjälten i Kurt Salomonsons roman Mannen utanför (1958) var en

reformistisk platschef som ville att arbetarklassen skulle ta ansvar för delad makt men blev

grundligt desillusionerad, därför att arbetararna i stället intog en avvisande gruppattityd.

Fridells hjälte i Syndfull skapelse (1948) var ingen reformist utan i stället en upprorisk

individualist med starkt patos, men som genom sin isolerade ställning i kollektivet inte

förmådde rubba maktförhållandena. Jönssons hjältar genomgick visserligen en

individualiserad medvetandeprocess, men den hade ingen motsvarighet i det kollektiv de

tillhörde och därmed fick medvetandegörandet heller ingen politisk kraft. För de politiskt

radikala forskarna blev resulatet av den offentlighetsteoretiska läsningen av

arbetarlitteraturen nedslående sett ur det politiska medvetandegörandets perspektiv. Det

som en gång i arbetarrörelsens början etablerat sig som en motoffentlighet hade växt in i

den borgerliga offentligheten och utgjorde knappast mer än en deloffentlighet.16

  Den idealtypiska offentligheten som  Habermas beskrev tillhörde nu historien. Det

kapitalistiska samhällets förändring och därmed offentligheternas omvandling och

fragmentarisering hade skapat helt nya förutsättningar för det samhälleliga samtalet, för

litteraturproduktion och mottagande. Klasskiktning, politiska särintressen, kulturell

diversifiering hade satt sin prägel på utvecklingen och omskapat det offentliga rummet och

de kommunikationsmöjligheter som stod till buds. Sverige  under 1950-talet hade också

blivit en produkt av den utvecklingen men var samtidigt präglat av sin egen specifika

samhällsmodell. Landet hade redan under den närmaste efterkrigstiden utvecklat sig till ett

genomorganiserat välfärdssamhälle, där civilsamhället i stor utsträckning präglades  av ett

16 I andra delar av den politiska vänstern lästes Kurt Salomonson på annat sätt, se s. 276-280.
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konglomerat av organisationer och rörelser, varav många av de mest inflytelserika var

kopplade till den statsbärande arbetarrörelsen. Organisationerna, partierna och deras olika

publikationer utgjorde offentlighetens arenor där politikens, samhällets- och

kulturdebattens frågor avhandlades. Litteraturen själv och diskussionen om litteratur hade

på motsvarande sätt påverkats av skeendet och resulterat i etablerandet av en litterär och

kritisk institution med starka samband till mediasamhället. Det var den verkligheten som

författarna blev en del av och var tvungna att förhålla sig till. Det är den verkligheten som

beskrivs och analyseras när den konfronterades med Kurt Salomonsons sociala romaner.

Andra överväganden och disposition

I första hand utgör tidningspressens olika textgenrer avhandlingens material: recensioner,

debattartiklar, ledare, nyhetsartiklar och intervjuer, kompletterad med genretypiska texter

ur organisationstidskrifter och kulturtidskrifter. Recensionen blev den moderna

litteraturkritikens centrala genre när kritik blev en del av den moderna tidningspressens

framväxt från senare delen av 1800-talet, som Per Rydén visat i sitt omfattande verk om

svensk kritikhistoria.17 Eftersom kritiken blivit en del av en annan mediaprodukt kan den

inte betraktas isolerat som en text om ett objekt som skall förstås utifrån enbart estetiska

normer.

  Tomas Forser har ringat in ett antal omständigheter som styr den kritiska verksamheten.

Den kan till exempel hamna i kollision med en tidnings jakt på nyheter, vilket kan hota

dess självständighet, tidningens uppfattning av kulturmaterialets värde som

konkurrensmedel på fältet kan vara avgörande för kritikens roll i en viss tidning, inbördes

motsättningar och konkurrens mellan kritiker och kotterier av kritiker är ett återkommande

fenomen som ibland omstöper det kritiska uppdraget. Kritikens pendlande mellan att inta

en mer autonom ställning och att ingå i någon form av symbios med politik eller med

litterära rörelser har också satt spår i kritik- och litteraturhistorien, liksom

kritikinstitutionens egna estetiska värdesystem och syn på sitt yrkesutövande. Inte minst

den kritiska verksamhetens roll och kritikerns syn på sitt uppdrag i offentlighetens

växlande konjukturer har påverkat kritikens position och funktion. Situationen under 1960-

och 1970-talen är exempel på när kritiken även blev ledande i samhällsdebatten.

17  Se Rydén 1987, s. 97-119 för dagspressens genombrott som kritikinstitution. Se även s. 451-514 för 1900-
talets fortsatta kritikhistoria.
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”Kultursidornas position i offentligheten blev under den här perioden i Skandinavien

starkare än någonsin”, anser Forser. 18 Under femtiotalet var situationen inte sådan.

Kultursidan i dagspressen hade inte en egen agenda utöver sitt eget uppdrag. Den var ingen

egen avdelning i tidningen utan en del av ett textutbud förpackat i en tidning som i regel

var knuten till ett politiskt parti eller organisation av något slag. Den akademiska

forskningen om Kurt Salomonson har varit sparsam.19 Däremot finns studier kring andra

författarskap, där receptionen och författarens positionsförändringar i litteraturfältet och

dennes plats i litteraturhistorien belysts. Den receptionshistoriska berättelsen om Kurt

Salomonsons författarskap  ingår i den traditionen. I Lars-Göran Malmgrens avhandling

om Göran Palms LM-böcker koncentrerades mottagaranalysen till den grupp arbetare som

delade den verklighet som Palms dokumentära reportage handlade om. Forskaren hade här

en unik möjlighet att kartlägga och analysera en direkt berörd läsargrupps reaktioner.20

Erik Peurell beskrev i sin Bourdieuinspirerade avhandling En författarens väg. Jan

Fridegård i det litterära fältet (1998) hur Fridegård efter en förhållandevis långdragen

inträdesprocess intog en central roll som kritikerhyllad författare i den begränsade

produktiones fält för att senare marginaliseras och  övergå till att inta en ledande position i

den stora produktiones fält, med andra ord nedvärderad av kritikerna men hyllad av stora

läsarskaror. Jens Liljestrand visade i sin studie om Vilhelm Moberg, Mobergland (2009),

delvis skriven med Bourdieuperspektiv, hur ett författarskap kanoniserades och ingick som

en del i den svenska identiteten.

  Jan Fridegård, Vilhelm Moberg och Kurt Salomonson hade alla femtiotalet som

gemensam tidsram och samhällsmiljö. För övrigt befann de sig  i olika positioner som

författare, de två äldre redan väl förankrade på parnassen och integrerade i den litterära

offentligheten. Kurt Salomonson däremot hade vid mitten av decenniet ännu bara påbörjat

en osäker färd från kroppsarbetare till en ny identitet som författare. Femtiotalet utgjorde

den samhälleliga och kulturella jordmån, som formade hans sociala romaner och

betingelserna för deras tillkomst och mottagande. I nästa avsnitt av avhandlingen tecknas

därför en bild av decenniet för att  rama in författarskapet i en bredare samhällelig kontext,

18 Forser 2002, s. 141-149. Citat s. 147.
19 Se t. ex. Lars Wolf, Kurt Salomonson som arbetarskildrare i romantrilogien Mannen utanför, Sveket och
Skiljevägen (Litteratur och samhälle. Meddelande från avdelningen för litteratursociologi 1(1965):14) och
Solveig Giambanco, Pressens mottagande av Kurt Salomonsons trilogi: - och ett försök till förklaring
(Stockholms universitet. Litteraturveteskapliga institutionen, C-uppsats 1985).
20 Lars-Göran Malmgrens avhandling heter Göran Palms LM böcker. Två industrireportage och deras
mottagande (1977). Avhandlingen byggde på de två böcker Göran Palm skrev som följd av hans ettåriga
anställning på LM Ericssons huvudfabrik i Midsommarkransen i Stockholm. Den första Ett år på LM utkom
1972 och den andra Bokslut från LM två år senare.
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eller en fond om man så vill, som receptionen  kan läsas mot utan anspråk på verifierbara

kausala samband.

  Avhandlingen växlar mellan en deskriptiv och analytisk struktur och följer samtidigt ett

tidskronologiskt förlopp. För att ge ett tillfredsställande svar på frågan hur mottagandet

verkligen sett ut har det varit nödvändigt att inventera ett omfattande tidningsmaterial.

Utöver de riksspridda dagstidningarna finns ett stort antal regionala tidningar inkluderade i

materialet och annan press som är kopplad framförallt till den socialdemokratiska rörelsens

olika förgreningar, men även annan organisationspress har inkluderats. I redovisningen av

mottagandet har materialet delats in i presskategorier efter politisk tillhörighet, såsom

mediaoffentligheten själv  presenterade sig på den här tiden, vilket inte är samma sak som

att recensenter inte representerar en egen röst.  Syftet med att låta många röster komma till

tals i mottagarmaterialet har varit att i möjligaste mån också återspegla den mångsidighet i

uppfattningar som förekom i den offentliga debatten om Kurt Salomonsons romaner. Inte

bara de mest etablerade och erkända kritikerna på de stora tidningarna har därmed fått

komma till tals, utan också helt okända men högst läsvärda skribenter i mediasamhällets

marginaler har återuppstått ur tidningsläggen. I denna textmängd framträdde både ett

mönster av olikheter, av ideologisk samstämmighet och dogmatism när diskussionerna

spetsades till. Det visade sig att mötet eller kanske riktigare konfrontationen mellan

romantext och offentligheter utmanade etablerade common-senseföreställningar eller doxa

och gjorde  tillståndet i olika offentligheter synligt. Debatten om Kurt Salomonsons

romaner öppnade offentligheterna på vid gavel och tydliggjorde både politiska och

estetiska skiljelinjer.

  Mottagandet av debutromanen och de efterföljande sociala romanerna redovisas i kapitel

II och III. Parallellt tecknas konturerna av författarens väg från debuten till de omfattande

debatterna kring Skiljevägen, men också några centrala byggstenar i författarskapet. I

debutromanen formulerades en författaridentitet och i Grottorna en berättarmetod som

blev bärande för de andra sociala romanerna, det fiktiva reportaget.

  I kapitel IV är mottagandet basen för  en analys som försöker besvara vad som styrt och

påverkat olika åsiktssfärers ställningstaganden. Med utgångspunkt från en Habermasterm,

representativ offentlighet, men med annan innebörd, granskas arbetarrörelsens olika

förgreningar  och den litterära offentligheten. Analysen bygger på idén att en offentlighet

kommunicerar med och medierar sina uppfattningar till en bestämd publik och att

kommunikationen förutsätter vissa gemensamma överenskommelser och samstämmigheter

och accepterad rollfördelning mellan en publik och de som fått legitimitet att yttra sig. Det
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är en omöjlighet att inkludera hela mediesamhället i en sådan analys och därför får några

centrala publikationer och tidningar inta rollen som en bestämd offentlighets representativa

röst. Analysen baserar sig på ett selektivt textmaterial under åren 1955 och 1962 i

publikationer som socialdemokratins teoretiska tidskrift Tiden, fackförbundspress,

kommunistpartiets teoretiska tidskrift Vår Tid, den syndikalistiska tidningen Arbetaren och

Bonniers Litterära Magasin. De utvalda texterna  uttrycker programmatiska och

ideologiska hållningar inom politik -och litteraturområdena och har beröring med teman

som är centrala i Kurt Salomonsons romaner.

  Kapitel V behandlar återanvändningen av Kurt Salomonsons författarskap i nya

offentlighetssammanhang och hur det delvis kritiska mottagandet från femtiotalet vändes i

sin motsats och kulminerade i litterära utmärkelser och erkännanden. Både samhälls- och

kulturdebatt liksom synen på litteratur och litteraturens roll genomgick en metamorfos från

mitten av sextiotalet. De sociala romanerna från femtiotalet gavs ut på nytt, gavs nya

innebörder och integrerades som en del av en växande vänsterrörelse som återerövrade och

återanvände författarskapet. När Kurt Salomonson återkom i skönlitterär form 1979

hyllades han av en enad kritikerkår, också av den rörelsepress som tjugo år tidigare till

stora delar hade tagit avstånd från honom.  Samtidigt med omprövningen kom Kurt

Salomonson själv fram till en delvis annan syn på sitt eget skrivande. Omvärderingen av

författarskapet fick sedan sin främsta symboliska manifestation i prestigefyllda

erkännanden.

  Kapitel VI redovisar och diskuterar författarens plats i de litteraturhistoriska

översiktsverken och de olika överväganden som legat som grund för litteraturhistorikernas

bedömningar. Genre, generationstillhörighet, litterär kanonbildning, regional litterär

identitet är faktorer som  på olika sätt varit bestämmande för att definiera författarskapet

och placera in det i olika kanonsammanhang.

  Kapitel VII flyttar blicken till författaren själv, hur han hanterade sin egen roll i den

litterära offentligheten och vad som drev en ung arbetare att söka sin livsbana i litteraturen.

Med utgångspunkt i projektbegreppet och Bourdieus kapitalbegrepp lyfts en personligt

grundad drivkraft fram som ett betydelsefullt element i romanerna, något som kritikerna

vanligtvis bortsåg ifrån genom att läsa romantexten enbart som socialrealism. Om det

personliga kommenterades var det vanligtvis som ett utslag av besvikelse eller överdriven

indignation av någon iakttagen oförrätt. Projektteorin syftar istället till att se det personliga

som en frigörelsekamp och en möjlig väg till social framgång och erkännande.
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Femtiotalet i backspegeln

Välfärdssamhälle och folkhem

Tidsindelningar kan vara vilseldande. Inte minst har litteraturhistorieskrivningen haft en

benägenhet  att låsa in sig i decennier som kan försvåra förståelsen av historiska

förändringar. Men föreställningen om gränser tycks vara en levande princip för den

mänskliga  tanken,  även   viljan  att  sortera  också  den  egna  samtiden  i   tidsintervall.  Den

unglitterära tidskriften Femtital till exempel ville under ett par år i början av decenniet

markera att något nytt så småningom skulle ske i den litterära offentligheten.21 Även om

siffermanin spelat och spelar roll i kategoriseringen av tid vore det också möjligt att leta

efter femtiotalet någon annanstans än mellan två årtal och i stället  se det som en del av en

tidsaxel, ständigt i rörelse längs ett kontinuum. Det vi kallar historien är oupphörligen på

väg från något  till något och ur ett sådant perspektiv är det tänkbart  under några år efter

krigets slut och fram till mitten av sextiotalet avgränsa  och definiera vissa

samhällsfenomen och kalla dem femtiotalet.

  Sett ur ett offentlighetsperspektiv framstår två omfattande debatter som både faktiska och

symboliska markörer och avgränsare av den tid vi brukar kalla femtiotalet. Den inledande

tredje ståndpunktsdebatten kan i någon mån i sin helhet symbolisera ett drag som

eftervärlden förknippat med den här tiden, ett samförstånds- och konsensusklimat som har

liknats vid både likriktning och inskränkthet. Den andra debatten blossade upp i det

inledande sextiotalet och har fått beteckningen trolöshetsdebatten och var en av flera olika

intellektuella förpostfäktningar som ägde rum dessa år och som signalerade att ett

paradigmskiften  var i görningen.22 Båda debatterna avgränsade och ringade in också den

period som Kurt Salomonsons författarskap tog gestalt i offentligheten för första gången.

Tredjeståndpunktsdebatten var ett uttryck för den dikotomiska världsbild som växt fram

som  följd  av   kalla  kriget,  en  situation  som  bestämde  inte  bara  världshändelserna  för  en

21 Femtital utgavs av Bonniers förlag under åren 1951-52. För en översiktlig beskrivning av de unglitterära
tidskrifterna under femtiotalet, se Holmberg 1987, s.87-107.
22 Debatten finns presenterad och kommenterad i Tomas Forser-Per Arne Tjäder, Tredje ståndpunkten
(1972).  Trolöshetsdebatten, som ägde rum några år in på 60-talet och som markerade uppbrott och sökande,
finns väl dokumenterad i Birgitta Janssons avhandling Trolösheten, en studie i svensk kulturdebatt och
skönlitteratur under tidigt 1960-tal (1984).
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lång tid framåt utan också bestämde debattens inriktning och ton.23 Debatten förekom inte

bara i Sverige, men den svenska varianten av den bestämdes också av de inhemska

förutsättningarna, där neutralitetspolitiken var en sådan. Tredjeståndpunktsdebatten

återspeglade också ett tidstypiskt diskussionsklimat och de villkor för öppenhet olika

offentligheter kunde erbjuda.

  I debattskriften En ny vänster från 1966, en bok som kanske mer än någon annan satte

sin prägel på tidsandan enligt historikern Kjell Östberg, användes hegemoni som ett

centralt analysbegrepp i skildringen av den tidigare epokens kännetecken.24 Göran

Therborn, redaktör och författare till flera avsnitt i boken, hade följande utgångspunkt för

sitt resonemang om varför socialdemokratin efter ett långt innehav av den politiska makten

ändå inte lyckats förändra samhällsstrukturen: ”Hegemoni är den ideologiska och

moraliska makten, den intellektuella miljö inom vilken de politiska och andra samhälleliga

besluten fattas. Hegemonins karaktär avgör vilka frågor som överhuvudtaget kommer upp

till diskussion och blir föremål för beslut, vilka alternativ som är ŕealistiska` och vilka som

är ´utopiska´ eller ´extremistiska´. Politisk dominans innebär bestämmanderätt i de politiska

institutionerna, i första hand regering och riksdag.”25 Detta tillstånd var resultatet av en

historisk process, som pågått i årtionden och som närmast kunde beskrivas som att

arbetarrörelsen inkorporerats i borgarklassens ideologiska sfär, att stora kontaktytor

skapats mellan de ledande instanserna inom arbetarrörelsen, storföretagsledarna och de

borgerliga politikerna och att ett endimensionellt maktkomplex gradvis hade vuxit fram.

”Tillsammans leder dessa utvecklingslinjer mot ett nytt toppridet massamhälle, där de

ekonomiska, fackliga och politiska eliterna har mycket mer gemensamt med varandra än

med dem de formellt företräder”, menade Therborn.26 Även om båda dessa 50-talsbilder

bar en stark prägel av den utkikspunkt som varit för handen, den vänsterradikala

omvandlingen av den offentliga diskursen under senare delen av sextiotalet, pekade de

också ut ett av de mest typiska dragen som ständigt återkom också i historikernas

framställningar av epoken - ett konsensus och samförståndsklimat som genomsyrade hela

samhällskroppen och som tydligast sammanfattades i folkhemsbegreppet som det

formulerades av Per-Albin Hansson i ett berömt tal 1928.27

23 ”Den tudelade världsbilden var ett erkänt faktum i stora kretsar. När den tredje ståndpunkten sökte bryta
upp denna falska världsbild kom den att angripa själva grunden och förutsättningen för den delvis hysteriska
propaganda som dunkades in i det svenska folket under denna tid.” (Forser-Tjäder 1972, s. 36)
24 Östberg 2002, s. 113.
25 Therborn  1966, s. 19.
26 Therborn, s. 34.
27 Se Östberg 2002, s. 29 och Frenander 1999, 31 f.
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Grunden för välfärdssamhället och den svenska modellen lades däremot långt tidigare.

Enligt Anders L. Johansson pågick denna process under loppet av de första fyra

decennierna av 1900-talet i en tre-fasig utveckling. Den första, beredningsfasen,

kulminerade med att arbetarrörelsen på tjugotalet mer och mer intog ett ekonomistiskt

perspektiv, som innebar att teknik och rationaliseringar var de medel som skulle användas

för att infria andra mål. Det hade nu uppstått en påtaglig samsyn mellan de parter som

tidigare splittrats i divergerande klassintressen. ”Samtliga parter omfattades alltså av

arbetsfreds-och rationalisering- och produktionsökningsintresset. Dessa sammanfallande

intressen var något mycket mer bestämt än vad som inryms i den folkhemstanke som

ibland setts som en ideologisk grundval för den svenska modellen”, summerade

Johansson.28 Det var denna handfasta  pragmatism som var den svenska modellens själva

kärna och inte diffust ideologiska deklarationer om folkhemmet eller politiska koalitioner

som den som senare under trettiotalet ingicks mellan bonderörelsen och

socialdemokratin.29

  Formeringsfasen för att vidareutveckla den svenska modellen inföll mellan 1936 och

krigsslutet. Arbetslöshetspolitiken under trettiotalet var en viktig byggsten och därefter

fördes utvecklingen vidare genom en kombination av statlig politik och överenskommelser

mellan parterna på arbetsmarknaden. Ekonomin var köpkraftsinriktad och strategin med

solidarisk lönepolitik infogades i ett fullsysselsättningssamhälle, där tillväxt och fördelning

skulle betinga varandra.30 Inledningen till den sista fasen i utvecklingen, etableringsfasen,

markerades med socialdemokraternas efterkrigsprogram från 1944, som för ekonomins del

innebar en omläggning från omfördelningsekonomi till tillväxtekonomi eller uttryckt med

Johanssons ord: ”Nyckelbegreppen i den nya politiken blev samarbete, planering,

rationalisering och full sysselsättning. Arbetarrörelsen gick på offensiven och

efterkrigsprogram, partikongress och LO-kongress sammantagna innebar en unik möjlighet

att integrera den nya samarbets-och produktionsökningspolitiken i rörelsens djupa led.”31

  När sedan femtiotalet inleddes och därmed efterkrigstidens exempellösa ekonomiska

utveckling,  som  nådde  sin  kulmen  på  sextiotalet  och  fortsatte  fram  till  början  av

sjuttiotalet, var grunden redan lagd för den svenska modellen, en struktur som inte utsattes

för  några  avgörande  förändringsförsök  förrän  senare  på  sjuttiotalet.  Det  var  den

socialdemokratiska rörelsens ideologiska och strategiska val som kom att skapa den

28 Johansson 1989, s. 398.
29 Johansson, s. 398.
30 Johansson, s 413 f.
31 Johansson, s 418.
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säregna folkhemspolitik som blivit synonym med välfärdspolitik. Till skillnad från de

flesta europeiska arbetarpartier utvecklade den svenska socialdemokratin en allianspolitik

eller en hela folkets politik, som byggde på att ”småfolket” förenade sig i en front. Den

första alliansen var den politiska alliansen med liberalerna för att genomföra rösträtten och

nästa allians var koalitionen med bonderörelsen under början av trettiotalet som lade

grunden för en unik folkhemspolitik som dessutom neutraliserade de politiska krafter som

ute i Europa hade utvecklat sig till fascism. Också Esping-Andersen har pekat på att ”[d]et

tidiga folkhemmets välfärdsstat” återspeglade den socialdemokratiska maktens

begränsning. Systemet garanterade endast minimitrygghet. ”Det var en välfärdsstat som

hade lite att erbjuda den, visserligen fortfarande lilla, svenska medelklassen. Dess främsta

inriktning var att komma tillrätta med fattigdom och nöd bland småbönder, lantarbetare

och arbetare i städerna”.32

  De första sju åren av femtiotalet präglades av den ”gamla” alliansen mellan arbetarklass

och landsbygdens småfolk. Välfärdsstatens apparat och folkhemsretorikens

samarbetsideologi var nu redan vardag i ett svenskt femtiotal som dessutom präglades av

ekonomisk expansion, urbanisering och en begynnande utbildningsexplosion som satte sin

prägel på epoken. Allt löpte efter riktlinjerna och Herbert Tingstens berömda ord om

ideologiernas död tycktes kanske till och med giltiga och befogade.33 Under ytan pågick

däremot skeenden som kom att få folkhemsprojektet att delvis ändra karaktär. Den

uppslitande politiska striden om pensionssystemet var ett tecken på att arbetar-

bondekoalitionen hade kommit till vägs ände och att den socialdemokratiskt ledda

politiken måste ändra riktning, om den skulle kunna ha någon utsikt till framgång. Ett nytt

samhälle hade gradvis växt fram med en ny social bas. Landsbygden hade sjunkit undan

och fram trädde nu de urbana områdenas nya medelklass och en allt mer välbetald,

medelklassifierad arbetarklass. Det var mellan dessa två som den nya alliansen skulle

byggas och därigenom gjordes medelklassen delaktig i välfärdsprojektets vidare historia

och den svenska välfärdsstaten fick en avproletariserande funktion.34

  Denna genomgripande modernisering under hägnet av folkhemsideologin och nya

klassallianser förde in Sverige på en väg som innebar genomgripande urbanisering och en

ekonomi som hade som motor en allt starkare privat konsumtion av nyttigheter. Mellan

32 Esping-Andersen 1989, s. 230.
33 Herbert Tingsten publicerade ett antal artiklar i Dagens Nyheter 1952 under det gemensamma temat
avideologisering. 1960 fick tanken internationellt genomslag genom publiceringen av sociologen och
Harvardprofessorn Daniel Bells bok The end of ideology.
34 Esping-Andersen, s. 233-234.
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åren 1950 och 1970 ökade tätorternas invånarantal med två miljoner. BNP per invånare

växte med mer än tre procent om året från1950 till 1970 och arbetslösheten var låg.35

Försäljningen av tidens två mest statustyngda konsumtionsvaror, bilar och TV-apparater,

utvecklades språngartat. Mellan åren 1953 och 1965 fyrdubblades antalet personbilar i

Sverige och på mindre än tio år såldes två miljoner teveapparater och  Sverige var därför

1966 världens tevetätaste land efter USA.36

  Uttrycket ”den svenska modellen” sammanfattar den säregna svenska

samhällsutvecklingen som tog sin startpunkt i trettiotalet och fortsatte femtio år framåt,

även om det mer känsloladdade uttrycket ”folkhem” nått ett starkare genomslag som

symbol för det Sverige som tog form under den här tiden. I  praktiken innebar det att  den

allt mäktigare arbetarrrörelsen inriktade sin politik mot klasskompromisser och

förhandlingar med sin motpart inom den ekonomiska sektorn och en välfärdspolitik som

skulle gynna också sociala skikt utanför den traditionella arbetarklassen.37 På femtiotalet

kom denna konsensuspolitik att få beteckningen Harpsundsdemokrati och symboliserade

det tillstånd av ideologiernas död som blivit decenniets ständiga följeslagare.38 Bland

framträdande samhällsdebattörer som torgförde idén var Herbert Tingsten med sin starka

maktposition i ledningen för Sveriges största tidning Dagens Nyheter den som satte störst

avtryck. Politiska irrläror som socialism och de totalitära tankesystemen kommunism och

fascism hade ingen relevans i ett samhällsbygge som nu skulle ha sin bas i rationalitet och

nyttotänkande och där modern teknologi och vetenskap var  de avgörande redskapen för att

skapa ett modernt samhälle för fria individer befriat från allsköns hämmande traditioner.39

  Inte bara  den politiska och organisatoriska sfären förenades i ett gemensamt

konsensustänkande och handlande. Acceptansen för folkhemsprojektet underbyggdes

också av vissa nyckelpersoner och av medierna. Ingenjören var en sådan nyckelperson och

framstod som det nya drömyrket. Också hos Kurt Salomonson fick ingenjören en inte

35 Östberg 2002, s 24, s.30.
36 Frenander 1999, s. 39.
37 I sin översikt över Sveriges ekonomiska historia avhandlar Lars Magnusson ”den svenska modellen” som
ett särskilt kapitel, vilket indikerar att det moderna svenska välfärdssamhällets framväxt följde en
förhållandevis unik utvecklingsväg. (Magnusson 2002, s. 445-472.) Östberg 2002 karakteriserar den svenska
modellen på följande sätt: ”Den kan sägas vara uppbyggd av tre olika element : För det första väl fungerande
relationer på arbetsmarknaden, ’Saltsjöbadsandan’. För det andra ett korporativt orienterat politiskt system,
där intresseorganisationerna spelar en viktig roll, ’Harpsundsdemokrati’ och för det tredje välfärdsstaten,
’Folkhemmet’ ” (s. 30).
38 Ett exempel på att föreställningen om ideologiernas död fortsatt präglar uppfattningen om femtiotalet ger
Anders Frenander i sin idéhistoriska avhandling över den svenska kulturdebatten under efterkrigstiden.
Kapitlet om femtiotalet har rubriken ”Parentesen: ideologiernas död (1952-1964)”, Frenander 1999, s.113-
134.
39 Östberg 2002, s. 31-33.
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obetydlig roll,  inte minst i romanen Mannen utanför. ”Ingenjören representerar det

moderna, rationella och effektiva samhällsbygget”, skriver Kim Salomon i sin historik över

femtitalet, där han i övrigt ger en helhetsbild över de gemensamhetsskapande diskurser

som formade verklighetsuppfattningen hos medborgarna.40 Med många exempel från

veckopressen visar han hur olika slags berättelser från vitt skilda områden och med speciell

dramaturgi vävde in läsarna i olika folkhemskontexter.

  Också den traditionella dagspressen spelade en viktig roll i att etablera samförstånd

mellan medborgarna och de styrande eliterna, samtidigt som den byggde upp sin egen

maktposition. Beskrivningsmakten har mediaforskarna Jan Ekecrantz och Tom Olsson

kallat fenomenet som successivt ändrat karaktär under 1900-talet.41 1950-talet

kännetecknades av att den journalistiska institutionen gjorde sig själv delaktig i

folkhemsstatens kunskapsproduktion tillsammans med den samhällsplanerande

byråkratin.42 Så gestaltade sig den ekonomiska och politiska verkligheten beskriven med

historikernas synsätt och måttstockar. Det var människorna i den verkligheten som Kurt

Salomonson skulle levandegöra i fiktionens form.

Den litterära scenen

Den litterära offentligheten på femtiotalet bars upp av en institution som omgestaltat sig på

olika sätt genom sin historia, men som nu hade etablerat sig och intagit en  odisputabel

position. Institutionens själva hallstämpel var modernismen, som om man får tro Birgitta

Holm, inte bara innehade hegemoni utan också var något unikt för Sverige genom sin

dominans.43  Enligt den allmänt vedertagna och för eftervärlden konserverade  bilden hade

litteraturen nu åter intagit sin plats i en samhällets finsalong till skillnad från ett årtionde

tidigare, då den åtminstone bildligt befunnit sig i skyttegravarna och andat ut liklukten och

ångesten från krigets Europa eller några år senare då den flyttade ut på gatan som följd av

sextiotalets politiserade tidsanda.

  Bilden av det litterära femtiotalet inför eftervärlden har utöver det salongsaktiga  framstått

som både suddigt konturlös och idylliserad , men upplevdes av tidens egna aktörer inte

entydigt på det sättet. Även då avkrävdes människorna, oavsett vilken social ställning och

40 Salomon 2007, s. 221.
41 Ekecrantz-Olsson 1998, s. 14.
42 Ekekrantz-Olsson, 219-220.
43 Holm 1975, s. 246.
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individuell roll de spelade, olika ställningstaganden och förhållningssätt inför en värld som

bakom den skenbara idyllen också befann sig i rörelse på olika sätt, en rörelse som dock

aldrig gick i en riktning utan som pekade åt olika håll. När Claes-Göran Holmberg skrev de

unglitterära tidskrifternas historia fick kapitlet om femtiotalet därför inte av en slump

rubriken ”De många femtitalen”.44 Denna brist på tydlig identitet hos decenniet väckte i

vissa fall negativa reaktioner. Göran Printz-Påhlson konstaterade i sommarnumret av

Bonniers Litterära Magasin (1958:6), att femtiotalet varit en tid utan profil, utan debatt,

utan eggande engagemang, utan samlande erfarenhet. Slutdomen, som för tydlighetens

skull inledde hela artikeln blev oförsonlig: ”Nu då det närmar sig sitt slut är det väl tid att

konstatera ett faktum som verkar ganska ovedersägligt: 50-talet är ett fjasko. Det är ett

fjasko i samma mening som 40-talet inte var det: som en samlad manifestation”.45

  Den här något diffusa konturlösheten har också transporterats vidare till

litteraturhistorikerna som lite uppgivet i sin  karakteristik av decenniet fått  nöja sig med en

uppräkning av nyckelord som romantik, eklekticism, flanörlitteratur och provinsialism.46

Den nya litteratur som ville profilera sig under de här åren tycktes ha verkligheten på

avstånd. Både det litterära fyrtiotalet och sextiotalet lyckades, visserligen på helt olika sätt,

gå i takt med det omgivande samhället. Clas-Göran Holmberg kunde efter sin genomgång

av epokens unglitterära tidskrifter summera: ”Femtiotalet innehöll nästan alla tendenser

som skulle göra sextitalet känt. Skillnaden var att femtiotalet drog åt så många olika håll.

Sextiotalets målmedvetenhet saknades. Det politiska engagemanget och den sociala

diskussionen fanns också i femtiotalet.”47

  Den unglitterära tidskriften Femtital hade exempelvis redan i sitt första nummer i början

av decenniet en essä av Birger Norman,”Om arbetardiktens aktuella villkor”, där han

preciserade rollen för den tidsaktuella arbetardikten och inledde med en definiton: ”Här

44 Holmberg 1987, s. 87-107.
45 Printz-Påhlsons essä hade rubriken ”50-talet och den elfte musan” och mynnade ut i att det trots allt
skapats utmärkt litteratur, men att den ”elfte musan”, d.v.s. den journalistiska offentligheten, misslyckats med
att göra litteraturen angelägen för publiken. Essän kan ses som ett tidigt uttryck för medialiseringen av
litteraturen, författarpersonligheten och den litterära offentligheten. Printz-Påhlson skriver: ”Klädvanorna är
inte oväsentliga, det var inte länge sedan en kvinnlig journalist i en av våra större kvällstidningar som skulle
recenserat ett framträdande av unga poeter på  en uppläsningsafton, tydligen misstog det för en
mannekänguppvisning”.
46 Svensk litteratur 1870-1970. Den nyaste litteraturen 1975, s.10. Se även Den svenska litteraturen 1999 för
en kritisk diskussion om 1950-talets prosakonst (s. 319-325). Holmberg ger ytterligare exempel på
karakteristiken av 1950-talet i olika litteraturhistoriska handböcker. (s. 87)
47 Holmberg, s. 107. Jan Myrdal har också ansett att det fanns ett annat femtiotal utanför det offciella. Ett
svenskt litterärt exempel är Allan Erikssons satiriska roman om det framväxande konsumtionssamhället
”Farväl till paradiset” (1954), utgiven av Folket i Bilds förlag och tryckt i 75 000 exemplar men aldrig nämnd
i de litteraturhistoriska översiktsverken. Se Myrdal 1972, s. 5-20. Se även Östberg 2002, s. 36-43 om s.k.
early risers som förebådade de kommande radikala förändringarna från mitten av sextiotalet.
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kan begreppet fastställas så här: med arbetardikt menas litteratur skriven av arbetare eller

sådana som varit det i syfte att gestalta, belysa och analysera arbetarnas livsvillkor”. Den

tidigare indignationsinriktade litteraturen hade förlorat sin mening efter det ”socialpolitiska

genombrottet.” Ett nytt samhälle hade växt fram och Lars Ahlins Tåbb med manifestet från

1943 markerade den bortre gränsen för den socialt och politiskt indignerade litteraturen.

Nu hade arbetaren blivit människa i ”den fulla sysselsättningens Sverige”, och hade ”hållit

sitt intåg i samhället och ska börja gestalta demokratin.” En ny verklighet hade uppstått

och krävde en ny diktning och ”arbetardikten upphör att i egentlig mening vara

arbetardikt”, summerade Norman. Däremot fanns fortfarande en verklighet som arbetaren

levde i och upplevde och den måste skildras. Den verkligheten präglades både av det

gamla som var på väg att försvinna, och det nya. Arbetardikten måste därför skildra både

det ”kvardröjande” och det ”framträngande”.

  På sikt var han inte främmande för att arbetardikten skulle bli helt obehövlig. Han

poängterade också att hans synpunkter inte skulle uppfattas som ett programskriveri utan

ett försök att få perspektiv på utgångsläget. (Femtital 1951:1) Analysen bekräftar i viss

mån den beskrivning som Ola Holmgren gjorde i Ord och Bild 1976 om hur en

individualiserad, klasskampsbefriad författare och intellektuell konstruerades i samklang

med den redan etablerade borgerliga offentlighetens ideologi och bildningssyn. Hur man

nu än diagnosticerar Normans syn på arbetardikten så måste han, utöver synpunkten att en

ny verklighet krävde en ny dikt, även ha menat att en författare med proletär bakgrund

också representerade en viktig röst i den samtida författarkören och  hade något unikt att

erbjuda. Att Normans artikel fanns med redan i den nya tidskriftens första nummer var

kanske ett tecken på att de som nu gjorde anspråk på att forma den nya litteraturen på

femtiotalet även ansåg att det här perspektivet var viktigt att beakta.48 En ytterligare

bekräftelse på att verklighetsskildringen inte var utmanövrerad var Walter Dicksons bidrag

”Den nya realismen”i samma nummer. Han menade att de realistiska samtidsförfattarna

måste knyta an till traditionen från 1880- och 1930-talen, hämta inspiration från den

svenska verkligheten och vara tidsmedvetna men gestalta med universella anspråk.49

  Femtital kom sammanlagt ut med två årgångar och med nummer 5:1952 gjorde tidskriften

sin sorti med bland annat en betraktelse av en av redaktörerna, Lasse Bergström, med den

framtidsblickande titeln ”Tankar inför sextitalet”. Redan efter så kort tid framstod projektet

48 Två av redaktionsmedlemmarna, Lasse Bergström och Clas Engström, var båda förespråkare av en
litteratur med social anknytning (Holmberg 1987, s. 88) Det är samma Lasse Bergström som  några år senare
i egenskap av förläggare knyter Kurt Salomonson till Norstedts förlag.
49 Holmberg 1987, s. 89 f.
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att samla en författargeneration till en gemensam konstnärlig och ideologisk manifestation

som  ett  haveri.  Vad  som  åstadkommits  var  snarast  en  provkarta  på  de  olikheter  som

faktiskt var för handen.50 Den mängd unglitterära tidskrifter som såg dagens ljus under

dessa år återspeglade den litterära offentlighetens sökande efter sin roll i en situation som i

hög  grad  präglades  av  just  ´efter´.  Det  var  efter  kriget  och  det  var  efter  två  mycket

profilerade litterära decennier och en författargeneration som satt en mycket stark prägel på

litteraturen och vars representanter fortsatte att publicera verk som väckte berättigad

uppmärksamhet.51

  Vad kännetecknade då en sökande, ung författargeneration utan någon bestämd riktning?

När Claes-Göran Holmberg summerade och karakteriserade tendenserna såsom de visade

sig i de två årgångarna av Femtital, valde han postmodernism som ett samlande begrepp.

Termen  förknippas vanligtvis med 1980-talet, men sammanfattade i grund och botten en

rad tendenser i femtiotalslitteraturen. Åttiotalet var i likhet med femtiotalet en ’post’epok

som strävade att föra tillbaka litteraturen till sin egen arena.52 Att femtiotalets litteratur inte

var i stånd att formulera sig i en tydlig riktning och ge röst åt tidsandan var inte liktydigt

med litteraturens kris. Det var i första hand de yngre författarna som letade efter sitt tema

och sitt språk med varierande resultat, inte minst i tvekamp med den modernism som

dominerade det litterära fältet.53

  Författarna var inte de enda som sökte sin plats i det osäkra femtiotalet. Även förlagen

måste vara aktiva och förändringsbenägna för att inte förlora positionen när schackpjäserna

snabbt kunde flyttas och spelets riktning ändra sig. Bonniers stod nu, och det var inte första

gången, i främsta ledet och initierade 1954 utgivningen av den litterära kalendern Upptakt.

Här förekom flera artiklar som diskuterade litteraturens relation med världen och

verkligheten och inte bara med sig själv. En ung Göran Palm, som precis börjat etablera sig

i offentligheten, blev utsedd till redaktör och kungjorde  att kalendern skulle manifestera

50 Holmberg, s. 91.
51 Gunnar Ekelöf, Harry Martinson, Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson
och Lars Ahlin hörde till dem som under den här tiden publicerade verk som har ansetts centrala i
författarskapet och därmed kom en del av den parnass som dominerat litteraturen tidigare att ännu på
femtiotalet inneha en framskjuten plats.
52 En hel provkarta på postmodernistiska drag anförs, bl. a. intresset för det hantverksmässiga i
diktskrivandet, det fria botaniseerandet i traditionella och modernistiska genrer och stilar, behovet att spränga
genregränser som att  till exempel dra in visan och schlagern  som poetiska uttrycksmedel, lekfullt och
vanvördigt förhållningssätt till litteraturen, lek med identiteter och relativism, ironisk attityd, blandning av
skämt och allvar. Se Holmberg, s. 91f.
53 Den svenska litteraturen 1999, s. 320.
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spännvidden och spänningsfältet i femtiotalets litteraturdiskussion - ”idylldikt ställd mot

tidsdikt, expansion mot inåtvändhet, hoppfullhet mot resignation”.54

  Svante  Foerster  var  en  av  dem  som  ville  signalera  en  ny  ton  i  den  tidsmedvetna

litteraturen. I en artikel med rubriken ”Dikten och den nya verkligheten” konstaterade han

inledningsvis  att  ”femtiotalets  litteratur  är  en  litteratur  på  reträtt.  Det  är  en  defensiv  dikt,

flyende sitt ansvar.” Han vände sig sedan mot läsaren med en fråga, som inte bör uppfattas

som endast retorisk. ”Borde man inte vänta att dagens litteratur blev offensiv, aggressiv

och engagerad?” För Foerster var det ovedersägligt så att tiden var diktarens stoff, som han

uttryckte det och dikten måste därmed ”retirera från sina eskapistiska utflykter och ställa

sina vapen i framåtskridandets tjänst” hette det vidare. Han fann en allierad i Stig Carlson

som i samklang med fyrtiotalets tongångar  krävde av den aktuella samtiden en

tidsbetonad, analyserande poesi. Med viss resignation konstaterade Foerster att femtiotalets

idévärld vid jämförelse kändes trång och alltigenom mer litterär.

  Foerster stod i likhet med Birger Norman den socialdemokratiska rörelsen nära och

tillskrev följaktligen socialdemokratins bildningsarbete, genom bland annat ABF

(Arbetarnas bildningsförbund), en viktig roll i omvandlingen av Sverige, från ”oscarisk

kryptodiktatur”, som han kallade tiden innan rösträttens genomförande, till ett modernt

folkhem. Foerster efterlyste en ny estetik. Den tendentiösa dikten behövdes och det var

styrkan i engagemanget som utgjorde det viktigaste kriteriet på god dikt, menade han.  Den

oengagerande dikten var dock inte det enda problemet. Foerster var medveten om att utan

draghjälp från litteraturkritiken åstadkoms inga förändringar. Han var tveklöst entydig i sitt

omdöme att kritiken var urusel och i stort sett saknade anknytning till

samhällsvetenskaperna och fyllde inte  sin vägledande funktion och var dessutom

”språkligt ofta akademiförgiftad.”

  Holmberg karakteriserade  Foerster som en ”vi-människa”, som förespråkade en typ av

kollektivism och sensualism som påminde både om den nya latinamerikanska prosan och

Artur Lundkvists livsdyrkan.55  I samma kalender formulerade kritikern Göran O. Eriksson

en likartad ideologisk uppgörelse med femtiotalets idylldiktning i essän ”Rummet mot

gården”.  Han  beskrev  det  hittillsvarande  decenniet  som  stagnation  och  en  estetik  som

fastnat i esteticism, pastisch och idyll. ”Fyrtitalet var instängt”, skrev han, ”men det vette

54 Cit. från Holmberg, s. 100.
55 Holmberg, s. 101. ”I femtiotalet är Foerster en röst som ekar både trettiotal och fyrtiotal men som också,
och inte minst, förebådar ett sextiotal”, summerar Holmberg. I Paul Tenngarts Romantik i välfärdsstaten
(2010) representerar Svante Foerster tillsammans med Paul Andersson, Petter Bergman, Lasse Söderberg och
Birgitta Stenberg en grupp författare som riktar en utanförskapets kritik mot ett stelt konformistiskt
välfärdssamhälle.
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ändå mot gatan”.56  Femtiotalet däremot befann sig i det lilla rummet mot gården.

Femtiotalsgenerationen kunde komma ur sitt ”bakvatten” bara om den på allvar tog itu

med sitt förhållande till samhället. Eriksson efterlyste kritisk social medvetenhet som sökte

nya vägar och inte formler för att bryta stagnationen. Idyllen var livsfarlig, menade han.

  Bonniers som gav ut kalendern kände uppenbarligen behov att åter ställa sig i spetsen för

det litterära samtalet och fortsatte utgivningen av Upptakt, men nu som unglitterär tidskrift

och med utökad redaktion.57 Göran Palm skrev i inledningsnumret en kritisk essä om den

svenska  romanen,  ”Romantisk  roman”,  som  han  menade  var  både  alltför  folkhemsk  och

alltför konstnärligt utarmad. Enligt Palm var huvudfåran i svensk romankonst romantisk,

både vad gällde form och stil (lyrisk prosa) och författartyp. Även författare som Jan

Fridegård och Ivar Lo-Johansson var romantiker enligt  Palms kategorisering. Strindbergs

Giftas I  var däremot exempel på icke-lyrisk prosa som aldrig blivit stilbildande, till

skillnad från Selma Lagerlöf. I Upptakt nr 2 markerade Palm i en ledare med rubriken

”Kulturens räddare” sitt avstånd till de lösningar på 50-talslitteraturens ”kris”, som

Foerster bland annat förespråkade, med en  bitande formulering som däremot kom att få

relativt kort giltighetstid inte bara för  Palms författargeneration i allmänhet utan också för

honom själv: ”Författare är inte skapta för att lyda order eller gå i demonstrationståg.”58

  I kommande nummer av Upptakt fortsatte sökandet efter socialt engagerad dikt. Kurt

Salomonson fanns representerad i ett av dem med ett stycke arbetarskildring.59 Redan

innan Upptakt utkom hade en grupp författare med norrländsk anknytning gett ut

tidskriften Provins (1953-54), där huvudsyftet var att rikta sitt kritiska sökarljus mot

nyromantiken, bland annat representerad av den så kallade Metamorfosgruppen, och i

stället förespråka ”en realistisk, socialt egagerad litteratur”.60 Att döma av tongångarna i

den unglitterära tidskriftsdebatten  fanns en öppenhet för den sociala romanen när Kurt

Salomonson hösten 1955 debuterade med Hungerdansen. För en osminkad skildring av

folkhemsverkligheten fanns däremot inte riktigt lika stor öppenhet skulle det visa sig.

56 Upptakt 1954, s. 81.
57 Holmberg 1987, s. 101. Utöver Göran Palm anslöt sig Petter Bergman, Lasse Söderberg, Tomas
Tranströmer. Samtliga unga representanter för den nya parnassen på femtiotalet.
58 Citerat från Holmberg, s. 101.
59 Holmberg, s. 102. Holmberg skriver: ”Profillösheten hade inte bara nackdelar med sig. Den tillät
tidskriften att inom sina pärmar samla flera av de trådar som skulle leda vidare in i nuet”.  Novellen av Kurt
Salomonson kan tolkas som ett uttryck för denna hållning. Novellen heter ”Wienerbrödet” (Upptakt 1955:3)
och exemplifierar ett tema som Kurt Salomonson senare skulle behandla i olika sammanhang: kollektiv
småskurenhet som maktstrategi. I Upptakt 1956:3 efterlyste Reidar Ekner ”verkligheten”, som han menade
hade försvunnit i 50-talslitteraturen.
60 Holmberg, s. 94. Den romantiska strömningen i femtiotalslitteraturen har fått en särskild genomlysning i
Paul Tenngarts bok Romantik i välfärdsstaten (2010), där Tenngart ser det romantiska  som en antirörelse
och protestyttring mot folkhemsverklighetens ingenjörspräglade och välplanerade trivselsamhälle.
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II En arbetare blir författare

Hungerdansen - ett underjordiskt drama

Den 29 september 1955 uppmärksammade sex dagstidningar Kurt Salomonsons

romandebut Hungerdansen.61 Utgivningen var ett led i Norstedts förlags debutantsatsning,

där ytterligare två författare ingick.62 På grund av författarens anonymitet blev romanens

intertextuella referenser betydelsefulla i försöken att identifiera honom litterärt, att

genrebestämma  och placera in honom i det litterära systemets värdestruktur och hierarkier.

En naturlig jämförelse blev också de två övriga romanerna som ingick i

debutantlanseringen.

  Vissa bedömare tog fasta på vad de uppfattade som en norrländsk identitet hos texten och

placerade den därför tillsammans med namn som Gustav Hedenvind-Eriksson (Svenska

Dagbladet), tidig Eyvind Johnson och Thorsten Jonsson (Morgon-Tidningen). Ernest

Hemingway, Jack London och B. Traven gav associationer till ett närmast darwinistiskt

överlevnadstema i romanen (Morgon- Tidningen, Svenska Morgonbladet). Folke Fridell

fördes på tal av Olof Lagercrantz (Dagens Nyheter), som menade att Hungerdansen också

tematiserade frågan om kroppsarbetets förnedring. Jackson, romanens ondskefulle men i

grunden tragiske skurk, gav associationer till en ”Faulkner-figur”(Upsala Nya Tidning).

Andra recensenter tog fasta på skräck- och thrillerelementen och den dramatiska

förtätningen genom referenser till Strindbergs kortdrama Paria (Lunds Dagblad) och  till

en fransk thrillerförfattare Georges Arnaud och hans roman ”Fruktans lön” (Aftonposten),

som då troligen var känd för den läsande allmänheten och Grand Guignol-inslag, det vill

säga teatraliska skräckeffekter (Östergötlands Dagblad). Med utgångspunkt i samma

innehållselement kunde en recensent inte bara  nöja sig med beskrivande jämförelse utan

också komma med hårda domslut: ”Han [Salomonson] har nämligen åstadkommit ett slags

hybrid mellan Nick Carter och Lars Hård med inslag av sämre veckopress, allt skrivet på

ett språk som skulle få modersmålslärare att drömma mardrömmar.  Föga njutbart på det

hela taget.” (Eskilstuna Kuriren)

61 Svenska Dagbladet , Dagens Nyheter, Svenska Morgonbladet, Expressen, Östergötlands Dagblad och
Arbetarbladet.
62 Förlagssatsningen lanserades under rubriken ”Ung prosa” och de två andra romanerna var Färghandlaren
som gick vilse av Kurt Vastad och Så vore jag intet av Birgitta Bjelfvenstam.



33

Ett  annat  sätt  att  ge  kontur  åt  nykomlingen,  utöver  att  situera  honom  i  den  litterära

traditionens geografi,  var att placera honom på den aktuella litterära scenen. Mauritz

Edström i Arbetaren inledde sin recension med en diagnos över samtidens unga litteratur:

”Det hanterande av stilar och mönster från tidigare epoker, ja hanterande med själva

epokerna, som så påtagligt präglar den yngsta svenska litteraturen, är väl åtminstone delvis

yttringarna av svårigheter att finna nakna, direkta uttryck för livserfarenhet och

tidsupplevelse.” Något av det riktigt intressanta med Kurt Salomonsons roman, enligt

Edström, var att den inte alls passade in i den unglitterära modetrenden. Carl-Olof Lång i

Göteborgs-Tidningen menade att alla tre Norstedtsdebutanterna trots olikheter sinsemellan

skilde sig från ”de välputsade och litteraturförgiftade skribenter som de senaste åren

berikat debutantmarknaden.” Hos de här två recensenterna fanns således förväntningar på

att litteraturens huvudfåra möjligen var på väg att ändra riktning.

  Den recensent som ägnade mest utrymme åt att bedöma också den aktuella litteraturen

vid decenniets mitt var Lennart Fröier i Arbetet.  Han efterlyste en mer experimentell och

teoretiskt medveten romankonst, men fann att också de tre debutanterna i likhet med övrig

ung 50-talsprosa svek på den här punkten. Precis som författarna också svek när det gällde

lusten och viljan att debattera den samtida prosan. Däremot tycktes de alla tre vara i linje

med en riktning i den samtida berättarkonsten som kännetecknades av att ”teoretiska

problem blir oväsentliga, då i stället sökandet efter ett material, ett personligt innehåll är

det viktiga.” Fröier åberopade både Göran Palm och Anders Ehnmark som markerat

avstånd både till den estetiserande formfixeringen och enkel, dokumentär realism. Ett eget

material och ett personligt innehåll efter mönster av Ahlin och Gyllensten kunde vara en

framkomlig väg och i de här aktuella fallen tycktes kritikerna ha  blivit bönhörda, enligt

Fröier. Majoriteten av recensenterna däremot inskränkte sig till att referera och värdera

texterna utan så mycken annan kontextualisering  än möjligen vissa jämförelser

debutanterna emellan.

Arbetarrörelsetidningar

Sju tidningar med hemmahörighet i arbetarrörelsens olika delar reagerade på Kurt

Salomonsons debut.63 I två fall bestods han med egen recension, i de övriga avhandlades

63 Morgon-Tidningen (s), Arbetaren (syndikalistisk), Aftontidningen (s), Arbetartidningen (kommunistisk),
Arbetet (s), Arbetarbladet (s), Dala-Demokraten (s). Aftonbladet var först 1956 LO-ägt och därför inte organ
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han i  samlingsrecensioner.64 Mauritz Edström i syndikalistiska Arbetaren (23.11 1955)

ansåg att debuten, trots att den led av en  både tematisk och formell splittring lovade gott

för framtiden. ”Här finns ett diktarämne”, men det gällde för författaren att något tygla sin

”furiösa kraft”och få distans till sitt stoff. Det är ”människan i kroppsarbetets värld” som

borde vara författarens centrala tema, vilket hans berättarförmåga också övertygande visat i

romanens realistiska avsnitt, menade Edström. Två  viktiga socialdemokratiska tidningar

hade  en  påtagligt  positiv  syn  på Hungerdansen och dess författare, även om den redan

påtalade splittringen och kluvenheten också framhölls som en brist. Åke Nordin (Morgon-

Tidningen 15.10 1955) karakteriserade honom som originell och självständig och beskrev

Hungerdansen som en ”brutal skildring”, genomförd med häpnadsväckande stilistisk och

konstnärlig balans. Men den var också en fascinerande arbetsskildring åstadkommen med

realistisk skärpa. Språket kännetecknades av en expressiv lakonism ”laddat av det hårda

arbetets atmosfär”. Lennart Fröier (Arbetet 10.10 1955), som tidigare omtalats, kallade

romanen novellistisk, men med autentisk prägel, vilket hade sin grund i att författaren själv

var gruvarbetare från Norrland. Han var på det hela duktig och driven, men romanen led av

svårigheten att förena en symbolisk nivå med en realistisk. Om sanningen ska bebehållas,

menade  Fröier,  kan  inte  ”så  svåra   och  väsentliga,  så  fundamentala  problem  som

kroppsarbetets villkor behandlas i så förenklad, nästan allegorisk form”. Fröier föredrog att

läsa romanen som en dokumentär redovisning från gruvarbetarnas liv, som en ohygglig

episod, där människan bryts ner och förvandlas till ett djur.

  Stig Sjödin (Aftontidningen 10.10 1955), själv arbetarförfattare, var väsentligt mer kritisk

och korthuggen, även till formatet. Än en gång var det  splittringen av romanen som gjorde

att den imploderade. ”Han har försökt konglomera social indignation med

arbetsreportage”, lät det hos Sjödin, som avrundade med att framhålla att styrkan i texten

är ”det direkta reportaget”. Ove Sandell (Arbetarbladet 29.9 1955) skrev en betydligt

längre recension, men kryddade den med omfattande kritiska synpunkter, där den redan

omtalade splittringen var det som främst irriterat recensenten. Den thrillerartade

dramatiken kunde inte förenas med den symboliska nivån, som syftade till att belysa

kroppsarbetets själsliga tomhet och förtryckande karaktär, menade han. Kurt Salomonson

hade lett in romanen i en hopplös återvändsgränd. Däremot kunde man av texten  skönja

att ”författaren har stoff till en individuell arbetarroman med stor sprängkraft”.

för arbetarrörelsen när Hungerdansen gavs ut. Recensenten Sven Lindner (12.12 1955) såg romanen som en
thriller och ansåg att både språkdräkt och ”de ideologiska och symboliska” överbyggnaderna var stilbrott som
skymde bokens verkliga förtjänster.
64 Arbetaren och Arbetartidningen hade inte samlingsrecensioner.
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Molly Johnson (Dala-Demokraten 15.11 1955), själv debutant detta år med romanen

Pansarkryssaren, noterade att Kurt Salomonson var ”en begåvning som vill pröva alla

tangenter”, vilket också kunde leda till alltför påtagliga överdrifter, men det storslagna

temperamentet skulle säkerligen komma att leda till att han hanterade sitt tema på ett

oöverträffat sätt. Signaturen ”Claudius” i den kommunistiska Arbetar-Tidningen (3.11

1955) prisade den dramatiska spänningen i romanen men karakteriserade historien som

”ofullständig, speciellt på det psykologiska planet” och menade att  Kurt Salomonson

skulle behöva större mognad innan han blev färdig författare.

Liberala och konservativa tidningar

Övriga tidningar, både de  regionalt förankrade och de riksspridda, hade i regel en

borgerligt-liberal eller konservativ politisk färgning. I flera av dessa tidningar sköttes

recenserandet av skribenter som även var litteraturspecialister och hade en stark profil som

kritiker, till exempel Olof Lagercrantz, Gunnar Brandell och Ruth Halldén. De var

följaktligen i högre grad integrerade i den litterära institutionens estetiska ramverk än

landsortstidningarnas recensenter som inte sällan dessutom skrev under signatur.65

  Både Svenska Dagbladet  och Dagens Nyheter  uppmärksammade Hungerdansen första

utgivningsdagen (29.9 1955) och diskuterade inte minst svagheterna i romanen

förhållandevis ingående. Gunnar Brandell i Svenska Dagbladet menade att Kurt

Salomonson velat tävla med anglosaxiska thrillerförfattare och späckat texten med alltför

mycket ruskigheter. Vad han skulle behöva vore en sträng och välvillig kritiker som kunde

”lära honom skriva en prosa utan melodramatiska knalleffekter”. Olof Lagercrantz i

Dagens Nyheter var inte mindre kritisk och inledde sin recension med ett skoningslöst

omdöme: ”Även Kurt Salomonsons roman Hungerdansen är en debut av intresse, trots att

författaren vid flera tillfällen balanserar vid randen av en ädelpekoralistiskt

skräckromantisk avgrund”. I slutkommentaren lyste en mer försonlig, nyanserad ton: ”Men

denna vacklan i stilen välter dock ej lasset över ända. Salomonson tar våldsamma livtag

kring sin berättelse, och några ungdomliga förlyftningar hör till saken. Boken står på grovt

tillyxade men egna ben.” Lennart Olsson i Svenska Morgonbladet (29.91955) fann

65 Olof Lagercrantz var chef för DNs kulturavdelning 1951-1960, Gunnar Brandell, litteraturkritiker i
Svenska Dagbladet och senare professor i litteraturhistoria vid Uppsala universitet 1963, Ruth Halldén var
litteraturkritiker och medarbetare i Upsala Nya Tidning 1953-63, senare knuten till DN som litteraturkritiker.
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Hungerdansen formellt sett den svagaste av de tre debutromanerna.66

”Människoskildringen  är bristfällig och samtalsspråket är valhänt återgivet”, ansåg Olsson

och undrade dessutom om inte författaren ”förläst sig på Jack London och billiga

äventyrsnoveller”. Trots de här avigsidorna hos romanen fanns en brännande puls och ett

angeläget ärende, vilket bidrog till att läsaren kunde överse med bristerna och det bitvis

ganska råa språket.

  Kluvenheten och splittringen både i romanens form och innehåll skulle kunna summeras

som den genomsnittliga hållningen hos majoriteten av recensenterna, kombinerat med ett

mindre antal bedömare som antingen var mer odelat positiva eller nedgörande negativa. Ett

slående exempel på det sistnämnda var Åke Lindström i Expressen (29.9 1955 ). Han

avfärdade romanens tema som ”en lika krystad som förlegad diskussion om kroppsarbetare

och intellektuella”, berättad som en skärande falsk melodram.67 Den konservativa

tidningen Aftonpostens recensent Alex Esser (21.11 1955) ställde sig visserligen tveksam

till de skräckromantiska thrillerinslagen men lyfte fram romanens idémässiga undertext,

diskussionen om kroppsarbetets nedbrytande karkatär, som det centrala och ”som ett

tidstecken är just detta ohöljda angrepp på kroppsarbetet i Kurt Salomonsons bok ytterst

intressant”.68 Hos många recensenter hade  i stället filosoferandet kring kroppsarbetet

uppfattats som både misslyckad metaforik och narratologiskt splittrande.69 Gefle Dagblad

(18.11 1955) ansåg utan tvekan Kurt Salomonson vara den största berättartalangen av de

tre debutanterna och såg enbart förtjänster i mycket som andra recensenter bedömt som

svagheter och överdrifter. Även Östergötlands Dagblad (29.9 1955) fann att

Hungerdansens författare var den mest begåvade av de tre nybörjarna och han skrev

dessutom den bästa svenskan, ett omdöme som vi sett helt hade motsagts av andra

recensenter. En av de mest positiva recensionerna återfanns i den sydsvenska

aftontabloiden Kvällsposten (9.11 1955), skriven av litteraturkritikern Bengt Holmström.

Han fann för det första att Kurt Salomonson var den mest lovande av de tre debutanterna

trots vissa språkliga blottor. Thrillerintrigen var bara den narratologiska konstruktionen

66 Svenska Morgonbladet hade folkpartistisk partibeteckning men hade dessutom band till frikyrkligheten,
främst Svenska Missionsförbundet.
67 Utöver Expressen hade Eskilstuna-Kuriren (11.10 1955) en avfärdande, negativ hållning (se citat ovan),
liksom Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (27.10 1955) och Upsala Nya Tidning (13.10 1955), även om
recensenten Ruth Halldén omtalade Kurt Salomonson som en ”intressant debutant”.
68 Den konservativa tidningen Aftonposten utkom i Göteborg mellan åren 1951-56 och var en direkt
fortsättning på Göteborgs Morgonpost, som från 1949 bytte namn till Morgonposten (www.ne.se).
69 Carl-Olof Lång i Göteborgs-Tidningen (9.10 1955) var en av dem som inte fick ihop den psykologiska
thrillerintrigen med temat kroppsarbetets villkor, trots att författaren genom sin bakgrund borde varit mäktig
uppgiften.
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eller ramen som omgärdade romanens verkliga tema, ”vår tids sociala

anpassningsproblem”, det vill säga hur kroppsarbetets villkor och det intellektuella livets

möjligheter skulle kunna förenas. Den kamp som huvudpersonen förde i romanen kom till

sin lösning först när han lyckades ”avlägsna de hinder hans villkor byggt upp inom honom

själv”.70

  Flera kritiker läste in en norrländsk identitet i romanen även om den miljömässiga och

geografiska konturteckningen egentligen var mycket vagt återgiven. Tolkningen tycktes

närmast härröra från en associativt grundad slutsats ur själva texten eller vaga kunskaper

om författarens bakgrund. I själva verket fanns det minst lika stor anledning att förlägga

den litterära geografins plats i romanen  till Bergslagen som till Norrland. Romanen

tillkom nämligen under en tidsperiod när Kurt Salomonson själv arbetade i gruvan i

Pershyttan i västra Västmanland. Det kan vara intressant att se om den faktiska geografiska

närheten till romanens föreställda miljö möjligen kan ha inverkat på recensenternas sätt att

handskas med texten.

  Tre tidningar med geografisk förankring nära den fiktiva miljön i romanen har recenserat,

i två av  fallen  med recensioner som bara behandlat Hungerdansen. Recensenten,

signaturen Runo, i Grythytte och Hällefors tidning (12.10 1955) påpekade redan i

ingressen att författaren, som numera var Stockholmsjournalist, tidigare varit gruvarbetare

bland annat i Pershyttan. Han menade vidare att just erfarenheterna av underjordsarbetet

gav ”en fast ram” åt den dramatiska skildringen av de instängda tunnelarbetarna.

Romanens ärende var däremot inte att skapa några timmars hårresande läsning utan att

”analysera kroppsarbetarens situation och problem med anknytning till hela

arbetarklassens komplex.” För recensenten tycktes det självklart att sådana ur den konkreta

verkligheten förvärvade erfarenheter kunde överföras till litteratur och att arbetares

livsdilemma just kunde gestaltas så som författaren gjorde. Trots en del överdrifter och

ibland alltför osminkad, men i grunden ärlig realism, menade han  att Kurt Salomonsons

synpunkter var väsentliga angelägenheter för många och att hans debutroman väl

försvarade sin plats i den unga prosan.

  Nordsvenska Dagbladet (5.10 1955) var lika angelägen som lokaltidningen i Bergslagen

att identifiera författaren. Själva rubriken refererade till en person som förmodades vara

bekant för läsarna, ”Kurt Salomonson debuterar” och i texten presenterades han som ”den

70  Norrköpings Tidningar (12.10 1955) och Lunds Dagblad (1.11 1955) gav romanen sitt erkännande. Även i
bondekooperationens högt respekterade kulturtidskrift Perspektiv (1955:8) fick romanen ett mycket positivt
mottagande. Kurt Salomonson beskrevs som ”en dramatisk begåvning av ganska ovanligt slag”.
Hungerdansen var en ”stark och självständig debut, litterärt av mycket god klass”.
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skrivande gruvarbetaren från Hjoggböle och Laisvall som numera såvitt vi vet nöter en

redaktionsstol på Dagstidningen Arbetaren.”71 Tidningen betonade också inledningsvis att

romanen inte bara hade lokalgeografiskt intresse för läsare i övre Norrland och ett bevis för

det var att stockholmskritikerna haft svårt att placera författaren i några av sina gängse

bedömningsfack och konklusionen blev att romanen var ”spännande, bitvis omogen och

bitvis styv.”

  Den tredje ”lokala” recensionen fanns i Västerbottens-Kuriren, (1.10 1955)skriven av

Mats Balgård, som senare återkommer som recensent av flera romaner. Även Balgård

inledde med identifiering, men något mindre exakt: ”Kurt Salomonsoon är en tjugosexårig

norrländsk gruvarbetare”. Romanen borde väcka intresse även om den var behäftad med

påtagliga debutantsvagheter. Här genljöd mycket av den kritik som tidigare redovisats. Det

dramatiska spänningstillståndet var alltför uppskruvat utan vilopauser. Men det fanns

också ett ärende av annat slag, en hård frigörelsekamp, som skribenten närmast hänförde

till personligt grundade erfarenheter. Slutsatsen blev att författaren med viss distans till sitt

material så småningom skulle behärska formen bättre. Västerbottens-Kuriren var den av de

tre tidningarna som  präglades minst av den geografiska närheten till romantextens tematik

och recensionens diskurs låg också mer i linje med en slags arketypisk anmälan, där

debutantbristerna framhölls och en vag prognos om framtiden framfördes. De två andra

tidningarna var mer angelägna om att lyfta fram författarens förankring i en verklighet som

låg nära de tänkta läsarna av recensionen, vilket också ger en fingervisning om att en lokal

gemenskap kan konstruera en offentlighetsmiljö, där just delaktighet i en lokalt präglad

social miljö gör skillnad. Speciellt intressant att notera var den markering som

Nordsvenska Dagbladet gjorde mellan den egna lokala blicken på världen som skulle

kunna  klassificera  romanen  på  ett  visst  sätt,  jämfört  med  den  stockholmska  blicken  som

uppenbarligen tolkade och värderade enligt andra kriterier.

  Den första bilden av Kurt Salomonson som författare hade nu tecknats i offentligheten.

Han var som vi sett en författare med potential att utvecklas, men hade hittills inte riktigt

övertygande kunnat utnyttja sina möjligheter. Splittringen mellan thrillerdramatik och

realism å ena sidan och splittringen mellan den sakliga analysen av arbetarklassens

situation och den uppskruvade individualiseringen av samma problematik å den andra hade

skapat ett verk som brast i koherens på flera nivåer. Placeringen av verket i den litterära

71 Nordsvenska Dagbladet var en tidning som skapades 1951 som en sammanslagning av Umebladet,
Skelleftebladet och den i Piteå utgivna Norrbottens Allehanda. Trots de förenade krafterna lyckades
nyskapelsen inte överleva längre än till 1958. ( Holmberg m. fl. 1983, s. 153.)
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geografin uppvisade en liknande splittring, från norrländsk vildmarksskildring till

populärlitteraturens mest sensationsmättade thrillerdramatik med reminiscenser av

Strindberg, Hemingway och Faulkner.

  Tidningar som stod närmare den skildrade verkligheten, arbetarrörelsen eller andra

folkliga organisationer hade en delvis annan attityd än de tidningar som gav röst åt den

litterära institutionen eller på annat sätt talade utifrån en position alltför långt ifrån den

verklighet som gestaltades i romanen. Några teman lyftes fram som också skulle kunna

bädda för en framtida arbetarförfattare: ”människan i kroppsarbetets värld” (Arbetaren),

”fascinerande arbetsskildring” (Morgon-Tidningen), ”dokumentär redovisning från

gruvarbetarnas liv” (Arbetet). Ove Sandell i Arbetarbladet slutligen såg trots sin kritiska

hållning att författaren hade stoff till ”en individuell arbetarroman med stor sprängkraft”.

En författare blir till

Som framgått av recensionerna var bilden av författaren tecknad med något vaga konturer,

men  fram trädde en person som övergett gruvarbete i  Norrland och Bergslagen, flyttat till

Stockholm och blivit journalist på den lilla men prestigefyllda tidningen Arbetaren.

Hjoggböle, Laisvall, Pershyttan skymtade förbi som stationer längs resvägen, som blivit

lika mycket  klassresa som geografisk förflyttning. En litterär debut är vanligtvis ingen

spontan händelse som sker av en slump. Även om vägen fram till debuten kan vara lika

olikartad som varje individ är olikartad, har alla debutanter det gemensamt att de förberett

sig och kvalificerat sig för inträdet.72 Det  gällde  också  Kurt  Salomonson  som  hade

publicerat sig på olika sätt innan Hungerdansen nådde bokhandelsdiskarna. Redan i

tonåren rapporterade han lokala idrottsbegivenheter från hembyn Hjoggböle till tidningen

Norra Västerbotten i Skellefteå och skrev kåserier. Under en period i sena tonåren pågick

ett flitigt novellskrivande, åtminstone för skrivbordslådan. En av de viktiga stilbildarna i

det skedet var populärlitteraturens stora stjärna Sigge Stark, som var återkommande

läsning i ”Norran” och vars berättarteknik Kurt Salomonson med tiden blev sådan expert

på, att han utan svårigheter kunde förutspå händelseutvecklingen i nästa följetongsavsnitt.73

72 I Bourdieu-inspirerad forskning betyder inträde att komma in i ett bestämt fält, t.ex. det litteraturens eller
kritikens fält. Se vidare Peurell 1998, s. 31-73, där Jan Fridegårds inträde på det litterära fältet behandlas, se
även  Broady- Palme 1997, s. 356-373.

73 Intervju med författaren, 24. 2 1999. Sigge Stark (pseudonym för Signe Björnberg) skrev ett stort antal
kärleksromaner, de flesta i landsbygdsmiljö.
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  Den periodiskt utgivna tidskriften  Allt i fickformat publicerade 1952 novellen

”Inkräktare” av Kurt Salomonson. Den utspelade sig i USA och den manlige, svenske

huvudpersonen från Skelleftetrakten räddade en prostituerad kvinna i en utsatt situation.74

Samtidigt som huvudpersonen, som också var novellens berättare, tog ställning för en

marginaliserad och av den borgerliga  konventionen dömd person avlöjade han också

hyckleriet och maktdriften hos samma överhet. Läst med retrospektiv blick i kontext med

det övriga författarskapet framträdde redan här ett centralt tematiskt drag i författarskapet,

marginalisering av de avvikande som maktstrategi. I en annan novell ett år senare i

Världsdeckaren (1953:11), ”Mördare på ingående”, försiggick handlingen i en liten by på

den svenska landsbygden, även den här gången med en kvinnlig huvudperson som det

dessvärre slutade illa för.75

  I All världens berättare (1955:4) fanns novellen ”Mordleken”, som kombinerade ett

socialt tema i gruvmiljö med thrillerns dramaturgi, kort sagt en liknande tematik som i

Hungerdansen.76 ”Mordleken” handlade om hur platschefen Viklund vid ett lördagsskift i

en mer eller mindre avfolkad gruva tillsammans med en arbetare, Simos, utförde en

servicåtgärd i en av gruvgångarna. Arbetet utvecklades till en ”mordlek”, där den påstått

förorättade Simos, som visade sig vara drabbad av silikos, ville göra upp med sin

antagonist. Den underjordiska miljön och thrillerupplägget har novellen gemensamt med

Hungerdansen, men den sociala tematiken, den silikosdrabbade arbetaren, behandlades

här för första gången  i författarskapet och föregrep därmed det centrala temat i Grottorna.

Men inte nog med det. Hela novellen är i lätt omgjord form, språkligt och stilistiskt, inlyft

som ett eget kapitel i romanen. Simos har blivit Simon (Bergdahl), en av de mer ingående

skildrade silikosoffren i Grottorna och Viklund, som i novellen är en relativt anonym

gestalt,  har  bytts  ut  mot  Ambjörn,  som  är Grottornas huvudperson. Därmed blir

”mordleken” i Grottorna genom  sina  kontexter  något  mer  än  bara  en  episodisk  novell,

inskjuten i romanen.77 I ”Mordleken” formulerades således tidigt i författarskapet en

74 I en not i anslutning till novellen presenterades författaren: ”Kurt Salomonson är 23 år gammal och
norrlänning till börden. Han har prövat en mångfald olika yrken och skrivit vid sidan om. Det mesta har
returnerats. ’Inkräktare’ är hans debutnovell.”
75 Världsdeckaren hade utöver en resumé av ett dramatiskt avsnitt i novellen också en presentation av
författaren:”Kurt Salomonson är norrlänning, 24 år, och gruvarbetare. Hans debut som deckarförfattare är
spännande och välskriven.”
76 I All världens berättare tecknades följande bild: ”Kurt Salomonson är född 1929 i Skellefteå. Redan som
16-åring började  han skicka in bidrag till dagstidningarna i Västerbotten och vid det här laget har han hunnit
publicera ett hundratal artiklar och en handfull veckopressnoveller. `Många yrken har jag prövat, inget har
jag lärt mig´,säger han. Skall man döma av denna suggestiva berättelse i gruvmiljö tycks han emellertid vara
på god väg att bli författare.”
77 Grottorna  1956, s. 133-143.
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tematik som så småningom skulle komma att framstå som central i Grottorna men också

med förgrening ut i det övriga författarskapet.

  Kurt Salomonson gjorde sig också synlig på en annan offentlig arena innan den verkliga

debuten ägde rum. Den 29 april 1955 hade Dagens Nyheter en artikel under vinjetten

”Läsandets mening”, skriven av Kurt Salomonson med rubriken ”För att bevara

människovärdet”.  Artikeln var en del av ett omfattande meningsutbyte som ägt rum i

tidningen de senaste två veckorna. Det var den 23-årige Sven Lindqvist som hade satt

igång debatten med en artikel, som ställde frågan om litteraturens mening på sin spets med

rubriken ”Varför litteratur”(18.4).78 Hittills hade inget tillfredsställande svar getts på frågan

varken från vetenskapen eller filosofin, menade Lindqvist och vände sig till både kritiker,

psykologer, sociologer och inte minst till författare och läsare för att ge svar på hans frågor

om litteraturens samhälleliga mening.79 Ett gnistregn av svar föll över kulturredaktionen lät

tidningen meddela en vecka senare och en av gnistorna var alltså Kurt Salomonson, som

inledde med att distansera sig från sin blivande debutkollega, Kurt Vastad, som i ett

tidigare inlägg betonat litteraturens betydelse under ”uppväxtårens sugande längtan”(26.4).

  Kurt  Salomonson  menade  i  stället  att  den  svåra  tiden  för  en  litterärt  medveten  arbetare

började  efter de tjugo. Hans vetskap grundade sig i egen erfarenhet. Det var böckerna som

räddade honom från det programmerade öde som fadern oupphörligen trummade in i

sonen: ”en arbetare är bara en arbetare och kan aldrig annat bli”. Spriten eller litteraturen

var de två alternativ som stod till buds, menade han, därför att den som var kroppsarbetare

mot sin vilja saknade andra medel att bryta sig ur instängdheten. Orsaken var

kroppsarbetets nedbrytande karaktär: ”Att gå på kroppsarbete dag efter dag, månad efter

månad, år efter år, det är att långsamt förvandlas från människa till djur. Sinnet avtrubbas,

och hjärnan blir tummelplats för oväsentligheter. Själen stannar i växten, förtvinar

ömkligen, upplöses småningom i en handfull grus, som kastas för den absoluta

utplåningens vind. - Att kroppsarbeta hårt några år är att uppleva syndafallet.” Här talade

inte bara den verklige Kurt Salomonson utan också Roger Bengtsson, huvudpersonen i

Hungerdansen. Med undantag för den sista satsen och några smärre avvikelser i ordval är

citatet ovan identiskt med Roger Bentsssons ord i ett hetsigt meningsutbyte med sin

78 Sven Lindqvist debuterade också under året med essäboken Ett förslag.
79 Dagen efter markerade kulturredaktören Olof Lagercrantz sin närvaro i debatten med ett rakt svar ”Därför
litteratur” som hävdade att litteraturens mening är att den förmänskligar oss och botar ensamheten.
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antagonist Jackson och är en tydlig fingervisning om att avståndet mellan författaren och

hans fiktive huvudperson i själva verket är litet.80

  När Roger Bengtsson visades upp i helfigur i romanen var porträttet snubblande nära

upphovsmannens egen fysionomi med en lätt touch av ironiskt självförakt.81 Ytans råhet i

hans personlighet hade främst sin grund i att han nekats bildningens privilegium.”Han hade

inte fått bli vad hans håg fordrade och själv hade han inte varit stark nog att slå sig igenom

barriären.”82 Först när han stod öga mot öga med Jackson i ett avgörande på liv och död

insåg han fullt ut att han själv hade ansvar för sitt öde, något han tidigare skyllt samhället

för. ”Det är avundsjukan mot alla som haft kraft och mod att lyckas som gör att jag för krig

mot samhället, ett fegt ställningskrig - själv ligger jag väl skyddad i djungelsnåren och

beskjuter motståndaren med dy. Ja, samhället är utan skuld, fast jag framställer det som det

stora obevekliga odjuret.”83 Roger Bengtssons livsväg var en negativ spegelvärld av

författarens egen och genom dennes fiktiva livsöde och med lämpliga maskeringar hade

han kunnat bearbeta sin egen ångest. De båda hade  parallella men givetvis inte identiska

levnadsbanor och ställvis har författaren till och med direkt skrivit in sitt eget i liv i

texten.84 I romanens slut när Roger Bengtsson kom levande ur tunneln han varit instängd i

hade han inte bara dödat sin antagonist och dödsfiende Jackson, utan framför allt en gång

för alla dödat det inre ”ludd” eller det nedbrytande överjag som hållit honom nere och

hindrat honom från att förverkliga sitt livsprojekt.85

  Verklighetens Roger Bengtsson hade redan gått igenom åtminstone den första delen i den

hårda process det innebar att bli författare, att besegra det inre luddet, och vad kunde vara

lämpligare än att tematisera just det i debutromanen. Enligt Kurt Salomonson själv hade

arbetet på Hungerdansen börjat redan under Laisvalltiden, det vill säga åren 1951-53 då

han hade anställning som gruvbyggare i blygruvan i Laisvall (Arjeplog). Förstudien

”Mordleken” med sin underjordiska miljö kunde med lätthet koncipieras ur vardagens

erfarenheter och arbetet med Hungerdansen hade förmodligen igångsatts under senare

delen av anställningsperioden, som fick ett abrupt slut genom avsked. Efter en

80 jämför med Hungerdansen 1955, s. 115 f.
81 Hungerdansen, s. 12.
82 Hungerdansen, s. 48.
83 Hungerdansen, s. 133.
84 Hungerdansen, s. 113. Roger Bengtssons misslyckade karriärförsök ligger mycket nära Kurt Salomonsons
misslyckade  försök att få plats på Norra Västerbotten.
85 Hungerdansen, s. 140 f.
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mellanperiod i hembyn blev Pershyttegruvan lösningen på brödfödeproblemet, dit

författaren anlände i december 1953.86

  Miljön i Pershyttan avvek från den lappländska inte bara i fråga om geografi. Gruvdriften

var tekniskt  mer avancerad och modern i Laisvall, men också det fackligt-politiska

landskapet skilde sig påtagligt mellan de båda gruvområdena. Den ideologiska hegemonin

i fackföreningarna vid de norrländska gruvorna bestämdes av socialdemokratiska och

kommunistiska idéströmningar, medan SAC eller Sveriges Arbetares Centralorganisation,

det vill säga syndikalisterna, var den dominerande rörelsen bland gruvarbetarna i

Bergslagen.87 Kurt Salomonson blev medlem i SAC och fick därmed kontaktytor också till

syndikalisternas viktigaste publicistiska organ, tidningen Arbetaren.

  Efter att Stig Dagerman lämnat posten som kulturredaktör på tidningen tidigt i början av

femtiotalet tog en ung filmkritiker Lasse Bergström över ansvaret och vidgade också sitt

verksamhetsfält till litteraturen.88 Någon gång under 1954 fick Bergström upp ögonen för

Kurt Salomonsons litterära begåvning och kontakt uppstod. Manusarbetet med

Hungerdansen var i full gång och sommaren 1955, när Lasse Bergström värvades till

Norstedts förlag som ansvarig redaktör för den nya satsningen på debutanter, kunde han

tillträda tjänsten med ett färskt manus från Kurt Salomonson i handen. Den blivande

författaren fick nu möjligheten att lämna den ålderdomliga gruvmiljön i Pershyttan och

efterträda sin välgörare på redaktörsstolen på Arbetaren, dock inte som ansvarig

kulturredaktör, utan som vikarierande reporter.89 Sista delen av skrivarloppet innan

målgången gick frapperande lätt, utan vaga löften om publicering, refuseringar och

oupphörliga förlagskontakter. Roger Bengtssons frustrationer verkade långt borta

sommaren 1955. Några månader senare under hösten togs  romanen emot med ett ansenligt

antal recensioner av den litterära offentligheten, ett synligt tecken på att Kurt Salomonson

hade gjort sin entré i fältet och till och med skulle kunna bli ett namn att räkna med i

fortsättningen.90 Grottorna som utkom ett år senare visade att så var fallet.

86 Erfarenheterna från Pershyttan har långt efteråt avsatt spår i en novell ”Kall natt i Pershyttan”.
87 Intervju med författaren, 24/2 1999. Se även Ramström, s. 23.
88 Ramström, s. 71 f. Intervju med författaren, 24/2 1999.
89 Intervju med Lasse Bergström, 22/11 2001. Intervju med författaren, 24/2 1999.
Kurt Salomonson skrev bl.a. om film och idrott och så småningom reportage från sina norrländska
hemtrakter.
90 Om Fridegårds mödosamma inträde, se Peurell, s. 71-72. Folke Fridell, som ofta jämförts med Kurt
Salomonson, hade sin debutroman liggande i malpåse i 8 år efter refusering av Bonniers förlag. Texten
presenterades först som följetong i tidningen Arbetaren och därefter gavs den ut som roman på Federativs
förlag, d.v.s. SACs eget förlag, med den nya titeln Tack för mig - grottekvarn (1945). Se Blom 1978, s. 56-
59.
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Grottorna – ett fiktivt reportage i otakt med sin tid

”När denna gruvskildring kom ut första gången 1956, ställde sig så gott som samtliga

kritiker - både de som var positiva och de som var negativa i sina bedömningar av verkets

litterära halt - tämligen skeptiska till ryktet att den byggde på ett verkligt förhållande.

Många menade, litet överlägset, att sådant som det berättas om i Grottorna händer inte i

vårt land nuförtiden. Ja, Dagens Nyheters kulturchef var så tvärsäker att han inte ens

brydde sig om att läsa boken innan han bedömde den: han skrev nämligen i sin recension

att den utspelas kring ett kraftverksbygge. Naturligtvis förnekade han varje anknytning till

verkligheten.”91 Med denna bittra underton inledde Kurt Salomonson sitt förord till den

nya utgåvan av Grottorna, 1958. Under de två år som gått sedan boken publicerades första

gången, hösten 1956, hade samhällsdebatten reagerat med tystnad på de uppenbara

missförhållanden som synliggjordes i romanen, det vill säga gruvbolaget Bolidens

tvångsförflyttning av silikossjuka arbetare från Laisvallgruvan. Grottorna recenserades

under tidsperioden oktober 1956 till våren 1957 i ett brett urval tidningspress, från

rikstidningar till lokaltidningar och organisations- och kulturtidskrifter. Många kritiker tog

avstamp i debuten från året innan och välkomnade uppföljaren som ett exempel på en

positiv utveckling. Som helhet fick författaren mycket beröm för sin roman, men

recensionerna präglades också av starkt motstridiga omdömen om enskilda komponenter i

den,  till exempel genretillhörighet, huvudpersonens roll i skildringen, socialrealismens

övergång i symbolism.

  Inte minst Olof Lagercrantz recension i Dagens Nyheter (7.12 1956) stack ut genom sin

negativa framtoning, något som säkert bidrog till att inte bara den slarviga ”felskrivningen”

irriterat författaren. Lagercrantz var inte vilken recensent som helst, utan  kulturchef på

Sveriges mest inflytelserika morgontidning och hade därmed en viktig funktion som

tongivande domare i den litterära offentligheten och var en av dem som kunde ha ett

avgörande inflytande på en fortsatt författarkarriär.92 Recensionen påminde inledningsvis

läsaren om den lovande debuten (”en debut av intresse”, hade han skrivit i  sin anmälan)

och konstaterade sedan beklagligtvis att Grottorna inte var ett steg framåt. Nyanserna

saknades. ”Människa står mot människa som varg mot varg med grinande huggtänder, och

läsaren ryggar tillbaka , förskräckt, äcklad till sist”, summerade Lagercrantz. Det var

kroppsarbetets förnedring som Salomonson ville skildra, menade han, och drog paralleller

91 Grottorna 1958, s. 5.
92 Om Olof Lagercrantz tillträde som kulturchef, se Hadenius 2002, s. 297.
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till Fridell. Överdrifterna gjorde däremot att trovärdigheten minskade så till den grad att

läsaren till och med tvivlade på att sådana platser med sådana missförhållanden ens kunde

finnas i Sverige.

  Ingvar Orre i Stockholms-Tidningen (4.11 1956) kom däremot till en motsatt slutsats.

Han menade att det var ”genom att inte frukta överdriften som konstnärligt medel” som

författaren kunde ”prestera en fullt giltig bild av en av vår samhällskropps ruttnaste delar.”

Svagheten låg i stället i en något stereotyp personskildring. Den episodiska kompositionen

med en vagt tecknad huvudperson var ingen brist utan förstärkte i stället romanens karaktär

av kollektivroman. Dess slutpunkt mynnade ut i ett ”drama om mänskligt elände i en

människovidrig miljö”, där silikosen var ledmotivet. Trots uppenbara svårigheter hade

författaren lyckats ”göra sin roman inte bara till en brinnande och hätsk protest utan också

till ett prov på ett sant konstverk.” Inte nog med det. ”Med Grottorna har Kurt Salomonson

lämnat sin entrébiljett till parnassen.” Tydligare än så kunde knappast inträdet i det litterära

fältet markeras och redan i det här skedet tycktes den unge författaren ha kommit i

åtnjutande av en del av det  symboliska kapital som  krävdes för att etablera sig i en mer

stabil position. De två recensionerna representerade ytterpolerna på ett spänningsfält, där

hela spektret av nyanser och åsiktsschatteringar fördelade sig.

Arbetarrörelsetidningar

Grottorna hade starkare referenser till den faktiska verkligheten än Hungerdansen, trots att

den aldrig explicit uttalade sig om sin verkliga förebild. Romanens reportageartade

berättarteknik underströk det dokumentaristiska innehållet, samtidigt som den skapade en

osäkerhet hos läsaren hur fiktion och verklighet hängde ihop. Författarens syfte var heller

inte, som vi sett av förordet i den nya upplagan från 1958, att på något sätt maskera de

verkliga händelserna i fiktiva dimridåer. Intentionen var i stället att med skönlitteraturens

övertygande retoriska kraft få offentligheten att reagera, eftersom tystnaden så påtagligt

regerade när de upprörande händelserna med de silikossjuka arbetarna faktiskt hade

inträffat några år dessförinnan.

Grottorna och Hungerdansen hade båda den underjordiska miljön gemensam, men

skillnaderna i gestaltning och berättarperspektiv mellan de två var så uppenbara att

recensenterna först i förbindelse med Grottorna på varierande sätt karakteriserade texten

som en arbetarskildring. ”Det hårda gruvarbetet” rubricerade Paul Lindblom i
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socialdemokratiska Morgon-Tidningen (23.12 1956) sin recension och genrebestämde

romanen på följande självklara sätt: ”`Grottorna´ är nämligen en gruvarbetarroman och

författaren har själv arbetat inom gruvindustrin”. Detta hindrade inte att Lindblom fick ett

splittrat  helhetsintryck  av  romanen.  Stilen  ekade  både  trettiotalets  sociala  roman  och

fyrtiotalets stilistiska prosa. Romanens ärende föreföll oklart. Det som började som ett

socialt reportage övergick mot slutet ”till att teckna människor på ett mer symboliskt sätt”.

  Walter Dickson i socialdemokratiska Ny Tid (5.1 1957) hade ”Ny Grottekvarn” som

rubrik  med  tydlig  referens  till  Viktor  Rydbergs  berömda  dikt,  som  av  arbetarrörelsen

anammats som en metafor för slavarbete och industrikapitalism. Också han ville markera

författarens direkta koppling till den fiktiva miljön i romanen genom att poängtera att

”Kurt Salomonson har direkt erfarenhet av arbetet i gruva, det märker man inte minst på

den tekniskt initierade arbetsskildringen”. För Dickson begränsades inte skildringen vid

den konkreta miljön utan vidgade sig och gav läsaren ”känslan av att befinna sig i en grotta

inne i livet självt” och romanen fick därmed en ”överton åt symbolhållet”.

  Den tydligaste verklighetsreferensen stod Sture Andersson för i Norrländska

Socialdemokraten med  rubriken ”Grottorna i Arjeplog” (3.12.1956). Recensionen var

omfattande  och  detaljerad  och  utgångspunkten  var  att  romanen  skulle  förstås  som  en

nyckelroman. Slutsatsen, efter att innehållet presenterats närmast som en eländeskatalog,

var att boken visserligen var ”en skakande skildring, ett indignationsreportage”, men när

läsaren lade boken i från sig var den relevanta frågan: ”Är detta sant. Står det verkligen  så

till i dagens Sverige? Har boken verklighetsunderlag?” Sture Andersson var inte svaret

skyldig: ”Svaret måste bli nej. Sådana missförhållanden som dem Salomonson radar upp i

sin bok har man svårt för att föreställa sig existerar. Man får ett intryck av att handlingen

utspelas vid sekelskiftet i stället för i dagens Sverige.” Andersson underkände romanen

som nyckelroman eller dokumentärskildring, men däremot gav han den godkänt som

”enbart arbetarskildring”. Den episodiska kompositionen irriterade också recensenten

liksom författarens uteblivna reformiver. Läsaren lämnades i sticket efter att ha

konfronterats med alla problem som författaren  ingående skildrade i det gråa helvete som

gruvsamhället utgjorde. Slutsatsen blev att romanen fick godkänt som fiktion men

underkänt som dokument och vittnesbörd om verkligheten. Den osminkade realismen,

målad med indignationens onyanserade penseldrag riskerade därmed att  leda till ett rent

misstroende.

Kommunalarbetaren (1956:21) gjorde en liknande bedömning. ”Man frågar sig ibland om

det inte är en alltför ensidig skildring, finns verkligen så här mörka kapitel i folkhemmets
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vardag?”, undrade Hans Backman. Han hade dock själv sett verkliga silikosoffer och visste

att det fanns en svart verklighet bakom boken. Också Tiden, den socialdemokratiska

idétidskriften (1957:1), markerade sitt tvivel på romanens sanningshalt i sin

slutkommentar: ”Är det förhållanden i Sverige i dag, som Salomonson har skildrat? I så

fall borde han ha sagt ut det tydligare.” De båda fackförbundstidningarna

Skogsindustriarbetaren (SIA) och Lantarbetaren hade varsin kort anmälan av romanen.

SIA (1957:4) anslöt sig till Kommunalarbetarens tvivlande hållning och menade att

författaren kanske hade rätt i sak om de skildrade missförhållandena, ”men hans

oförsonliga, nästan hatiska röstläge förtar genom bristen på nyanser alltför ofta udden av

angreppen”.  Indignationens uppskruvade tonläge var inget som Lantarbetaren (1957:2)

reagerade negativt på. Istället framställdes berättandet som en ”snabb, muskulös stil” med

sinne för det dramatiska och en förmåga att ”sovra fram det väsentliga”. Lantarbetarens

slutsats var närmast tvärt emot SIAs. Grottorna var nydanande som socialt reportage och

löftesrik och det konstnärliga värdet i romanen åstadkoms genom författarens starka och

äkta engagemang. Den fackförbundstidning som borde haft mest intresse att skriva om

romanen, nämligen Gruvarbetaren (1959:1), tog inte till orda förrän Grottorna gavs ut i

FIBs folkupplaga två år senare.  Recension var det inte fråga om utan snarast ett

avfärdande med ett undantag. Kurt Salomonson  kunde skriva om människor och deras

individuella problem. ”Det vore lyckligt om han koncentrerade sig på detta gebit”,

avslutade signaturen S-k med den underförstådda förhoppningen att fackförbundet i

fortsättningen ostört fick  ägna sig åt sina smutsiga affärer.

  Den unge kritikern Björn Håkanson, som skulle komma att bli en av centralgestalterna i

en av det tidiga sexiotalets uppmärksammade samhällsdebatter, trolöshetsdebatten och

därtill en ledande tidstypisk poet, resonerade  också han kring realismproblemet i sin

recension (Östgöten 24.1 1957). Den explosionsartade stilen, som Håkanson kallade

Salomonsons indignationsprosa, led av en utomordentlig brist, eftersom ”den är

onyanserad och svartmålande”. Följden blev att sanningsvärdet försvagades. Ensidigheten i

människoskildringen - bolagsherrarna var till exempel alltigenom penningtyranner - bidrog

till att läsaren ställde sig skeptisk till allt, även sånt som kanske var sant. ”Ett konstverk

helt i svart kan omöjligen ge hela sanningen”, menade Håkanson. Han förnekade inte att

det i folkhemsverkligheten fanns svarta fläckar, som  förtjänade att avslöjas. Problemet var

istället Salomonsons indignationsteknik.

 På  liknande sätt resonerade Stig Sjödin i Folket i Bild (1957:12). Handlingen i romanen

”lär gå tillbaka på ett autentiskt fall”, skrev han tvetydigt. Problemet var inte förebilden



48

verkligheten, utan att Salomonson målat framförallt arbetsgivarsidan i alltför svarta färger

så att resultatet i stället blev osannolikt. Sjödin medgav att avbilden av verkligheten

mycket väl kunde stämma, men ansåg att god litteratur inte uppstod som en blåkopia av

verkligheten. För Håkanson och Sjödin var den ohöljda realismen mer ett estetiskt problem

än ett sanningsproblem, men det fanns också recensenter som istället ansåg just denna

egenskap som romanens verkliga förtjänst, både som konstnärligt medel och som retoriskt

övertygande medel.

  Tidningen Arbetet (6.12 1956) karakteriserade visserligen romanen som en hatbok, men

just som sådan hade den sin styrka. ”För att nå ökad effekt har Salomonson slagit hårt men

aldrig så hårt att angreppet förlorar i precision.” I slutomdömet sammanfattade recensenten

Olof Svenssson sin läsning: ”Ingenstans slappnar stilen och ingenstans slår den hårt spända

tonen över i falsett. ’Grottorna’är tendenslitteratur av hög klass.” Tidskriften Broderskap

(1957:1) var inte mindre entusiastisk över romanens brinnande patos. ”Äntligen en bok

som hänsynslöst avslöjar ett gruvbolags metoder mot sina anställda arbetare!”.

Recensenten betonade att skildringen byggde på författarens egna erfarenheter, men att

dess kvaliteter inte stannade vid att vara avslöjare, utan dess förtjänst vilade också på ”den

suggestiva prosan och okonventionella grepp om intrigen.”93

  Till skillnad från en del fackförbundstidningars och några socialdemokratiska

dagstidningars reservationer var recensenten i Hälsinge-Kuriren (23.10 1956)

översvallande positiv. Kurt Salomonson hade infriat löftena från debuten. Grottorna var

tveklöst den ”första aktuella proletärromanen på länge”. Till skillnad från en del andra

bedömare ansåg han att ”Salomonson lyckas stilistiskt bemästra sitt uppenbara hat”, vilket

gav skildringen desto större tyngd. Det rådde inget tvivel om att romanen byggde på

författarens egna erfarenheter av gruvlivet och att romanpersoner lånats direkt ur

verkligheten och i flera fall återgetts som nidporträtt. Företagsläkaren Einar Wallquist var

det tydligaste exemplet, vilket bekräftats av den tidningsdebatt om silikosen och läkarens

roll som Kurt Salomonson varit inblandad i, menade recensenten. Autenticiteten var

romanens styrka, liksom ”de träffande typskildringarna” och den rappa stilen. Svagheten

var den vagt tecknade huvudpersonen. Hälsinge-Kurirens artikel var ett talande bevis för

att förhållandena i Laisvallgruvan inte var en okänd verklighet.

93 Tidskriften Broderskap var organ för den s.k. Broderskapsrörelsen, en kristen socialdemokratisk rörelse,
vars egentliga namn var Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (SKSF). (Nationalencyklopedien 1990,
vol.3, s. 328)
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  Av de arbetarrörelsepublikationer som stod socialdemokratin nära hade partiets

ungdomsförbunds tidskrift Frihet (1956:24/25) den mest utförliga recensionen och

dessutom en intervju. Det fanns ett speciellt skäl till det, nämligen det litterära pris eller

stipendium som tidningen delade ut till Kurt Salomonson.94 Artikeln skrevs heller inte av

en anonym ungklubbist utan av en etablerad kritiker och författare, Stig Carlson, som

tidigare aktivt bidragit till att ge profil åt fyrtiotalets modernistiska kritikergeneration både

i den syndikalistiska Arbetaren och den socialdemokratiska Afton-Tidningen.95 Vid tiden

för artikeln i Frihet hade han därutöver hunnit med att ge ut ett antal diktsamlingar och var

chef för den betydelsefulla FIBs Lyrikklubb som grundats 1952.

  Stig Carlson inledde sin artikel med att identifiera en norrländsk litterär tradition med

Olof Högbergs roman Den stora vreden från 1906 som startpunkt. Nykomlingen Kurt

Salomonson blev passande nog det lovande tillskottet till en 50-årig tradition, som

kontinuerligt bidragit till den svenska litteraturens förnyelse. Salomonson hade börjat sin

bana på ett löftesrikt sätt, kanske inte minst för att han bröt sig ur de dominerande litterära

konventionerna  och inte var en romantiker som förvånat betraktade verkligheten utanför

sig, skrev Carlson med avsiktlig polemisk udd mot ett av decenniets rådande litterära ideal.

Istället var Salomonson en verklighetsskildrare med visionärt syfte. Efter en ingående

redogörelse för debutromanen Hungerdansens yttre skeende mynnade Carlsons analys ut i

en symbolisk tolkning av debutromanen, där kampen mellan de två huvudpersonerna i

grunden representerade kampen mellan våldets och diktaturens princip och demokratins.

  Den aktuella romanen Grottorna visade ett ännu säkrare handlag, menade han. Den ”är

till det yttre en gruvarbetarroman” och därmed antyddes undertexter med andra innebörder.

Verklighetsunderlaget behövde man inte tvivla på, något som texten själv bar många

vittnesbörd om. I likhet med Hungerdansen var det maktens princip som  gestaltades i

form av  gruvföretagets platschef. Den vagt tecknade huvudpersonen berördes, men inte

som en kompositorisk brist i romanen utan som en avsiktligt konstruerad del i en helhet.

Carlson lyfte vidare fram den dramatiska laddningen som genomsyrade romanens

berättande. Grottorna representerade inte bara den hårda, yttre gruvverkligheten utan

också de inre rum och flyktgömmor som människorna sökte sig till för att få lindring mot

94 Intervjun gjordes av Sven Thiessen, som var journalist på tidningen Arbetaren. Thiessen dyker upp ett par
år senare som redigerare av en bordsdebatt i Arbetaren om Mannen utanför. (För mer information om Sven
Thiessen, se Ramström 1978, s. 73, 169). I intervjun berättade Kurt Salomonson bl. a. om författare och
litterära verk som betytt mycket för honom. Knut Hamsun stack ut som den som haft avgörande inflytande,
främst Svält och Markens gröda.
95 Afton-Tidningen startades av fackföreningsrörelsen 1942 med en ung redaktion. Tidningen hade en
uppkäftig ton och uppfattades som obekväm under krigsåren. Tidningen lades ned 1956 (Holmberg m. fl.
1983, s. 147 f, 155).
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en plågsam verklighet. ”Sist och slutligen handlade Grottorna om längtan efter

gemenskap”, summerade han sina läsintryck. Mot slutet av artikeln dementerades

föreställningarna om att en sådana ”samhällsbildningar i vårt ombonade välfärdssamhälle”

inte skulle finnas. ”Men var så säker: de finns”, underströk han  och gjorde sedan

jämförelsen mellan Kurt Salomonsons brinnande vrede och den unge Rudolf Värnlund

som utstrålade en liknande upprördhet och ett utopiskt hopp någonstans bakom vreden. Så

ingående hade ingen hittills behandlat Kurt Salomonsons påbörjade författarskap och så

tydligt hade heller ingen placerat honom i en bestämd tradition.

  En lika inkännande läsning av romanen gjorde Dag Wedholm i tidskriften Verdandisten

(1957:1).96 Under rubriken ”Frän proletärskildrare” anknöt han till Frihets nyligen utdelade

stipendium och disponerade recensionen som en bred presentation av författaren. Kurt

Salomonson beskrevs som ”f. n. en av våra mest agitatoriska prosabegåvningar som inte

väjer för att ta till stora ord då det gäller att fördöma sociala orättvisor”. Grottornas

berättarteknik  var det som först fångade Wedholms uppmärksamhet. Roman var det

knappast fråga om, utan snarare ”en samling filmatiskt inspirerade bilder av olika mänskor

och situationer, som sammanställda ger ett effektivt intryck av ett modernt gruvsamhälle”,

vilket ledde honom till att jämföra romanens berättarteknik med den som Stig Sjödin

använde i diktsamlingen Sotfragment. Kollektivet var den egentliga huvudpersonen och

bokens ärende var kampen för rättvisa åt detta kollektiv, en kamp som effektivt

förmedlades av en författarröst som befann sig mycket nära de människor han skildrade.

  När Grottorna utkom hösten 1956 hade Kurt Salomonson själv suttit på en av

redaktörsstolarna på tidningen Arbetaren under drygt ett år. Recensionen av romanen i

hans egen tidning fanns införd den 17 oktober och skrevs av en av dess mest uppburna

kritiker, Viveka Heyman, som tillika varit tidningens kulturredaktör några år efter Stig

Dagerman. Heyman hade profilerat sig som kritiker i samma 40-talistgeneration som Stig

Carlson och hjälpts fram av Karl Vennberg i början av decenniet.97 Heyman var helt på det

klara med att Salomonsons roman hade verkligheten som förebild, ett norrländskt

gruvsamhälle. Hon ansåg också att han avsiktligt avstått från att kalla sin bok roman med

det ursprungliga syftet att skriva Ambjörns berättelse, ett projekt som fått ge vika för en

kollektivskildring av ett gruvarbetarsamhälle. Det hela var noga taget efter verkligheten,

enligt Heyman, och i ett specifikt fall också efter en viss mänsklig modell, den så kallade

96 Verdandisten var organ för arbetarrörelsens nykterhetsorganisation. Rörelsen bildades 1896 som en
utbrytning ur IOGT, som ansågs ha alltför stark religiös prägel (Nationalencyklopedien 1996, vol. 19, s. 361).
97  Om Viveka Heymans litteraturkritiska insats, se Jansson 1998, s. 193-206.
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lappmarksdoktorn Einar Wallquist, som tillika var en känd och flitigt läst författare. Han

var förebilden till romanens företagsläkare, ett hatporträtt som i fiktionens form

överensstämde med den bild Kurt Salomonson redan gett av honom i polemiska artiklar i

tidningen Arbetaren.98 Verkligheten var romantextens själva pulserande underström.”Att

man tror på Salomonson är ett bevis både på hans diktarbegåvning och hans djupa

engagemang”, skrev Heyman och menade därmed att hans retoriska skicklighet övertygade

läsaren. För Heyman var höjdpunkten i romanen när fackföreningsmötet blottställde den

ohyggligt sanna blandningen av vanmäktigt trots och undergivenhet hos arbetarna, en

skildring som osökt påminde henne om Folke Fridell i hans bästa stunder, en jämförelse

hon  inte  varit  ensam  om  och  som  därmed  bidrog  till  att  skriva  in  Salomonson  i  en

syndikalistisk kontext.

  Folke Fridell uppträdde också själv som recensent, dock inte i den syndikalistiska pressen

utan i Skånska Socialdemokraten (6.11 1956). Grottorna var hans  första möte med Kurt

Salomonsons författarskap. Det var en konstnärligt övertygande bok han skrivit och med

ett angeläget ärende,  ansåg han, och tvekade inte att etikettera Salomonson som

arbetardiktare, dessutom en modern sådan som rörde sig i nuet. En av höjdpunkterna var

mötet i Folkets Hus, som ”är ett stycke stor litteratur, stramt berättat och med sinne för den

maktlöshet som det annars är ganska omodernt att tala om i vår tid.” Maktlösheten var inte

det enda tematiska inslaget som Fridell fäste sig vid. Ett annat var det som han kallade

arbetsreportage, det vill säga frågan om gränserna för yttrandefriheten på en arbetsplats

och vems tolkning som skulle gälla. Fridell var övertygad att Salomonson var den rätte att

gå i land med den uppgiften.

  Signaturen Claudius i kommunistiska Arbetartidningen (20.10 1956), som hade gett sitt

godkännande till Hungerdansen med vissa reservationer, återkom nu som recensent av

Grottorna. I likhet med debuten var Grottorna ”kraftfull och intensiv” och påminde i stilen

om ”en bergborr med sina hårda, stötande slag”. I sin slutsummering karakteriserade han

romanen som ”en anklagelseskrift, men samtidigt är den en god yrkesskildring”. En brist

såg han i att de individuella ödena inte kunde följas fullt ut till slut och han hade gärna sett

en fylligare och längre roman.

98 Einar Wallquist (1896-1985) var provinsialläkare i Arjeplog i 40 år, tillika Laisvallgruvans företagsläkare.
I ett stort antal böcker berättade han om trakten och människorna. Wallquist skapade också ett museum i
Arjeplog med bl.a. en unik samling samiskt silver (Nationalencyklopedin 1996, volym 9, s. 219).
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Liberala och konservativa tidningar

Folke Fridell förekom också i Sydsvenska Dagbladets recension (17.11 1956) med  den

symbolladdade rubriken ”Nya grottekvarnen”, men då som jämförelseobjekt. Sigvard

Mårtensson konstaterade att den syndikalistiska samhällssynen varit vägledande i Fridells

arbetarskildringar. Men han fann vid jämförelse att en viss försonande mildhet hos Fridell

saknades hos Grottornas författare. ”Salomonson berättar om en värld utan nåd”, något

som underströks i fjärdingsmannens replik till den undflyende Ambjörn, att det finns inga

gömställen och Mårtenssons slutsats blev att den sociala bilden var onödigt mörk. För

övrigt förankrade Mårtensson sin analys av Grottorna i vetskapen om att författaren själv

varit gruvarbetare och således hade förstahandskunskap. Romanen var ”ovanlig bl a därför

att den tycks ge en mycket verklighetstrogen bild av arbetet i gruvan”, något som andra

romaner i genren inte lyckats förmedla i samma utsträckning. Mårtensson tolkade

Salomonsons grundläggande upplevelse av tillvaron som en ”kroppsarbetets förbannelse”,

som urholkade livskänslan totalt. Han skilde därmed ut sig från bedömare i

arbetarrörelsepressen, som inte  hade uttryckt liknande reaktioner inför Salomonsons

grundsyn på arbetet i romanen. Men inte bara arbetet var nedbrytande utan också

relationerna mellan människorna. Gemenskap och kamratskap var bristvaror och det var

fegheten som behärskade människorna. Trots detaljrealismen  fann Mårtensson att

Grottorna sist  och  slutligen  inte  var  en  realistik  roman  utan  en  komprimering  av  en

världsbild, en livskänsla. I den slutsatsen närmade han sig de bedömare som velat läsa

texten som en symbolisk roman, som överskred realismen.99

  Bengt Holmström i Kvällsposten (22.10 1956)  knöt an till Hungerdansens tema om det

nedbrytande kroppsarbetet Trots kritiken mot arbetarnas bristande kamratskap och

slavmentalitet bars skildringen fram av en  social indignation som gjorde det befogat att

karakterisera Salomonson som ”ett slags gruvarbetarnas Ivar Lo”. Silikosen ryckte masken

av den påstådda välfärden som giltig för alla, men fegheten var det viktigaste hindret som

omöjliggjorde att arbetarna kunde nå seger för sin mänsklighet. Gruvsamhället var en värld

långt bortom den gängse folkhemska vardagsverkligheten, ett grottsamhälle blottat på sin

mänsklighet och en rå lärdom för den flyende huvudpersonen Ambjörn. Bengt Söderbergh

i Expressen (20.10 1956) lyfte fram den djärva ansatsen, något som dessvärre medförde att

texten drunknade i för mycket Zola och inte mynnade ut i ett tydligt crescendo. Det

99 Både Paul Lindblom (Morgon-Tidningen), Walter Dickson (Ny Tid) och Stig Carlson (Frihet) lät
realismen övergå i symboltolkning.
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reportageartade berättandet däremot var skickligt. Carl-Eric Nordberg i Aftonbladet (1.12

1956) karakteriserade romanen som en frontrapport och de krigiska associationerna var

fullt  relevanta,  menade  han,  och  syftade  på  illustrationen  på  romanens  framsida,  som

föreställde en gruvarbetare utrustad med borrmaskin, som vid första anblick kunde tas för

en soldat utrustad med hjälm och k-pist. Grottorna klassificerde han som en

reportageroman, som främst levde på sin samhällskritiska frenesi.

  Signaturen Jac i Svenska Morgonbladet (14.11 1956), en tidning med frikyrklig

bakgrund, ansåg att Kurt Salomonson helt avromantiserat gruvlivet med sin roman.

Brutaliteten i skildringen av denna helt igenom manliga värld övertygade åtminstone under

läsningen, men sådde ändå vissa tvivel hos recensenten om sådan verklighet kunde finnas.

Författaren hade dock uppfyllt förväntningarna från debuten. Alex Esser i konservativa

Aftonposten (27.11.1956) övertygades av skildringens äkthet men hade svårigheter att

komma underfund med komposition och genre och karakteriserade därför romanen  som

”reportagemässiga skisser.” Också Stig Ekman i Gefle Dagblad (13.3.1957) hade

invändningar mot formen och ogillade kollektivromanstrukturen och att texten gled över i

socialt reportage, som han kallade det.

  Norrköpings Tidningar (17.12 1956) betonade inledningsvis att det var fråga om ett

socialt reportage, som också var övertygande trots den starka känsloladdningen. Här

ställdes de i tiden aktuella frågorna, vilka som i det moderna ”rostfria” välfärdssamhället

skulle utföra ”det tunga, smutsiga, obehagliga, hälsofarliga arbete som alltjämt måste

göras?”. Grottorna var  en  stark  roman  av  en  författare  som  hade  mer  att  uträtta  för

framtiden.100 I Västmanlands Läns Tidning (30.11 1956) betonades flyktmotivet, inte bara

så att huvudpersonen Ambjörn var en person på flykt från och till något, utan att författaren

i likhet med flera andra arbetarförfattare också  var en person som flytt från den miljö de

skildrat. ”Men den skildringen måste bli ensidig. Det är samma fel med den som med till

exempel Ivar Lo-Johanssons och Vilhelm Mobergs bonde-och statarmiljöer. De är skrivna

av folk som flydde”. Konsekvensen blev avsaknaden av trovärdighetskapital. Ett visst

missnöje med de konstnärliga uttrycksmedlen visade Gunnar Ohlsson i Östersunds-Posten

(18.10 1956), men bara vad gällde dialogen, som ibland saknade ”naturlig utformning”.

För övrigt berömde han miljöskildringen och en strävan mot en objektiv berättarattityd och

100 Bernt Eklundh i Göteborgs-Tidningen (15.10 1956) karakteriserade romanen som ”en rungande
anklagelse” och ansåg att den var ett bevis på att ”betydande litteratur ännu kan uppstå ur skapande vrede”.
Signaturen (N.B-n.) i Östergötlands-Dagblad (31.10 1956) menade att förhoppningarna från Hungerdansen
infriats i den nya romanen och att Kurt Salomonson nu sällat sig till raden av ”goda Norrlandsberättare”.
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inte minst Kurt Salomonsons avromantiserade syn på arbete och kamratskap, i  motsats till

den romantiserande Josef Kjellgren.

  Västerbottens-Kurirens Mats Balgård (25.10 1956) slutligen placerade både författaren

och romanen i närverkligheten på samma sätt som Norrländska Socialdemokraten. Laisvall

var förebilden. Balgård kunde dessutom ”med visst fog” etikettera honom som

arbetarförfattare. Reservationen hade troligen att göra med hans  beska och illusionslösa

syn på kroppsarbetets kamratskap, ”som avviker betydligt från tidigare arbetareförfattares

inställning”. Grottorna  var en bättre roman än Hungerdansen och präglades av ett ärligt

engagemang med ett tydligt ärende. Resultatet däremot var inte så lyckat. ”Grottorna hade

kunnat bli en skildring av svenskt arbetsliv i dag som vi inte sett motstycke till på länge”,

ansåg han, men författaren orkade inte fullfölja sitt syfte. En alltför stark ansats i början,

splittringen av berättelsen, överdrivet tillspetsade och karikerade personporträtt och en

antiklimax i upplösningen var förklaringarna till romanens ofullgångenhet. Balgård var en

lokal läsare av romanen och kunde därför också till skillnad från andra se referenserna till

de verkliga miljöerna och till identifierbara personer, vilket påverkade hans läsning delvis i

negativ riktning.

  Besvikelsen över mottagandet, som Kurt Salomonson uttryckte i sitt förord till den nya

upplagan av romanen, överensstämde inte riktigt med den faktiska bilden. Besvikelsen

hade möjligen mer sin grund i att den offentliga debatten om de verkliga händelserna hade

uteblivit och att den ledande litteraturkritikern visat så dåligt omdöme. I mottagandet av

Grottorna synliggjordes ett antal motsättningar som fortsättningsvis utvecklade sig till

något som liknade ett mönster. Här fanns spänningen mellan författarerfarenheter och text,

berättarengagemang och trovärdighet, realism och symbolism, reportage och fiktion,

arbetarlitteratur och social roman. Allt strålade samman i frågan huruvida romanen gav en

sann bild av verkligheten eller inte. Det kan därför vara på sin plats att se närmare efter hur

Grottorna och verkligheten förhöll sig till varandra.

Laisvall som reportage

Från och med sommaren 1955 arbetade Kurt Salomonson på tidningen Arbetarens

redaktion eller Dagstidningen Arbetaren som den officiellt fortfarande hette tills den tre år

senare övergick till veckoutgivning. Han var både reporter, idrottskrönikör och

filmrecensent och skrev ibland under sitt verkliga namn och ibland under olika signaturer.
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Redan innan han börjat nöta redaktörsstolen och innan han publicerat någon roman kunde

man läsa artiklar i Arbetaren signerade Kurt Salomonson. Den femte mars 1955 tog den

blivande författaren till orda i en artikel med rubriken ”Myten om Fattig-Norrland”, där

han tillbakavisade sydsvenskars ofta fördomsfulla föreställningar om Norrland. Som det

gryende reporterämne och författartalang han var tog han sin utgångspunkt i ett tillfälligt

möte på tåg med en fördomsfull skåning och skapade därigenom både ett berättarjag och

en referenspunkt att argumentera emot. Norrland låg insvept i fördomarnas dimma. Inte

bara trångsynta skåningar utan också romantiserande och exotiserande berättelser av

Bernard Nordh och den så kallade lappmarksdoktorn Einar Wallquist, tillsammans med

slappt skrivna tidningsartiklar, hade bidragit till att reproducera bilden av Norrland som en

efterbliven och fattig landsända. På punkt efter punkt visade Salomonson att både

bostadsstandard och arbetarnas löner höjde sig över genomsnittet i landet. Redan här kunde

man se både den starka viljan till en sanningens realism riktad mot den offentliga lögnen

och en strävan mot att skriva texter som tvingade fram ett ställningstagande hos läsaren, ett

slags polemiserande reportage, även om det i just det här fallet mer var fråga om en

argumenterande text av debattkaraktär.

  Det norrländska temat följdes upp ett halvår senare i augusti av en hel reportageserie med

bland annat tre omfattande artiklar från Laisvallgruvan och ytterligare några debattartiklar.

Innan dess, redan i maj 1955, troligen i slutskedet av anställningen vid gruvan i Pershyttan,

förmedlade han som reporter levande bilder från järnmalmsgruvan på orten. Med den

något förbryllande titeln ”Våren under jorden” (Arbetaren 31.5.1955) togs läsaren med till

en okänd värld, som styrdes av sina egna lagar. Läsaren ledsagades först av den i miljön

väl insatte författaren ner i gruvans mörka gömmor och därefter tog en gruvarbetare vid

som ciceron, vars röst förstärktes av rösten från en reporter som inte drog sig för att skildra

gruvarbetets omänsklighet: ”Man frågar sig hur någon av kvinna född kan uthärda mer än

en minut i detta inferno av ljud. Att samtala är naturligtvis omöjligt. Alla rörelser är

undertryckta det ohyggliga staccatosmattret från borrmaskinerna. Det är som att gå emot

en osynlig flod, som bara pumpar och pumpar fram ljudvågor. Den dominerande tanken är

att komma undan. De två karlarna bakom sina maskiner av stål darrar som asplöv i sina

försök  att  få  riktning  på  hålen.  Det  syns  ofattbart  att  de  när  kvällen  kommer  inte  är

uppluckrade i köttet, sönderskakade, vansinniga av larmet.” Här märktes också en reporter

som med språkets hjälp kunde levandegöra och visualisera det som andra inte visste något

om. Men av vårens ankomst märktes intet. Till skillnad från den tillfällige besöksreporterns

impressionistiska berättelser fanns i den här texten också flerårig egen erfarenhet lagrad,
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som gav tyngd åt iakttagelserna, tre års underjordsarbete i Laisvall och ytterligare ett år i

gruvan i Pershyttan.

  När han därför under sensommaren 1955 återvände till Laisvall som reporter för

tidningen Arbetaren var det en återkomst till en välbekant miljö, men nu med ett annat

syfte än att börja en anställning. Han var den här gången verklighetens Ambjörn i

Grottorna och genomförde det som romanpersonen aldrig gick i land med. I en

reportageserie bestående av tre artiklar och en avslutande kommentar porträtterade han

miljöer och personer i Laisvall och Boliden och analyserade ingående silikosproblemet.101

Laisvall tonade fram i det första reportaget (11.8 1956) som ett isolerat nybyggarsamhälle

präglat av sin ensidiga könssammansättning, en männens och manlighetens  värld, en

främlingslegion, som också kunde locka ”den färglösa och ensamma kvinnan”. Till

förströelse fanns inte mycket på denna gudsförgätna plats, men ett nyöppnat Folkets Hus

väckte förhoppningar, även om det fanns smolk i glädjebägaren. Husbygget hade nämligen

delvis finansierats genom extra uttaxeringar av fackföreningsavgifter och det som väckt

mest ont blod var att också icke fackanslutna arbetare, även korttidsanställda,

tvångsmässigt fått ge bidrag till projektet.

  Laisvall var en temporär tillflyktsort för många, inte minst för utländska arbetare från

bland annat Tyskland, Norge och Finland.  Ambjörn i Grottorna var inte den enda med

flyktmotiv. I artikeln porträtterades en säregen 50-årig dansk, som dragit sig tillbaka till

ensamhet och avskildhet för att avsluta ett redan 15-årigt projekt, en avhandling som skulle

kartlägga det gemensamma i de centralskandinaviska språken. Trots Laisvalls geografiska

isolering och dåliga bostadsstandard och bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter fanns ett

tungt vägande skäl att söka sig dit - lönen - som i regel översteg förtjänsten i jämförbara

jobb på andra platser i Sverige. Därom vittnade mängden av de senaste bilmodellerna i alla

prisklasser som paraderade utanför den nya laven (=överbyggnad till gruvschakt).

  Utöver den rörliga och tillfälliga arbetsstyrkan fanns också en mindre grupp

permanentboende familjer som var förankrade i bygden och hemmastadda i den speciella

natur och kultur som var en del av vildmarkslandskapet i sydvästra Lappland. Mot slutet av

artikeln möter vi en av dessa rotade familjer, som uttryckte sin ängslan över gruvarbetarnas

mest fruktade hot, silikosen, även om numera de mest akuta farorna var överståndna,

101 Det första reportaget 11.8 1955 hade rubriken ”Starkt gny i Laisvall mot Boliden AB” med underrubriken
”Bolaget strävar efter diktatoriskt överläge.” Den 12.8. fanns nästa artikel under rubriken ”Boliden AB sviker
sina silikossjuka skadade.” Det tredje reportaget var infört den 13.8 med den nedslående rubriken:
”Tvångsförflyttade i Boliden resignerar”. Samtliga var undertecknade med signaturen Kuri, en av de
pseudonymer som Kurt Salomonson använde som journalist. Den 16.8. publicerade författaren under sitt rätta
namn en artikel under avdelningen Debatt och kommentar, ”Kommentar till reportage”.
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genom att förbättringar på olika sätt  minimerat riskerna.  Men oron fanns där fortfarande.

Det avslutande temat om silikosen fick bilda anslaget till de två övriga artiklarna som båda

hade silikosen som sitt bärande ämne. Inledningsartikelns polemiserande tillspetsning i

rubriken hade ingen riktig motsvarighet i texten, som i själva verket gav en tämligen

nyanserad bild av ett nybyggar- och baracksamhälle i  en marginaliserad del av

folkhemmet.

  I den första av de två följande artiklarna (12.8 1955), som främst hade karaktären av

informativ bakgrundsartikel med reportageinslag, förklarades sjukdomens förödande

verkan för den icke invigde läsaren, samtidigt som skuldbördan fördelades på det

allsmäktiga bolaget, det byråkratiska riksförsäkringsverket och en alltför bolagslojal

läkare, doktor Wallquist. I nästa artikel (13.8 1955) hade reportern sökt sig till Boliden, dit

de silikossjuka tvångsförflyttats våren och sommaren 1953. Utöver att arbetarna var märkta

av sin sjukdom grodde bitterheten främst på grund av den dåliga behandling de utsatts för.

Varken bolaget eller fackföreningen hade lyssnat på deras önskemål, istället ställdes de

inför fullbordat faktum. Den dom som texten utfärdade som avslutning var därför inte

heller oväntad: ”De silikosskadade och tvångsförflyttade arbetarna i Boliden har för länge

sedan förlorat tron på teoretiska utläggningar. De tror inte på ärligheten i vissa

läkarrapporter som förevisas dem. Den behandling som bolaget undfått dem med har drivit

fram en oerhört utvecklad misstänksamhet. Det värsta är att de också håller på att förlora

tron på att deras egen tillvaro har något värde. Vem bär skulden till denna fruktansvärda

inställning? Ännu en gång: Människoföraktarna i ett stort bolag bär skulden.”

  I den avslutande artikeln (16.8 1955), som helt igenom bar saklighetens torra prägel,

närmast populärvetenskaplig i sin uppläggning och med pedagogisk ambition, förklarade

och analyserade Kurt Salomonson silikosproblematiken utan avsikt att utkräva rättvisa och

placera någon på de anklagades bänk. Slutet andades försiktig optimism om möjligheterna

att få till stånd en lösning på mänsklighetens förmodligen äldsta, yrkesrelaterade sjukdom,

känd redan från pyramidbyggenas tid i Egypten.102 Den kritiska udden i reportagen var

riktad mot bolagets makt och mot fackförbund och företagsläkare, som var alltför lyhörda

när makten kallade och alltför döva för mänsklig medkänsla. De maktlösa offren i detta

ojämlika spel var de försvarslösa, silikossjuka arbetarna, som fick betala ett högt pris både

i mänskligt lidande och förnedring.

102 Kavian-Lanjani 1998, s.192 f.
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Under höstens senare del fortsatte Kurt Salomonson rapporteringen från det ”okända”

Norrland. I en handfull reportage lyftes miljöer och människor fram i ljuset för en publik

som förmodades ha en vag uppfattning om Norrland och i synnerhet Lappland.103

Ambitionen att informera bort fördomarna fanns latent i undertexten. I åtminstone  en av

dem blev kopplingen till Laisvallverkligheten omedelbar. I artikeln ”Jag Einar Wallquist”

(4.10 1955), återvände Kurt Salomonson som recensent till lappmarksdoktorn, som inte

bara var företagsläkare med en diskutabel yrkesetik utan dessutom författare. Hösten 1955

utkom han  med sin trettonde bok.  Utöver den falska romantiseringen i sockersöt

veckotidningsstil av fattiglivet i de norrländska utmarkerna, lyckades Wallquist också lyfta

fram sig själv på bekostnad av de skildrade människoödena, påpekade Salomonson syrligt.

Och inte nog med det. Romantiken varvades med ett outhärdligt moraliserande av andra,

medan doktorn själv framstod som den ideala motvikten. Några sidor i boken ägnades

Laisvall, men skildringen därifrån inskränkte sig främst till att moralisera över en finsk

arbetare som klagade över bristen på fritidsmöjligheter, annat än kortspel, en kritik som

doktorn ställde sig helt oförstående inför.

  För Salomonson var slutsatsen självklar: ”Wallquist har uppenbarligen ställts inför ett

svårt val då det gällt Laisvall. Å ena sidan lusten att skildra de verkliga förhållandena,

bolagets rövarmetoder vid umgänget med arbetarna, silikosarna m.m., å andra sidan

behovet, nödvändigheten att hålla sig inom veckotidningsmallen. Sanningen om Laisvall

har fått vika för några bleka, tveksamma och starkt jagbetonade skisser.” Doktorn hade

alltså medvetet avstått från att skildra den gråa arbetarverkligheten i Laisvall, som varje

arbetare fick slåss med dagligen. Det enda som fann nåd inför den skarpa recensentblicken

var Wallquists uppenbara talang som berättare. Där var han medryckande och skicklig,

men ”på det hela taget spelar han, som sagt, falskt, hycklande”, avslutade han sin

avhyvling.

Det fiktiva reportaget

Kurt Salomonson var således väl rustad att ta sig an Laisvallhändelserna som ett tänkbart

tema för roman nummer två. Han hade unika personliga erfarenheter att bygga på,

händelser som han fått distans till och dessutom bearbetat i journalistisk form och inte

103 Följande artiklar med norrländskt  tema publicerades i Arbetaren under senhösten 1955: ”Skogen ger
Lycksele utvecklingsmöjligheter” (28.10), ”Osäkert att vara minkuppfödare i Hedlunda” (2.11),
”Anrikningsverk i Kristineberg för 600.000 ton” (4.11), ”Bålforsen blir kraftverk” (25.11)
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minst ett ärende: att återupprätta de silikossjuka arbetarna ur den förnedring som drabbat

dem, synliggöra maktförhållandena, påvisa gruvarbetets nedbrytande karaktär och kritiskt

belysa kamratskapen och solidariteten bland gruvarbetarna och måhända sticka hål på den

romantiserade bild som läkaren/författaren Wallquist hade torgfört i sin skildring av

Laisvall.104

  I Hungerdansen hade huvudpersonen Roger Bengtsson vandrat ut ur romanen mot okänd

destination efter de traumatiska händelserna i slutkapitlet. Nu återkom han i ny version

med nytt namn, Ambjörn, en sökare på flykt från något på väg mot något, en skrivare med

odefinierat uppdrag, som redan i romanens inledning vid mötet med platschefen fick sin

första lektion i maktutövningens psykologi. Iförd bästa och enda söndagskostymen infann

sig Ambjörn på platschefens kontor för anställningsintervju, en intervju som snarare hade

karaktären av ett polisförhör.

  ”Säg mig, ni är journalist, stämmer det?”, löd platschefens öppningsreplik och markerade

därmed att samtalets verkliga innebörd var att klargöra villkoren för det fria ordet på

arbetsplatsen. I den maktkamp som genomsyrade samtalet  ställde Ambjörn så småningom

den ofrånkomliga frågan:

”Vad är det bolaget vill dölja?” ”Ingenting”, blev platschefens avmätta svar. Samtalets

verkliga mening var att för Ambjörn klarlägga maktstrukturens fundament, det vill säga att

bolaget hade överhöghet över allt. Ambjörn svarade triumferande att han egentligen visste

allt redan utan att behöva snoka efter dolda skandaler.

”Vad jag kommer att veta längre fram vet jag redan nu”, sade han och kunde därmed ingå

sitt tillfälliga fredsavtal med bolaget.105

  I de följande kapitlen fungerar Ambjörn som ciceron på resan ner i underjorden, ner i

grottorna, och läsarna får själva möjlighet att med egna ögon se samma brutala värld som

Ambjörn. Även om Ambjörn döljer sitt reporteruppdrag för platschefen fungerar han för

läsaren som romanens fiktive reporter, tydlig på liknande sätt som i det traditionella

reportaget, men samtidigt med rollen som fiktiv gestalt i en roman. Ambjörn finns kvar

som berättarsubjekt ytterligare några kapitel (till och med kapitel 5). Här försvinner han ur

berättelsen tills han återinträder i kapitel 12 och då som en del av arbetarkollektivet.

Romantexten har genomgått en förvandling från att ha varit reportage till att bli

kollektivroman. Mot slutet tar Ambjörn individuell gestalt igen, sluter berättarcirkeln och

104 En inspiratör för att utnyttja Laisvallerfarenheterna i skönlitterär form kan också ha varit
förlagsredaktören Lasse Bergström (Intervju med Lasse Bergström 22.11.2001).
105 Hela replikskiftet återfinns i Grottorna 1956, s. 8-13.
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blir romantextens ideologiska och moraliska röst, en tillfällig besökare i ett underjordens

samhälle, som blir upphunnen av sitt eget förflutna. Han har insett att man ingenstans kan

gömma sig och att det finns en skoningslös värld som ännu ingen  har berättat om.106

  En del recensenter  berörde också Grottornas speciella berättarstruktur. Reportage var det

nyckelord som flera av dem använde för att ringa in det specifika med romanens genre.

Hos vissa ställdes reportagebegreppet i motsats till roman och gavs en negativ innebörd

och beskrevs som orsaken till att romanen blivit episodisk och fragmentariserad med en

vagt tecknad huvudperson. Gunnar Elveson, som kartlagt reportaget som genre utgick i sin

undersökning från följande arbetsdefinition: ”en redovisning som återger en samtida (yttre)

verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta upplevelser registrerade inom ganska

kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl preciserade”.107 Han

menade också att reportaget inte var ett senkommet fenomen i presshistorien utan  att det

som journalistisk genre funnits med redan från början av journalistikens historia.

Genomslaget för genren däremot kunde dateras ungefär till 1800-talets senare decennier.

  Reportaget som litterär genrebeteckning däremot har varit betydligt osynligare. Svenskt

litteraturlexikon från 1970  noterade enligt Elveson ”dokumentarism” som nytillkommet

uppslagsord, men ”reportage” lyste med sin frånvaro.108 Det här innebar inte att

skönlitterära författare inte befattat sig med genren. Strindbergs Bland franska bönder

(1889)  skulle med dagens definition av reportage räknas till genren. Även Zola påpekade

släktskapen mellan reporterns arbetssätt och den naturalistiske författarens. Men det var

först på tjugo-och trettiotalen som reportage dök upp som genrebeteckning inom den

litterära sfären och således kopplades ihop med fiktionstexter. Den som från den tiden

främst bidrog till att stärka reportagets identitet som genre var den tjeckiske, tyskspråkige

författaren Egon Erwin Kisch.109 I Sverige gav flera av arbetarförfattarna ut reseskildringar

under den här tiden, som mycket väl kunde betecknas som reportage och röster hördes i

debatten som menade att den bästa journalistiken måste få  erkänsla som litterär form.110

  Reportaget som samhällskritik fick ungefär vid samma tid också sina svenska

betydelsefulla uttryck. Ludvig ”Lubbe” Nordström gestaltade som radioreportage sin

106 Förståelsen av Ambjörns utveckling genom romanen och hans bittra slutsatser av gruverfarenheten får
olika framtoning beroende på vilken utgåva läsaren tar del av. Två kapitel (22 och 23 i FIBs folkupplaga
1958) finns inte med i originalutgåvan 1956. Dessa två kapitel går in i huvudpersonens tankevärld och
reportersubjektet återvänder på ett tydligt sätt och talar i texten direkt till läsaren. Se Grottorna 1958, s. 197-
211.
107 Elveson 1979, s. 15.
108 Elveson, s. 25.
109 Elveson, s. 27.
110 Elveson, s. 29.
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berömda resa genom Sverige, Lort-Sverige (1938), något som bidrog till ett ivrigt

reformarbete. Ivar Lo-Johansson skakade om social-Sverige med sitt reportage Ålderdom

(1949). Som reportage i romanform betecknade  Elveson något överraskande  Folke

Fridells författarskap från den här tiden, vilket kanske främst borde tolkas som ett uttryck

för att genrebegreppen utvidgades under sjuttiotalet.111

  Sextiotalet såg framväxten av en ny våg av dokumentaristiskt inriktad litteratur, ”som i

bredd och medvetenhet kunde mäta sig med 20-och 30-talens”, ansåg Elveson. Femtiotalet

fick nöja sig med att ha visat ansatser, till exempel Danilo Dolci och Oscar Lewis, men

Elveson gav inga svenska exempel.112 Att den sociala indignationens uppskakande och

avslöjande reportage saknades i femtiotalets offentlighet äger kanske en viss riktighet och

var måhända en del av förklaringen varför reaktionen på Grottorna var så defensiv och

avvärjande på sina håll. Den obehagliga verkligheten fanns inte, eller var i alla fall inte

önskvärd och följaktligen var heller inte  skildringen av en sådan verklighet annat än

snedvriden och vantolkande, som en del recensenter ansett.

  Det traditionella reportaget i sin journalistiska form var däremot långt  ifrån försvunnet

under decenniet. Tvärtom fanns en tidningsflora som var ymnigare än idag för att odla det

verklighetsdokumenterande reportaget, nämligen fackförbundspressen, de folkliga och

masspridda tidningarna Folket i Bild och Vi.113 En  av  skribenterna,  Erik  Goland,  som

också var radiojournalist och knuten till arbetarrörelsen, gjorde en uppföljning i bokform

av ”Lubbe” Nordströms chockreportage från slutet av trettiotalet. Hans bok Den stora

ommöbleringen från 1955 med den något vaga underrubriken ”Miljöreportage”

dokumenterade den nya svenska verkligheten 16 år efter Nordströms uppmärksammade

resa. I Sverige var femtiotalet den stora ommöbleringens tid, ett land och ett samhälle

skulle ömsa skinn och ikläda sig modernitetens gestalt. Den omvandlingen hade inte

lyckats helt ut  och Goland ville dokumentera processen. Han visade att det fanns miljöer

och marginaliserade människor, som befann sig långt ur fas med den utvecklingsoptimism

som proklamerats som den officiella politiken och den officiella verkligheten. Redan i sin

inledande förordsliknande artikel beklagade sig Goland över att det nu fanns

kommunalpolitiker som tappat verklighetssansen och flytt in i en byråkratisk skenvärld.114

111 Elveson 1979, s. 31.
112 Elveson, s. 31.
113 I dessa masspridda tidningar fanns både utrikes- och inrikesreportage i varje nummer. I Folket i Bild
ökade reportagemängden under femtiotalet på bekostnad av de skönlitterära inslagen.
114 ”Det är egentligen häpnadsväckande hur ofta man träffar på kommunalmän som förefaller att inte veta ett
skvatt om att det fortfarande finns människor som har det eländigt ställt. Klyftan mellan individen och
samhällets olika organ verkar ibland hisnande även i små landsbygdskommuner” (Goland 1955, s. 13).
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I fortsättningen sökte Goland upp både människor och miljöer som dokumenterats i

Lortsverige  och  kunde  konstatera  att   de  i   stort  sett  levde  i  samma misär  som för  16  år

sedan. Han letade sig fram till avlägsna bruksorter, baracksamhällen och insomnade byar

och även om livet tycktes stå still och tillvaron föreföll helt händelselös, fanns underförstått

en spirande optimism att det trots allt  bara var en tidsfråga innan moderniseringens krafter,

ungefär lika konkret som en lyftkran, skulle lyfta människorna ur deras misär, missmod

och tristess. Golands bok var ett tidsdokument som visade att Kurt Salomonsons bild av

Laisvall egentligen inte var ur fas med tiden. Tvärtom tycktes Sverige i stor utsträckning

bestå av ett stort antal bortglömda småsamhällen av Laisvalls typ. Vad Salomonsons

skildring däremot saknade och som gjorde att den kolliderade med tidsandan var den

reformerande, optimistiska framtidstron. Golands skildring bekräftade istället tidsandans

utvecklingsopitimism.

  Reportaget signalerar en direktförmedling av verklighet via en reporter, vilket den fiktiva

romanen vanligtvis inte gör, såsom Elveson beskrev i sin arbetsdefintion. Lars J. Hultén,

som undersökt tidningsreportaget som textform, menar att det är två ”grundtexter” som

konstituerar en reportagetext. ”Förstahandstexten” uttrycker den scen där reportern själv är

aktör och varifrån intrycken hämtas. Den texten filtreras endast genom reporterns eget

medvetande och språk. ”Andrahandstexten” förmedlar världen som andrahandsintryck via

en intervjuperson, och återges med direkta anföringar och/eller referat.115 Tillsammans

bildar framställningsformerna ett flätverk av diskurser som av läsaren uppfattas som

sammanhängande och koherent.

  Grottorna är en fiktionstext, som i sin framställningsform lånat in element från reportaget

för att sedan växla över till den fiktiva illusionen. Ambjörns resa ner i underjorden första

arbetsdagen är ett regelrätt reportage, men med den säregenheten att reportern getts ett

fiktivt namn och blivit en del av gestaltningen. Relationen mellan text och läsare har då

förskjutits jämfört med det traditionella reportagets reporter som hela tiden är den synlige

regissören av texten. Underjordsresan renodlar den aspekt av ”förstahandstexten” som

Hultén kallar ”den iakttagande relationen”, det vill säga reportern redovisar sina

iakttagelser. Andra ”relationer” som gestaltar förstahandstexten, till exempel

”kommenterande” eller ”reporterreflekterande”, förekommer också.116 ”Han låg och

funderade på sitt liv. En gång trodde han på lögnen om samhällsklassernas utjämnande.

Han trodde att det kroppsarbetande folkets seger efter de stora hungeråren skulle föra med

115 Hultén 1990, s. 53.
116 Hultén, s. 58.
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sig ett liv bortom den förbittrade klasskampens stenkummel. Det var länge sedan. Det var

ett par år sedan. Nu insåg han att det inte fanns något utjämnande i samhället; han insåg att

kampen mellan klasserna slipats av, blivit förfinad; det var en kamp under ytan.”117

Reflektionerna fortsätter om både den sviktande kamratskapen mellan arbetarna och

fackföreningens brist på agerande för att sätta stopp för den förnedrande

tvångsförflyttningen. Det här är samtidigt ett exempel på det som i litteraturteori har kallats

”telling”, det vill säga förmedlingen sker explicit i ett direkt tilltal. ”Showing”, däremot,

något som fiktionstexten kan renodla på ett helt annat sätt än reportertexten, innebär att det

sagda är inbyggt i gestaltningen och dramaturgin och finns implicit i texten utan någon

tydlig upphovsman.118 Showing-tekniken är det bärande elementet i de partier där

berättaren Ambjörn är icke-närvarande, till exempel  kapitel 6, där Ederskogs sjukdom

illustreras som en del av gestaltningen.

  ”Andrahandstexten”, som i det traditionella reportaget markeras med ”pratminus”(=

talstreck) eller återges som referat har ingen omedelbar parallell i fiktionstexten, utan

motsvaras av fiktionens direkta förmedling till läsaren, utan filter,  med ännu mer autentisk

närvarokänsla, i form av dialogiska textpartier. Detta flätverk av ömsom fiktionstypiska

och ömsom reportagetypiska diskurser, som utgör Grottornas textmönster skulle därför

kunna kallas ”fiktivt reportage”. Författarens syfte var att konstruera en retoriskt

övertygande sammansmältning av innehåll och form, men resultatet, det vill säga

läsarreaktionerna,  blev som vi sett inte riktigt det förväntade.   Även om reportaget

förmedlade en direktrapport från verkligheten är det uppenbart att det fiktiva reportaget

skapade ett filter mellan reportern och läsaren som fylldes av alltför mycket misstro i

många läsares tolkning.

  Under sextiotalet när ”rapportboken” blev ett av tidsandans mest typiska litterära uttryck

löstes trovärdighetsproblemet med en hjälp av en nyutveckling av genren. Annika Olsson

har i sin avhandling om rapportboken, med stöd av Clas Zilliacus forskning, visat att

rapportboken tydligt markerar sin avsikt till läsaren med en ”performativ signal”, vilket

innebär att läsaren inte skall sväva i tvivelsmål om att det är verkligheten som utgör textens

bas och inte en av författaren skapad fiktion. Vidare åtföljs den performativa signalen  av

ett ”motto”, som signalerar att texten ger röst åt någon eller att någon får komma till tals.

117 Grottorna 1958, s. 198. Citatet är ett exempel på hur ett tydligt reporeterreflekterande parti är koncentrerat
till de kapitel som finns med i folkutgåvan av romanen.
118 Hultén, s. 59. Se även Londen 1989, s. 61-64.
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Författaren gör sig därmed till ett sanningsvittne som inte kan misstros och till talesperson

för de som saknar röst och stämma vilket ytterligare förstärker trovärdigheten.119

Laisvall som verklighet och fiktion

Det traditionella reportaget kännetecknas av tids- och platsangivelser. I Grottorna

fiktionaliserades verkligheten i stället och därför saknades sådana genremarkörer som

signalerade klar verklighetsreferens. När författaren själv tog till orda i förordet till

nyutgåvan 1958 valde han det säkra före det osäkra och placerade romanen i sin rätta

verklighetskontext: ”Ty kärnpunkten i Grottorna bärs upp av en autentisk händelse,

nämligen den råa tvångsförflyttning av silikosskadade arbetare från gruvsamhället Laisvall

i Norrbotten som Bolidenbolaget företog i början av 1950-talet. Denna händelse väckte

inom en trängre krets förbittring och bestörtning. Men märk väl: endast inom en begränsad

krets.” Enligt Kurt Salomonson var det bara tidningen Arbetaren som uppmärksammade

händelsen och den lokala fackföreningen spelade en ”besynnerligt initiativfattig roll”.

Avslutningsvis vände han sig till läsaren med en vädjande appell: ”Jag vill alltså att läsaren

från början skall ha klart för sig att den tvångsförflyttning av sjuka arbetare som det talas

om i boken har ägt rum i verkliga livet.”120 Just denna händelse var för honom det

tydligaste uttrycket för vad resultatet kunde bli när bolagsdiktatur, människoförakt och

arbetarorganisationernas naiva godtrogenhet ingick förening med varandra.

  Den direkta läsinstruktionen var en tydlig fingervisning om att författaren denna gång

ville försäkra sig om att fiktion och verklighet hade ingått en oupplöslig förening. Vissa

läsare var dock även 1958 lika svårövertygade som flera mottagare varit två år tidigare.

Nils Beyer, för att ta ett exempel, skrev i Stockholms-Tidningen (1.2 1959) att ”[h]ans

hätska nidbilder av invånarna i det lilla gruvsamhället är en mardrömsupplevelse långt mer

än ett samhällsreportage”. Orsaken till den snedvridna vinklingen av händelserna i Laisvall

var att Salomonson var en arg ung man, ty något alternativ till förflyttningen fanns inte,

konstaterade Beyer.

  Dagens läsare har andra möjligheter att bedöma romanens sanningshalt, eftersom

silikoshistorien blivit belyst och utforskad i en arbetsmiljöavhandling från 1999 av

gruvingenjören Jaffar Kavian-Lanjani. Driften i Laisvallgruvan har nu upphört, eftersom

119 Olsson 2002, s. 19 f. Sara Lidmans Gruva (1968) och Jan Myrdals Rapport från kinesisk by (1963) är två
exempel som illustrerar den moderna rapportbokens genretypiska drag, där bandupptagningar och intervjuer
är råmaterialet för texten.
120 Grottorna 1958, s. 5-6.
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malmfyndigheten  tagit slut. Det skedde den 31 oktober 2001 och en nästan 60-årig historia

var därmed till ända. Blyfyndigheten upptäcktes 1938 på en plats som hette Skorro och

visade sig vara den största i Europa. Fem år senare, mitt under brinnande krig, togs gruvan

i drift bland annat för att säkra det inhemska behovet av bly. Den gamla byn Laisvall,  fyra

kilometer från gruvfyndigheten, tvingades släppa ifrån sig sitt namn till det nya

gruvsamhället och själv döpa om sig till just Laisvalls by. De nya gruvarbetarna

rekryterades från alla delar av nordsverige till en början, men så småningom blev Laisvall

en ”kulturell och etnisk smältdegel”, som Maria Söderberg skriver, då flyttlassen till södra

Lappland gick från så långväga platser som Norge, Finland, Tyskland och Holland

(Dagens Nyheter 27.10 2001).121

  Gruvdriften var tänkt att i första hand klara försörjningen av den viktiga blymalmen under

krigsåren men kom att gradvis permanentas med nya investeringar som anrikningsverk och

utvidgning av produktionskapaciteten. Det var i det skedet, femtiotalets början, som Kurt

Salomonson började sin anställning i Laisvallgruvan. ”The social history of Laisvall is the

history of the leadmine”, skriver Kavian-Lanjani, och avsåg då inte bara det

baracksamhälle av inflyttade arbetare utan också den tragiska historien om silikosen eller

stendammslunga, som sjukdomen också kallas. Laisvall hade i folkmun fått rykte som ”the

mine of death”.122 Den höga halten av kvartz i kombination med torrborrning gjorde att

hälsorisken för att utveckla silikos var ytterst hög i Laisvall.123 Under den undersökta

perioden 1943-1953 kunde Kavian-Lanjani konstatera cirka 45 fall med diagnosticerad

sjukdom, av vilka 25 avled inom några år. Laisvallgruvan ansågs vara en av de mest

riskfyllda arbetsmiljöerna i Sverige under de här åren med tung arbetsbelastning, kyla,

väta, buller och en ovanligt hög andel arbetsolyckor utöver den ödesdigra silikosen som i

regel, snabbt eller långsamt, ledde till för tidig död.124

  Den dåliga arbetsmiljön var ingen god affär för företaget och drivkraften för förändringar

och förbättringar var snarast ekonomiskt motiverad och inte hälsoorienterad.125 Tekniken

däremot för att minimera silikosrisken var enkel - vattenborrning i stället för torrborrning -

något som Bolidenbolaget tillämpade vid annan gruvdrift.126 Kavian-Lanjani pekade på ett

antal faktorer som bidrog till att situationen i Laisvall under dessa år utvecklades på det

sätt som skisserats ovan. Driften vid gruvan var ursprungligen tänkt att endast pågå som

121 Se även Kavian-Lanjani 1999, s. 11-12.
122 Kavian-Lanjani, s. 13-15.
123 Kavian-lanjani, s. 11.
124 Kavian-Lanjani, s. 71.
125 Kavian-Lanjani, s. 18.
126 Kavian-Lanjani, s. 11.
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”beredskapsproduktion” under krigsåren, därav den höga graden av exploaterande,

profitstyrd managementideologi. Arbetarna var införstådda med farorna men bortsåg från

dem för att förtjänsten var relativt hög  och själva gruvarbetets karaktär förkroppsligade en

proletär manlighets- eller machokultur som hyllade hårdhet och uthållighet. Arbetarnas

kollektiva organisering saknade inslag av klassmedvetande och solidaritet, fenomen som

Kavian-Lanjani hänförde till så kallad fattigkultur. Vissa svårigheter att medicinskt

diagnosticera symptomen, företagsläkaren Einar Wallquists uppenbara passivitet samt den

lokala fackföreningens oförmåga och ovilja att ta upp frågan som en politisk fråga i

förhandlingar med ägaren, Bolidenbolaget, var andra omständigheter som bidrog till att

silikostragedin fick sådana förödande konsekvenser. 127

  Inte bara i skildringen av de silikossjukas specifika situation följde Kurt Salomonson

verklighetens faktiska förlopp. Också gestaltningen av relationerna mellan arbetarna och

relationerna mellan arbetarkollektivets representanter och arbetsgivarna tycktes stämma väl

överens med Kavian-Lanjanis forskningsresultat.128 De inledande reportageinslagen i

Grottorna placerar läsaren mitt i den tubulenta gruvmiljön direktförmedlade av den

fingerade reportern, som tidigare påpekats. I romanens inledning (mötet med platschefen,

s.8-13.) anslås också ett tema som ur olika perspektiv belyses genom hela romanen: gruvan

som social verklighet, en verklighet som  genomsyras av maktkamp och motsättningar som

korsar olika sociala gränsmarkeringar, men som också genomkorsar samma sociala fält. Ett

antal intressemotsättningarna och sociala konfliktområden synliggörs i romanen: Ambjörns

konfrontation med platschefen i samband med anställningsintervjun (s. 8-13), Ambjörns

möte med företagsläkaren (s. 29-33), företagsledningens möte med fackföreningen (s.88-

102), konflikter mellan arbetare, till exempel den dramatiska uppgörelsen mellan Ambjörn

och Simon (s. 182-197), Ambjörns utanförskap i kamratgruppen (s.120), motsättningen

127  Kavian-Lanjani, s.79-93. För mer ingående diskussion av begreppet culture of poverty (fattigkultur), se
Kavian-Lanjani,  s. 43.
Tveksamt om begreppet, som härrör från den amerikanske sociologen Oscar Lewis kartläggning av olika
ghettoliknande miljöer i Syd-och Mellanamerika, tjänar som den mest adekvata teoretiska ramen för att förstå
den sociala strukturen i Laisvall. Gruvmiljön i Laisvall var kanske snarare ett exempel på hur ett
”baracksamhälle” med industriproduktion växte upp i en agrar miljö. Enligt Kavian-Lanjani var Laisvall ett
samhälle i förändring, där gamla värden, roller och seder förlorade sin mening men inte ersattes av något
nytt. Resultatet blev att samhället präglades av konflikter och intressekollisioner (s. 15). Sett i ett större
samhälleligt perspektiv var den svenska, korporativa  samarbetsmodellen,  en möjlig förklaring till att
arbetarna, fastän de var medvetna om silikosproblemet, överlät åt representanter att förhandla fram resultat i
miljöskyddsarbetet i stället för att som amerikanska gruvarbetare välja en militant kampmetod direkt riktad
mot företaget ( s. 90).
128  Som ett komplement till de empiriska undersökningarna och den relativt sparsamma vetenskapliga
dokumentationen om arbetsförhållanden inom gruvindustrin har Kavian-Lanjani i sin undersökning också
använt Kurt Salomonson och andra gruvskildringar som referens och underlag (s. 199-206).
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mellan fackets konsensustaktik och enskilda arbetares militans (s.88-102) och  mäns och

kvinnors skilda världar (Arne och Dagmar, s. 127-132).

  Det var  en social sanning om gruvsamhället som Kurt Salomonson velat förmedla. På ett

för traditionell, socialrealistisk prosa typiskt sätt byggdes fiktionen upp av lånade

verklighetsingredienser omstöpta till en ny fiktiv verklighet. Faktiska händelser liksom

verkliga personer modifierades efter fiktionens  och gestaltningens behov. Ingenjör Zädt

hade en verklig förebild, Simon var en konstruktion, Ib Sörensen, dansken var ett porträtt

av en dansk som sedan blev fotograf i Arjeplog, Stenmark hade en arbetare vid namn

Stenlund som modell, Idvardssons förebild var en luggsliten arbetare som kom till Laisvall

utan ens ombyteskläder och bara hamnade där av en slump i brist på annat att ta sig för. En

del kvinnogestalter i romanen hade också sina verkliga existenser av kött och blod, till

exempel flickan som skötte marketenteriet. Den levande person som lättast kunde

identifieras av läsare och som säkert avsiktligt fick skylta med en nödtorftigt dold identitet

var den kände företagsdoktorn Einar Wallquist.129

  Med det fiktiva reportaget som gestaltande mönster byggde författaren upp sin text med

innehållskomponenter som härrörde både från den värld han själv en gång mötte när han

delade romangestalternas livsvillkor och från den fiktiva värld som romanformen krävde.

När Ambjörn mot senare delen av romanen sammanfattade sina erfarenheter i gruvan var

han inte bara den tänkande känsliga romanfiguren utan också författaren som summerade

och klargjorde sin världsbild inför läsaren och dessutom, utan att inse det i just den

stunden, konstruktören av det fortsatta författarskapets själva kärntema. Läsaren kan ana

att  sejouren  i  gruvan  går  mot  sitt  slut.  Det  är  en  het  sommardag  och  Ambjörn  firar  från

jobbet. ”Denna sommar, tänkte Ambjörn, vad har den gett mig för nytt? Har den fört mig

ett steg närmare människorna?”130 Om inte så hade den i alla fall skakat om hans världsbild

och fört ner honom i  desillusionens brunn. Han hade trott att klassamhället hade vittrat

bort i och med att kampen mot hungern hade vunnits. Men så var det inte.”Nu insåg han att

det inte fanns något utjämnande i samhället; han insåg att kampen mellan klasserna slipats

av, blivit förfinad; det var kamp under ytan.”131

  Han hade trott på kamratskapet i ett kollektiv, till exempel arbetarna i Sjögruvan, där han

själv arbetade. Det var längtan och sökande efter kamratskapets gemenskap, som fått

honom att lämna sitt yrke och förena sig med ett arbetarkollektiv. Kamratskapets sura

129 Intervju med Kurt Salomonson, 30.12.1999.
130 Grottorna 1958 s. 198. Citaten härrör ur folkutgåvan av romanen som innehåller de två kapitlen där
huvudpersonen  summerar sina erfarenheter och drar slutsatser.
131 Grottorna, s. 198.



68

bismak fick han smaka redan i inledningen i romanen vid sin första bekantskap med en av

sina arbetskamrater, Stenmark, som helt frankt deklarerade: ”Felet med dig Ambjörn[...] är

att du tror på kamratskapet.”132För Stenmark var det uppenbart att den inbördes kampen

var det typiska för arbetarkollektivet och inte solidaritet och kamratskap. Orsaken till det,

menade Stenmark, var att kamratskapets grundförutsättning var  modet att sätta sig upp

mot överheten. ”Och vi som arbetar med händerna är fega och undfallande inför

överheten”, fortsatte han, och satte sedan punkt för sitt resonemang med de skoningslösa

slutorden: ” Vi är Judas i mångfaldig upplaga. Allt som rör sig i våra kretsar har avlats och

fötts i ett träsk av feghet.”133

  Under romanens gång fick Ambjörn tillfälle att gång på gång se Stenmarks mörka

desillusionerade hållning väl illustrerad och därför kändes hans trötta konstaterande som

något  nästan  naturligt:  ”Under  det  dryga  halvår  som  gått  hade  han  tvingats  se  hur  dessa

högt spända förhoppningar rivits ner som man river ner en spindelväv. Hans illusioner

hade krossats bit för bit. Ingenting återstod av den bild han målat ut för sig”.134 Kulmen på

desillusionens utvecklingskurva, det som slutgiltigt torpederade Ambjörns föreställningar

om att samhällets djupaste drivkraft  trots allt var den gamla parollen från franska

revolutionen om ”frihet, jämlikhet, broderskap”, var när de sjuka silikosarbetarna forslades

iväg som boskap utan att någon gjorde ett försök att bistå dem. Allra mest skrämmande

hade varit fackföreningens passivitet, den rörelse som skulle vara den slutliga garanten för

att principen om rättvisa och jämlikhet upprätthölls. ”Och kamratskapet”, frågade sig

Ambjörn, ”var fanns det?” För Ambjörn blev svaret givet. ”I fantasin hos bokmänniskor. I

gruvan fanns det inte.”135 Han drog sig till minnes Stenmarks beska sanning och vis av sina

egna minst lika bittra erfarenheter gav han honom rätt. Småskurenhet och missunnsamhet

hade ersatt det rättframma, modiga och osjälviska kamratskapet.

  Ambjörns desillusion, som också var författarens, skulle kanske ha kunnat hävas till sin

motsats om romanen med sin Brandes-inspirerade intention ”att sätta problem under

debatt” hade lyckats med sitt syfte. Recensenterna hade bevisligen berörts av romanen och

ingalunda lämnats likgiltiga av den, men i grunden inte förstått den på det sätt som

författaren önskat. Grottorna blev ett udda inslag i en litterär offentlighet som främst sökte

stoffet till sina litterära  uttryck någon annanstans än i de sjaskiga hörnen av folkhemmet.

Grottorna blev däremot för Kurt Salomonson arketypen för hans fortsatta  sociala

132 Grottorna, s. 51.
133 Grottorna, s. 52.
134 Grottorna, s. 199.
135 Grottorna, s. 204.
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berättande och hans egentliga inträde på den litterära scenen. Senare kom romanen att ges

andra innebörder under inflytande av nya signaler i tiden, vilka omgestaltade

samhällsförståelsen och genom påverkan av författarens fortsatta skrivande.

  Det Kurt Salomonson hade sett i Laisvall och som han också såg som nödvändigt att

gestalta i litterär form hade många av recensenterna inte sett, åtminstone inte med hans

speciella blick. Hans  verklighetsbild föreföll inte i takt med tiden. Textens form var

utgjord med det fiktiva reportagets teknik just för att tydliggöra verkligheten med

fiktionens hjälp, men också här framstod otakten lika tydlig och slående som om den vore

inskriven i den litterära offentlighetens struktur. Kanske var det den här insikten som fick

honom att i nästa roman vända blicken in mot sina huvudpersoners  inre landskap och dess

strider som vi känner igen från Hungerdansen.
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III Folkhemmet som litterär debatt

Deras vrede

I oktober 1958 låg romanen Mannen utanför på bokhandelsdiskarna. Den anknöt tematiskt

till den två år tidigare utgivna Grottorna och spelade i en miljö som närmast skulle kunna

beskrivas som det arketypiska svenska brukssamhället, dominerat av ett mäktigt

industriföretag. Överdal, som platsen heter i romanen, hade drag som kunde kännas igen

från både gruvsamhället Laisvall och författarens födelseort Hjoggböle. Utöver dessa med

författarerfarenheten  närstående miljöer hade Överdal ett oändligt antal släktningar

utspridda över den svenska kartan. Platser som Överdal hade i stor utsträckning varit det

svenska industrisamhällets bas och fick därför funktionen av en metonymi över den

svenska industrikulturen som helhet och över Sverige i det slutande femtiotalet.136

  Övergången från Grottornas instängda värld och fastlåsta maktrelationer till

brukssamhällets typiska slutenhet kunde ses som ett naturligt steg att ta för Kurt

Salomonson, men vägen dit  blev inte spikrak utan skedde i stället via en omväg i

storstadsmiljö. Året innan, 1957, utkom Deras vrede, som till skillnad från alla andra

Salomonsons romaner utspelade sig i storstadsmiljö, närmare bestämt den stockholmska

förortsmiljön, som vid mitten av femtiotalet framstod som modernitetens tidstypiska

arkitektoniska uttryck med starkt positivt symbolvärde. Tematiskt återvände författaren till

ett ämne som  redan berördes i debutromanen - en uppslitande identitetsproblematik

gestaltad genom två karaktärer, den klassresande, cyniskt avtrubbade journalisten och den

förbittrade, självförbrännande arbetaren. Kurt Salomonson själv hade nyligen genomgått

en påtaglig förändring av sitt eget liv med flytt från gruva till redaktörsstol, blivit

uppmärksammad författare och bytt gruvsamhällets torftighet mot ett dynamiskt

storstadsliv. Det är knappast överraskande om den 27-årige författaren inte var helt klar

med sin egen identitesproblematik och fann det nödvändigt att i litterär form bearbeta sin

egen livssituation och knyta an till temat från debutromanen Hungerdansen.

Många recensenter var missnöjda, inte minst de som prisat Grottorna. Varken

personskildring eller intrig ansågs fullgångna utan mynnade ut i typer utan psykologiskt

136 Esping-Andersen 1989, s. 224.
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djup och i outförda uppslag.  Däremot märktes att  författaren hade ett uppbyggt kapital

från framförallt Grottorna att falla tillbaka på och den gängse uppfattningen var därför hos

många recensenter att en i realiteten skicklig författare just den här gången hade

misslyckats i sitt hantverk.137 En tänkbar förklaring till den avvisande hållningen skulle

också kunna vara att Kurt Salomonson redan efter sina två första böcker i recensenternas

föreställningsvärld mutat in en speciell litterär miljö som så starkt förknippades med

honom att läsningen av Deras vrede blockerades, eller uttryckt på annat sätt,

förväntningshorisonten  redan hade satt sin gräns.138 Romanen blev ett litterärt mellanspel,

som trots det svala mottagandet åtminstone kunde fungera som testballong för författaren.

Om recensenternas beska omdömen inverkade på hans fortsatta skrivarväg eller om han

själv märkte i själva skaparakten att aktuell tidsskildring i storstadmiljö i förening med

psykologiskt  djupborrande  inte  var  hans  rätta  element  är  svårt  att  säga.  Nu  nästan  50  år

efter romanens utgivning framstår den tveklöst som  en intressant tidsskildring av ett

Sverige i snabb omvandling, där politik, mediemiljöer, aktuella debatter och

identitetsproblematik gestaltades.

Mannen utanför på väg mot centrum

Den 27/10 1958 skickade Lasse Bergström, Kurt Salomonsons förläggare på Norstedts

förlag, ut en rundskrivelse till Sveriges bokhandlare med uppmaningen att ”energiskt

uppmärksamma” en ny svensk roman, som förmodades bli mycket omdebatterad i radio

och press. Några dagar innan hade de första dagstidningsrecensionerna publicerats och

Bergström citerade ur tre av dem för att ytterligare understryka riktigheten och tyngden i

sin appell, där Kurt Salomonson lyftes fram som   den författare i sin generation som fört

137  Ingvar Orre (Stockholms-Tidningen 14.10 1957) jämförde med Grottorna och var starkt negativ, Ingemar
Wizelius (Dagens Nyheter 14.10 1957) förklarade romanens svagheter i författarens bristande erfarenheter,
Viveka Heyman (Arbetaren 15.10 1957) fann romanen påfallande svag och utan puls jämfört med Grottorna
och skyllde på att författaren  inte valt tema efter egen övertygelse utan efter ”vad han tycker borde angå
honom”, Bo Widerberg (Sydsvenska Dagbladet 23.10 1957) fann att intressanta motiv, karaktärsteckning och
språk aldrig fått möjlighet att mogna i romanen. Romanen recenserades i ett tjugotal tidningar i samband med
utgivningen.
138 1963 utgavs romanen på nytt i serien ”Vår Bok”. En cirkullärrecension publicerades i en mängd
landsortstidningar med påtagligt positivt innehåll och avslutades med följande  motsägelsefulla lockrop till
läsaren: ”Den är inte bara ytterst intresseväckande i sin klarläggande analys av känslan av tillvarons
meningslöshet, den bjuder också på förtätad spänning och besk humor”(Gotlands Allehanda 29.5.1963). Vid
läsning av romanen sex år senare hade möjligen förväntningshorisonten vidgats under intryck av de tre
folkhemsromanerna och temat i Deras vrede tycktes passa in i författarskapet på ett helt annat sätt.
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den svenska sociala romanen vidare på nya och  spännande vägar och visat att också den

unga dikten kunde vara delaktig i samhällsdebatten, vilket Mannen utanför var  ett

betydelsefullt exempel på.  Slutligen anfördes ett något längre utdrag ur Stig Carlsons

recension i Morgon-Tidningen (27.10 1958), som antydde likheten med Strindbergs

berömda yttrande om min eld som är den väldigaste i landet. Under det nästan passerade

femtiotalet fanns i varje fall ingen som hittills skrivit en bok som kunde tävla med Mannen

utanför i brännande intensitet och uppriktighet. ”Under alla förhållanden måste det bli

debatt om Mannen utanför”, avslutade Bergström med Stig Carlsons ord sitt brev till

bokhandlarna och vädjade om deras hjälp.

  Två veckor senare (12.11) återkom Lasse Bergström med ett nytt cirkulärbrev till samma

bokhandlare. Han rapporterade då att förlaget redan kunnat konstatera att försäljningen

skjutit fart. ”Det är alldeles tydligt att nu har debatten kring denna hetsiga

samhällsskildring börjat”, fortsatte han och uppmanade bokhandlarna att skyndsamt

rekvirera sina exemplar av första upplagan, eftersom den var på väg att ta slut. En ny

upplaga var under tryckning och beräknades färdig till månadsskiftet. För att ”stimulera”

bokhandlarna, som han uttryckte det, medsändes ett särtryck av Stig Carlsons redan

omnämnda recension ur Morgon-Tidningen, som bedömdes som särskilt tungt vägande, ty

där fanns ”förklaringarna till försäljningsframgången” utförligt redovisad.

  Vad innehöll då Stig Carlsons recension, eftersom den bedömdes så viktig att lyfta fram i

förläggarens marknadsföring av romanen? Carlson inledde med att placera Salomonson i

samtidslitteraturen. Han var en särling i femtiotalsgenerationen och hade genom sina tre

tidigare romaner varit intensivt engagerad i aktuella samhällsproblem. Grottorna var det

främsta exemplet och han hade därigenom förskaffat sig rätt till epitetet `arg ung man´ och

”frågan är väl”, fortsatte Carlson, ”om han inte är den argaste vi har inom den yngre

berättargenerationen”. Mannen utanför jävade inte denna bild. Författaren själv signalerade

nämligen  till läsaren att romanen inte bara skulle förstås som litteratur genom att benämna

den en skildring. Stig Carlson kallade romanen ”en våldsam protest mot förhållanden han

anser sig ha upptäckt och nu vill ha diskuterade.” Kritiken i romanen riktade sig inte bara

mot företagsledningen utan träffade också arbetarna. Det var dessutom fruktansvärda

beskyllningar författaren kastade fram och han utgick ifrån att Kurt Salomonson måste ha

verklighetstäckning för sina påståenden och att ansvariga därför borde ställas mot väggen.

Under alla omständigheter måste det bli debatt om romanen, därför att ”ett och annat skulle

kunna justeras i denna den påstått bästa av alla världar”, avslutade han.
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Debatten om tvångsförflyttningarna och silikosen hade  uteblivit efter publiceringen av

Grottorna. Deras vrede bedömdes av många som en inte helt lyckad roman. Förlaget

behövde en bärande och säljande idé för den nya romanen och Kurt Salomonson behövde

hitta fram till ett tema som gav rättvisa åt hans talang som engagerad berättare. Ett

återvändande till Laisvallmiljöerna blev en möjlig väg, något som också uppmuntrades av

förläggaren.139 Att lansera Mannen utanför som  debattroman  och  en  brandfackla  i  ett

oengagerat litterärt klimat var säkerligen en riktig strategi och innebar samtidigt

möjligheten för förlaget att hitta en nisch som kunde bli plattform för nya signaler riktade

mot det litterära fältet.

  Stig Carlson hade  tidigare prisat Salomonson i samband tidningen Frihets litterära pris

och hans bedömning av Mannen utanför  innebar ingen nytolkning av författarskapet utan

en  förstärkning  av  den  inslagna  linjen.  Det  var  av  det  skälet   inte  alls  märkligt  att  Lasse

Bergström gärna lutade sig mot Carlsons recension  i sin marknadsföringsvädjan riktad till

bokhandeln. Det kan också vara befogat att fråga sig om Stig Carlson hade en egen avsikt

med sin skarpa betoning av  romanens ärende som en konkret protestyttring. Stig Carlson

var inte bara en recensent, han var en intellektuell knuten till rörelsen och hade måhända

ambitioner att stimulera till en speciell debatt inom arbetarrörelsen och där Kurt

Salomonsons skildring av Sverige, förminskat till brukssamhället Överdal, skulle kunna

tjäna som lämpligt bränsle.140

  Under alla omständigheter blev debatt ett mer centralt begrepp i förståelsen av Kurt

Salomonsons romaner från och med nu. Det blev också mer komplicerat att följa relationen

mellan de litterära texterna och olika mottagares eller offentligheters förhållningssätt till

dem. Det finns olika orsaker till det. Mannen utanför gavs ut på hösten 1958. Samma höst

publicerade också Folket i Bilds förlag sin folkutgåva av Grottorna med ett förord av

författaren. Det innebar i praktiken att också Grottorna aktualiserades i debatten om

Mannen utanför, och kunde ”nytolkas”, samtidigt som den diskussionen också kunde spilla

över på Mannen utanför. Året efter kom Sveket, som tematiskt hörde ihop med den förra

139 Kurt Salomonsons förläggare Lasse Bergström har  uppgett i en intervju  att Grottorna var nyckeln til
trilogin och att han uppmuntrade Kurt Salomonson att utnyttja Laisvall (Intervju 22.11 2001).
140 Stig Carlson inledde sin karriär som kritiker under senare delen av 1940-talet i Aftontidningen och
Arbetaren (Janson 1998, s. 227-241). Så småningom medverkade han regelbundet i ett flertal publikationer
tillhörande den  socialdemokratiskt styrda rörelsepressen och fick en central ställning som
rörelseintellektuell. Per Rydén betecknar hans  viktigaste insats  som organisatör och litteraturarbetare. Han
hade varit eldsjäl  i Fibs lyrikklubb och senare redaktör för Lyrikvännen. Som kritiker betecknar han honom
som en av de ”välvilliga” i Thorilds anda, d.v.s. icke fördömande (Rydén 1987, s. 492-493). Stig Carlson
hade i likhet med Kurt Salomonson präglats av den frihetliga socialismens idéer och det samhällstillstånd
som presenterades i de sociala romanerna var vid den tidpunkten användbart som debattstoff för en
vänsterkritik av det pågående folkhemsbygget.
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romanen.  Nu  fanns  alltså  ytterligare  en  romandimension  att  ta  ställning  till  i  den

samhällskritiska bild som Kurt Salomonson skisserade över Sverige. Utgivningen av

romanerna vidgade också själva offentlighetsutrymmet. Grottorna hade  fått  ett  sparsamt

mottagande i fackförbundspressen, som nu i större omfattning kommenterade Mannen

utanför och nästkommande roman Sveket året efter. I fackförbundspressen omtalades de

inte bara på  platser i tidningarna där litteratur normalt bedömdes och kommenterades, utan

anmälningar och kommentarer spillde över till de politiska avdelningarna, där

ledarskribenter och krönikörer läste romantexterna mer som politiska utsagor som skulle

kommenteras och bemötas som en del av den politiska offentlighetens diskussionskultur.

  Samma fenomen uppträdde inom den massmediala offentligheten. Dagstidningar, bland

annat Dagens Nyheter,  skrev ledarkommentarer utgående från romanernas

samhällskritiska diskurs. För att komplicera bilden ytterligare  passade Folket i Bilds förlag

på  att  ge  ut Mannen utanför i en folkupplaga 1961. Efter att den tredje romanen,

Skiljevägen, utkom 1962 kulminerade diskussionen på så sätt att alla tre romanerna

hamnade i stöpsleven vid  olika typer av diskussioner av författarskapet och dess

samhällskritiska innehåll. Debattemperaturen stegrades dessutom av att Skiljevägen i ännu

högre grad än de två övriga direkt och naket attackerade fackföreningsrörelsen som en

maktfullkomlig korporativ intresseorganisation, som främst hävdade den egna rörelsens

och dess karriärklättrares behov och lämnade den enskilde medlemmen i sticket. Här

tillspetsades i högsta grad diskussionen om individ och kollektiv, som hela tiden löpt som

en tråd genom författarskapet.

  De första dagstidningsrecensionerna av Mannen utanför fanns införda på utgivningsdagen

den 23.10. 1958. Recensioner i dagstidningar av olika slag förekom under hela hösten och

vintern 1959. För periodiska tidskrifter och organisationstidskrifter skedde av naturliga

skäl en viss fördröjning. Sammantaget kan sägas att recensionsfloden gott och väl

överskred den mängd som Grottorna bestods med.141 Också det ett tecken på att författaren

nu fått en mer definierad plats inom det litterära fältet.

141 Norstedts förlags klippsamling omfattar 49 dagstidningsklipp fördelade på rikstidningar och regionala och
lokala tidningar. Den  övervägande delen av texterna hör genremässigt till recensionen. Några liknar närmast
intervjuer eller är andra slags kommentarer till utgivningen, i något fall rör det sig om debattartiklar och i
vissa fall korta notiser.
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Socialdemokratiska tidningar

Stockholms-Tidningens Ingvar Orre (23.10 1958), som hyllade Grottorna med  en  av  de

mest positiva recensionerna och tillika förutspådde författarens snara uppstigande på

parnassen, var nu mer splittrad och delvis negativ i sin bedömning av Mannen utanför.

Redan i ingressen till sin recension efterlyste han en opartisk person med erfarenhet från

norrländska industrisamhällen, som skulle kunna yttra sig om sanningshalten i vad han

kallade ”indignationsromanen”. Överdriften var författarens konstnärliga verkningsmedel,

enligt Orre, trots textens reportageliknande konstruktion. I sin slutsummering fann han

Mannen utanför ändå vara ”en märklig litterär prestation”, uppseendeväckande som

indignationsskrift, beundransvärd som miljöskildring och väl komponerad som roman,

men uppenbarligen inte trovärdig.

  En sådan splittrad upplevelse av romanen hade inte Ingegärd Martinell i Aftonbladet

(24.10 1958). Hon vände sig inledningsvis mot det epitet som redan börjat fästas vid

författaren, ”arg, ung man”, vilket hon fann helt inadekvat i Salomonsons fall, eftersom

”han har något väsentligt att säga om människan och hennes villkor” oavsett ålder, till

skillnad från bortskämt generationsgnäll riktat mot vuxenvärlden.142 Hon ansåg inte att

indignationen var ett kännetecken på hans berättarhållning och stil, utan en drivkraft i hans

skapande.  Tvärtom menade hon att författaren uppvisade ”en stark vilja att vara rättvis,

även mot dem som förefaller honom förhatliga” och slutresultatet blev att läsaren

”uppfordras ständigt till egna värdeomdömen.”

  Orre, Martinell och Carlson hade alla tre pekat ut indignationen som en avgörande

beståndsdel i romanen, men samtliga hamnade i delvis helt olika slutsatser om dess roll

och effekter. Indignationen förkroppsligade romantextens patos och etos och blev för Orre

ett uppenbart hinder för övertygelse och kommunikation, för Carlson blev den tvärtom det

viktigaste redskapet för övertygelse och för Martinell, som läste romanen som fiktion och

inte som en rapport om konkreta verifierbara händelser, som empiriskt måste kontrolleras

mot verkligheten för att vara sanna, blev indignationen synonymt med den kreativa

energin. Trots olikheter och vissa starka invändningar var ändå slutintrycket av dessa

Stockholmsbaserade socialdemokratiska tidningar att Mannen utanför var en väsentlig

roman skriven av en författare med ett viktigt  ärende.

142 Stig Carlson, till skillnad från Martinell, använde begreppet som en positiv karakteristik av
författarskapet. ”Om någon har han förskaffat sig rätt till epitetet ´arg ung man´; frågan är väl om han inte är
den argaste vi har inom den yngre berättargenerationen” (Morgon-Tidningen  27.10 1958).
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Med viss tidsfördröjning tog också ett antal socialdemokratiska landsortstidningar in

recensioner av Mannen utanför. Sammanlagt rörde det sig om nio olika texter fördelade på

tio tidningar.143 Recensenten i Ny Tid (11.1 1959), signaturen T.H, var mest kallsinnig och

njugg i sin bedömning, men tillstod ändå något motvilligt att ” boken[...]kan tjäna som en

högintressant och rasande skickligt hopkommen bredvidläsning”, men att romanen inte

höll streck som trovärdig dokumentation av den aktuella svenska industriverkligheten.

Örebro-Kuriren (19.2.1959) menade att romanen var en ”uppmaning till en arbetarklassens

självprövning”. På liknande sätt avslutade Agne Staav sin recension i Kronobergaren

(22.12 1958) och beskrev Mannen utanför som  en  ”stridsbok,  som  ger  tankeställare”,

oavsett vilken ställning läsaren hade i samhällskampen.

  I några av recensionerna fördes en mer ingående diskussion kring romanens tematik, som

mynnade ut i att Mannen utanför var en bred samhällskildring och inte i första hand en

snäv klasskampsroman. Jacob Branting i Arbetarbladet (23.10 1958) karakteriserade den

som en debattroman som av recensionsrubriken att döma ställde frågan: ”Är klassamhället

utplånat?”. Enligt Branting var det romanens stora förtjänst att dess brännbara ärende

utmanade till en diskussion om dagens industri-sverige och belyste en mängd angelägna

frågor som klasstänkande, gruppsolidaritet, frihet-slaveri, makt-underkastelse, även om

bilden inte var alltigenom sann. Tidningen Östgöten (11.11 1958) hade rubriken ”Socialt

epos” på sin recension och ville därmed placera romanen i den klassiska realistiska

traditionen, där författaren ”på ett mycket verkligare sätt anknöt til de mångas tillvaro och

stimulerade till debatt av sociala problem”. Dagens romankonst var vanligtvis alltför besatt

av undantagsmänniskors aparta livsöden, menade recensenten. Hans slutsats mynnade ut i

att romanen övertygande gestaltade en samhällelig komplexitet som trotsade alla

ansträngningar till kortfattade referat och att den mest adekvata karakteristiken av den

torde vara ett ”synnerligen sakkunnigt försök till en samhällsanalys”.

  Clasgöran Löfgren i Västgöta Demokraten (14.11 1958) nöjde sig inte med att peka på

romanens förtjänster som en bred samhällsskildring utan utlyste Kurt Salomonson till den

nödvändiga förnyaren av arbetardikten. Salomonson var ”den förste som lyckas med att

bredda basen för den klassiska arbetarskildringen, att ge ett perspektiv på hela samhället,

fortfarande ett arbetarperspektiv, men som sträcker sig djupare in i samhällsstrukturen än

vad man är van vid från de äldre författarna i denna genre”. Hans arbetarbakgrund och

journalistiska verksamhet hade gjort honom till en djupt engagerad författare som brann för

143 Örebro-Kurirens recension fanns också införd i Karlskoga Kuriren.
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sitt ämne. Bristerna fanns i det stilistiska hantverket. ”Boken är en fruktansvärd anklagelse

mot det svenska samhället”, menade Löfgren. De problem som aktualiserades i romanen

hörde till de allra mest väsentliga, men som andra samtida författare ”knappt ens snuddat

vid”. Utöver att romanen signalerade nödvändig förnyelse av arbetardikten tog den upp

den stora, närmast eviga, frågan om intressemotsättningen mellan arbetare och

arbetsgivare, vilken inte gavs några enkla svar men belystes på ett ideologiskt plan, som

visade  likheter med Folke Fridell och de  frihetliga tendenserna inom arbetarrörelsen.

Romanens samhälleliga bredd och sociologiskt inriktade skildring med oväntade och

utmanande perspektiv på både klassmotsättningar och deras möjliga lösningar fick

recensenten att avslutningsvis lyfta fram den som en absolut nödvändig läsning för varje

människa som hade intresse för samhälls-och samlevnadsproblem. Inte minst borde den

läsas av de parter som närmast var indragna i de samhälleliga konflikternas dramatik,

arbetare, tjänstemän och företagare, för att sist och slutligen franska revolutionens ideal

”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” i realiteten skulle kunna förverkligas.

  Till skillnad från Clasgöran Löfgren hade både Dala Demokraten (11.11 1958) och

Norrländska Socialdemokraten (24.10 1958) invändningar mot romanen. Den förstnämnda

ansåg att det var underligt att författaren inte tog parti och inte hade någon talesman i

romanen. Det var också tveksamt om hanteringen av arbetsplatsolycker verkligen sköttes

på det sätt romanen beskrev skeendet. Trovärdigheten minskade paradoxalt nog tack vare

att författaren inte gestaltat och komponerat sin text tillräckligt litterärt, utan alltför

övertydligt signalerat den som debattunderlag. Sture Andersson i Norrländska

Socialdemokraten, som tidigare uttryckt sina tveksamheter mot Grottorna, såg den här

gången en författare på väg mot större mognad. Däremot var han tveksam om vad

författaren ville ha sagt med sin roman, eftersom han inte lämnade några svar på frågorna

och inte löste några problem.

  Lennart Fröier i Arbetet (14.1 1959)  gjorde en mer heltäckande bedömning av

författarskapet hittills och  konstaterade att de sociala romanerna varit sällsynta i den

aktuella bokutgivningen och han hyllade Kurt Salomonson med ”dubbla fanfarer”, därför

att Grottorna också getts ut på nytt. Efter ett inledande parti i positiv anda där

författarskicklighet och tematisk inriktning prisades kom invändingarna.  I Grottornas fall

byggde berättelsen på ett undantagsfall, som undergrävde läsarens förtroende för textens

representativitet och i fråga om Mannen utanför fanns oklarheter i faktaredovisningen om

arbetsskadeförsäkringarna som byggde in samma slags misstro i texten. Även Deras vrede

fick en släng av kritiken. Den hade i stället väckt tvivel på författarens allvar, menade
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Fröier. Trots dessa tillkortakommanden fanns en stor utvecklingspotential hos

Salomonson. Fröier kallar honom ”utopisk moralist” och konstaterade vidare att

arbetarrörelsens ideologi fortfarande lever hos honom: ”Han talar om solidaritet och

kamratskap och om en ny gemenskap och om en definitiv upprivning av gamla

fördomsfulla gränser med en iver som är unik bland 50-talsdiktens individualister”. Idéer

och engagemang var nödvändiga även för samhällsskildrarna, något som tyvärr saknades

hos många av femtiotalets individualister. Salomonson representerade därför i Fröiers ögon

ett hoppfullt nytillskott till samtidsdiktningen.

Kommunistiska och syndikalistiska tidningar

En av de mest kritiska rösterna tillhörde Sam Johansson i kommunistiska Ny Dag (19.12

1958). Han menade att Kurt Salomonson var intressant så länge han attackerade det

sedvanliga fiendelägret sett ur klasskampsperspektiv, det vill säga företagsledarna och

deras underhuggare och de reformistiska fackförbundsombudsmännen, ett språkbruk som

den kommunistiska diskursen ofta använde om socialdemokrater. Romanen spårade ur när

beskrivningen av arbetarna både i Grottorna och Mannen utanför i huvudsak tog sig

negativa uttryck. De beskrevs som fega och egoistiska och mer intresserade av privat

konsumtion än fackligt arbete och kvinnorna framställdes som ”självupptagna könsobjekt”,

som ”är bereddda att spärra ut benen för varje främmande fågel som kommer flygande till

de trista gruv- och industrisamhällena”. Romanens baksidestext, som författaren rimligen

inte kunde ställas till svars för, togs också den som intäkt för att han var ideologiskt

vilseförd. Där antyddes att Sverige skulle vara ett socialistiskt samhälle och att författaren

skulle dela den uppfattningen.

  Romanens marginaliserade platschef var egentligen författarens alter ego och

representerade den besvikne intellektuelle som blev desillusionerad när arbetarklassen

ratade hans anspråk på ledarskap. Orsaken till att Kurt Salomonson som samhällskritiker

hamnat på avvägar var att han saknade insikt i socialismens teori. I stället fyllde hans båda

romaner ”ingen annan uppgift än att verka förvirrande”. Sam Johansson avslutade sin

recension med att avvisa honom som en djärv samtidsskildrare. Som proletärskildrare stod

han sig slätt i jämförelse med Josef Kjellgren och Moa Martinson, eftersom han till

skillnad från dem saknade förståelse för orsakerna bakom romanfigurernas handlande. De

tre recensenterna i den socialistiska tidskriften Clarté (1959:1) hade en något diskretare
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kritisk ton än Sam Johansson, men var i sak i stora drag överens med honom. De ansåg att

romanen skildrade verkligheten motsägelsefullt  och antydde med kritisk underton att den

fått borgerliga kritikers beröm. I likhet med Ny Dag efterlyste de åtminstone reflexioner

om en socialistisk, eller mer relevant i Salomonsons fall, en syndikalistisk lösning av

missförhållandena.144

  Den syndikalistiska Arbetaren, som nu övergått till veckoutgivning hade en relativt

utförlig recension av romanen (12.11 1958). Under rubriken ”Kurt Salomonsons

mästarprov” konstaterade Per Drougge att Mannen utanför utan vidare var ”årets argaste

bok”. Slutomdömet om romanen som en bred och mångfacetterad samhällsskildring

sammanföll i stor utsträckning med flera andra bedömare ur abetarrörelsen. Någon tendens

till snäv, ideologisk läsning av romanen kunde inte spåras i recensionen. Charles B

Kassman i den syndikalismen närstående Zenit (1958:4) inledde med att i ironiska ordalag

karakterisera det nu nästan passerade decenniet. ”Det litterära 50-talet har varit ganska

blekt i socialt hänseende. Produktionen har varit fylld av somrar upplevda för länge sedan,

av himlens blåa blåhet eller molnens gåa gråhet”. Kurt Salomonson var tillsammans med

ett par andra den gnista som saknats i gråheten. Romanen var unik, eftersom den till

skillnad från sina föregångare innehöll frän samhällskritik både mot arbetare och

arbetsgivare. Trots tillspetsningen i skildringen var den trovärdig, därför att författaren

hade grundlig kännedom om de förhållanden han skildrade. För Kassman blev denna

roman, tillkommen i femtiotalets elfte timme, också en bärare av aningar om ”nya

vindar”.145

Fackförbundstidningar

Till skillnad från Grottorna visade fackförbundspressen ett större intresse för Mannen

utanför. Även andra intresseorganisationer med koppling till arbetslivet fann det angeläget

att kommentera romanen, till exempel tidningar inom tjänstesektorn och publikationer

kopplade till arbetsgivarintressen. Kurt Salomonson hade nu med Mannen utanför än  en

gång markerat sin tematiska inriktning mot den sociala skildringen med arbetarklassen i

fokus och behandlade i sin roman frågeställningar som rimligen borde sysselsätta breda

skikt av samhället. Alla samhällsklasser och alla slags samhällsfunktioner och roller som

144 Tidskriften Clarté grundades 1924 som organ för Svenska Clartéförbundet och ges fortfarande ut.
145 Tidskriften Zenit startade 1957 och gavs ursprungligen ut av syndikalistiska ungdomsförbundet. Från
början av sextiotalet blev den en vänstersocialistisk tidskrift med Norden som bas.
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människor kunde tänkas ta del i fanns på olika sätt representerade i Mannen uanför. Inte

minst det utmanande draget att ur kollektivskildringen lyfta upp en chefsperson som

romanhandlingens huvudperson bidrog till att tvinga fram ett helt spektrum av reaktioner.

  Norsteds klippsamling har noterat sju klipp ur fackförbundspressen. I några fall rörde det

sig om omfångsmässigt korta anmälningar, närmast i notisform.146 Flera av tidningarna

hade däremot  genomarbetade och professionellt skrivna recensioner i samma resonerande

ton som vanligtvis förknippas med den etablerade litteraturkritikens genrekrav. I ett fall var

tonen däremot hätsk och genomsyrades av ett närmast programmatiskt avståndstagande.

Det var gruvarbetarförbundets tidning, Gruvarbetaren (1959:1) , vars skribent, signaturen

S-k, samtidigt men på annan plats i samma tidning, passade på att ”hyvla av” också

Grottorna som nu kommit i nyutgåva på Folket i Bilds förlag.

  Under rubriken ”Arbetsplatsromaner”, där det mesta utrymmet ägnades åt den aktuella

romanen, blev  läsaren redan i ingressen informerad om  att både Grottorna och Mannen

utanför ”har ett drag gemensamt, de är ovederhäftiga i sin beskrivning av arbetare,

arbetsplatser och fackföreningar”. Olikheten mellan dem bestod i att Grottorna var alltför

lätt att lokalisera i verkligheten, medan den nya romanen beskrevs som ett hopkok av

många arbetsplatser. Generalangreppet  mot Mannen utanför gällde textens gäckande

likhet med verkligheten. Litteratur skulle antingen vara så präglad av fantasikonst att inget

som helst tvivel uppstod hos läsaren huruvida texten representerade en bestämd verklighet

eller också skulle textens referenser till den beskrivna verkligheten vara så klara att ingen

tveksamhet behövde uppstå av det skälet. Grottorna kännetecknades av förljugenhet, ansåg

recensenten. Förljugenhet, om än av delvis annat slag, häftade också vid Mannen utanför.

Det skulle i verklighetens aktuella Sverige inte vara möjligt att uppbringa en arbetsplats

med så mycket undermålighet som visades upp i romanen.

  Författarens ohederlighet bestod i att han egentligen målat upp ett Sverige från 30-40 år

tillbaka i tiden och falskeligen torgfört det som det samtida femtiotalet. Slutligen frågade

sig skribenten varför arbetarna var ”framställda som i hög grad motbjudande figurer.” Kurt

Salomonson som själv åtminstone ”gästspelat på en del arbetsplatser” borde väl ha träffat

någon sympatisk person som kunnat förtjäna ett bättre porträtt, avslutade han artikeln. Text

och verklighetsreferens var ett problemområde som berördes i många recensioner som

framgått, men ingenstans hade frågan så dogmatiskt och enkelspårigt fått sin lösning som i

Gruvarbetarens recension.

146 Elektrikern 1958:12, Metallarbetaren 1959:3.
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Den diametrala motsatsen till den föregående illustrerades av recensionen i

Skogsindustriarbetaren (SIA) (1958:25/26) I en lång, resonerande text, signerad Paul

Lindblom och med rubriken ”Salomonsons konflikt”, diskuterades olika tematiska drag

och möjliga tolkningar av romanens handlingstrådar och gestaltning. För Paul Lindblom

var Mannen utanför viktig för arbetarklassen för att den ställde frågan om vad

industrisamhället egentligen hade att ge inte minst vad gällde individens möjligheter att

skapa ett meningsfullt personligt liv. Styrkan i romanen var både den dramatiska

handlingen och skildringen av relationerna mellan olika grupper i form av ”många

pregnanta och ofta originella ” porträtt. Svagheten i gestaltningen var genrekonstruktionen

och här berörde Lindblom samma slags kluvenhet som ofta påtalats, nämligen gränserna

mellan fiktion och dokumentarism. Det fiktiva skapade grunden för det dramatiska men

urgröpte samtidigt verklighetsbilden.

  Metallarbetaren (1959:3) drog en direkt parallell mellan Mannen utanför och Jimmy

Porter, huvudpersonen i John Osbornes pjäs ”Se dig om i vrede”.147 Kurt Salomonsons

blick på det svenska femtiotalet präglades av samma bittra besvikelse som de brittiska arga

unga männen. Inget hade förändrats. Romanen förenade dramatik, realistiskt berättande

och debattstoff på ett konstnärligt skickligt sätt. ”Det är ett sant äventyr att läsa honom”,

avslutade Metallarbetaren sin korta recension. Tidningen Elektrikern (1958:12) hyllade

Kurt Salomonson för hans angelägna tema och temperament och utsåg honom trots vissa

stilistiska brister  till ”den sociala romanens förnyare”.

  I Signalen (1958:46) under vinjetten ”I brännpunkten” och med rubriken ”Frän

samhällskritiker” skrev Erik Goland en utförlig, diskuterande recension av Mannen

utanför.148 Efter ett ingående referat av romanen drog han slutsatsen att  ”Salomonsons bok

är nästan som ett slag på käften”, som påminde om Folke Fridells 40-talsromaner. Hans

skildring av slö mentalitet hos arbetarklassen och cynismen hos makthungriga

företagsledare återkallade tankar på trettiotalet, men det är nutiden det handlar om

betonade Goland, och menade att samförståndspolitiken i folkhemmet åtminstone inte

trängt fram till Salomonsons industrisamhälle Överdal. ”Är Överdal nu ett undantag”,

frågade sig Goland och menade att just det borde diskuteras. Arbetarrörelsen brukade då

och då efterlysa  ”den engagerade litteraturen”, som skulle gripa in i arbetarens vardag och

147 John Osbornes pjäs Look back in anger hade premiär på Royal Court Theatre i London i maj 1956. Pjäsen
sattes upp året efter i Stockholm på Blancheteatern med en ensemble från Dramaten och med Bengt Ekerot
och Anita Björk i huvudrollerna (För recension, se Bonniers Litterära Magasin 1957:3).
148 Signalen var Svenska Järnvägsmannaförbundets tidning fram till 1970. Därefter upphörde förbund och
tidning och medlemmarna överfördes till Statsanställdas förbund (Wallander 1992, s. 249).
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belysa hans problem. För Goland var saken klar: ”Här finns nu boken: en kraftfull,

verklighetsförankrad, engagerad skildring (boken har tycke av reportage snarare än

roman). Det är bara att sätta igång diskussionen.”149

  Också tidningen Lantarbetaren (1959:3) hade en lång och utförlig recension. ”Egentligen

är det besynnerligt att ´Mannen utanför´kunnat utlösa så  mycket indignation bland läsarna,

som faktiskt skett”, påpekade recensenten. Hur denna indignation manifesterats sades inte

(arbetarpressen hade som vi sett varit övervägande positiv). Skribenten var förvånad,

eftersom romanen enbart skildrat den lokala tillämpningen av Saltsjöbadsavtalet. Den enda

omständighet som skulle kunna förklara negativismen mot romanen hos en del läsare var

att författarens angrepp och kritik riktade sig mot både arbetarna och arbetsgivarna. I likhet

med Goland ställde också Lantarbetaren frågan om Överdal var representativt. Svaret blev

att skildringen hade bäring också för ett otal andra småsamhällen i Sverige, och skildringen

blev utifrån den utgångspunkten giltig. Salomonsons ärende hade varit att i konkret form

belysa och diskutera demokratins förutsättningar  och det uppsåtet hade författaren lyckats

med.

  Även några fackförbundstidningar utanför LO-kollektivet uppmärksammade Mannen

utanför. Per Schwanbom i TCO-tidningen (1958:22) konstaterade att den markerade

författarens verkliga genombrott. Huvudtesen i romanen, kroppsarbetets förnedring och

avsaknaden av verklig gemenskap i arbetarklassen, hade lyfts upp på en mer allmängiltig

nivå. Att erövra människovärdet var det som ännu återstod för arbetarna och att endast de

själva kunde åstadkomma detta, var författarens mening med romanen, menade

Schwanbom.150 Arbetsgivarsidan, Industriförbundet, tog sig också an romanen under

hösten 1958. (Meddelanden, Stockholm 1958:10). Skribenten J.E. Westberg kände en viss

skepsis inför ”det realistiska” i den, men tvingades ändå konstatera att det trots allt var

möjligt att en sådan arbetsplats som skildrades i romanen kunde finnas i verkligheten.

Helheten värderades som synnerligen intressant och författaren välkomnades som en

intressantare sociolog i sin skildring av människorna på en arbetsplats än den

professionella sociologen, vars metoder att belysa människornas tänkesätt varken var

tillräckligt effektiva eller gav tillförlitliga utslag.

149 Paul Lindblom och Erik Goland är ytterligare två exempel på intellektuella som medverkade flitigt i bl. a.
fackförbundspressen. Paul Lindblom var författare, doktor i filosofi och under den här tiden rektor vid
Socialhögskolan i Lund. Han var under många år en flitig publicist, och författare av ett antal böcker i skilda
ämnen. Erik Goland var en erkänd och etablerad radiojournalist. I slutet av 1950-talet ledde han
debattprogrammet ”Tidsspegeln” och gjorde uppmärksammade reportage och intervjuer från den svenska
landsbygden.
150 Också tidningen Industritjänstemannen (1960:10) behandlade romanen i en längre, refererande recension.
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Liberala och konservativa tidningar

Hälften av recensionerna i Norstedts klippsamling tillhörde den liberala och konservativa

tidningspressen. Sammanlagt 24 tidningar uppmärksammade utgivningen av Mannen

utanför. Det är måhända en överdift att tala om hyllningskör bland kritikerna, men som

helhet mottogs romanen som ett fullödigt bevis på att Kurt Salomonson ”infriat de rika

löften hans tre tidigare böcker lovat”, för att citera Björn Julén i Svenska Dagbladet (23.10

1958). Han avslutade sin recension i samma anda med följande lovsång: ”I sin generation

framstår han otvivelaktigt efter detta som en av de kunnigaste berättarna och den som

verkligen lyckats föra den svenska sociala romanen vidare på nya och ytterst spännande

vägar.” Julén var långt ifrån ensam om att i positiva ordalag beskriva Kurt Salomonsons

utvecklingskurva. Han hade ryckt fram i främsta ledet, intagit sin plats bland femtiotalets

författare, genomgått en häpnadsväckande utveckling efter Deras vrede, skrivit sin bästa

roman hittills, fått sitt definitiva genombrott och dessutom skrivit en av de intressantaste

romanerna i höstbokfloden, löd omdömena bland Juléns medrecensenter.

  Dock fanns några  röster som sjöng en delvis annan melodi,  bland annat Olof

Lagercrantz i Dagens Nyheter (15.11 1958). Han inledde visserligen sin recension med att

framhålla  det  förtjänstfulla  i  Salomonsons  tema  och  i  likhet  med  ett  stort  antal  andra

kommentatorer påpeka författarens avvikande inriktning i ”vårt världsfrånvända femtital”,

men riktade så småningom ett dråpslag mot romanens själva dramatiska motor:

arbetsplatsolyckan och de därpå följande turerna kring ersättningen till de anhöriga. Enligt

Lagercrantz byggde Salomonson sin framställning på en felaktig tolkning av

olycksfallslagstiftningen och därmed var ”den dramatiska konflikten i boken i själva verket

[...] byggd på en fiktion.” Om syftet varit att studera samhället ”får man inte för den

konstnärliga effektens skull förvanska de faktiska förhållandena”. Eftersom Salomonson

uppträdde som reporter i sin romantext var han skyldig ”att vara så exakt han förmår”.

  Lagercrantz var ensam bland kritikerna i den liberala tidningspressen att se en spricka

mellan reportern och författaren, mellan reportage och fiktion. I bedömningen av

Grottorna hade sådana tveksamheter varit mer vanligt förekommande, men Mannen

utanför tycktes för de allra flesta vara strukturerad av sin fiktiva form men med inslag av

reportage, som inte spräckte trovärdigheten utan förstärkte den mimetiska upplevelsen.

Även Lagercrantz ifrågasättande av trovärdigheten i Kurt Salomonsons

verklighetsuppfattning hörde till ovanligheten bland recensenterna i den liberala pressen.

Fiktionens sanning var giltig tycktes vara den förhärskande uppfattningen. Många
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påpekade i stället hans position som utanförstående och avvikare från de gängse litterära

trenderna. Hans viktiga bidrag som avvikare bestod i att vara den ledande representanten

för en verklighetsbaserad romankonst eller förnyare av den sociala romanen, som

formuleringen ofta löd. Det innebar att romanen omtalades som precis rapport,

illusionsfritt socialreportage, samhällsanalys med objektivt berättarperspektiv och liknande

formuleringar. Romanhandlingen kretsade kring den aktuella klassproblematiken,

spänningen mellan ledning-arbetare, kritik av kroppsarbetet, motsättningen individ-

kollektiv, förtryck mot avvikande och kanske något överraskande  ensamhetens och den

ensamma människans problematik.

  Ett antal tidningar ägnade stort spaltutrymme åt Mannen utanför. Skribenterna var i de

större tidningarna erkända kritiker eller yngre författare som börjat göra sig ett namn på

den litterära scenen. Flera än Olof Lagercrantz hade också följt författarskapet från början,

som till exempel Sigvard Mårtensson i Sydsvenska Dagbladet (9.12 1958), som också

hade recenserat Grottorna. Han ringade in Salomonson i en delvis ny kontext.

Tillsammans med Per Olof Sundman hade han med sina norrlandsromaner ”skapat sig en

position  som  en  av  50-talets  främsta  berättare”.  Båda  beskrevs  som  realister  ”av  en

utvecklingsbar skola”, vars rötter Mårtensson spårade från trettiotalets samhällskritik och

med tematisk anknytning till fyrtiotalet. I Salomonsons fall fanns dessutom likheten med

Folke Fridell, som  i realiteten mest visade sig vara skillnader. Likheten bestod i att de var

båda delaktiga i den syndikalistiska idévärlden, men hos Salomonson var det utopiska

utbytt mot en mörkare syn på tillvaron och människornas förmåga att bryta sig ur sina

fastlåsta positioner och destruktiva beteenden.

  I sin läsning av Mannen utanför tog han avstamp i Deras vrede och konstaterade att den

nya romanen hanterade sitt tema på ett mer övertygande och samlat sätt. Återvändandet till

det norrländska industrisamhället föranledde Mårtensson att dra ytterligare en parallell till

trettiotalets arbetarförfattare, vars hjältar övergav dessa instängda, förkrympande miljöer.

Salomonsons romanhjälte gjorde precis tvärtom, liksom även Ambjörn, huvudpersonen i

Grottorna. Denna omvända upptäcktsfärd, förmedlad genom den idealistiske platschefen

blev i själva verket en desillusionens resa, där bolagsmakten visade sitt rätta, brutala

ansikte och föreställningarna om ”företagssocialism” som Mårtensson kallade det, det vill

säga delat ansvar, krossades mot en mur av oförstående, avvisande arbetare. I romanen

fanns också det salomonsonska temat om arbetet men framställt på ett splittrat sätt. Å ena

sidan en reformatorisk trettiotalsidé om att arbetets nedbrytande karaktär kunde förändras
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och å andra sidan en mer universell tanke om kroppsarbetet som  en mentalt nedbrytande

process som aldrig kunde reformeras bort.

  Att Salomonson inte skrivit en vanlig klasskampsskildring framhölls också av Bo

Eriksson i Upsala Nya Tidning (27.12 1958), som kallade fenomenet en ”tankens

klasskamp” och var något som pågick inuti människorna själva, även om det materiella

behovet var tillfredsställt. ”Den allvarligaste bristen ligger djupare än så. Den sitter i

själen”, summerade han problemet. Lars Gustafsson i Västmanlands Läns Tidning (17.12

1958) var inne på liknande tankegångar och menade att Kurt Salomonson inte nöjde sig

med  att  avslöja  missförhållanden,  utan  hans  främsta  syfte  var  i  stället  att  skildra  hur  det

gamla klassämhällets skrankor med sin bitterhet och kamp hade efterträtts av en ny

infekterad klasskamp, ”där arbetarna inte längre vill vara arbetare, men känner samma

tryck och underlägsenhet, som de alltid gjort”. Också Brita Stjernquist i Skånska Dagbladet

(10.12 1958) betonade att det gamla klasstänkandet levde kvar trots den sociala

utjämningen och ”ligger som variga bölder och sprider sin onda inflammation omkring sig.

Djupt nere i det undermedvetna lever alla de gamla klyschorna sitt liv, så litet behövs för

att fördämningarna skall brista”.

  Mats Balgård i Västerbottens Kuriren (31.10 1958), som också hade recenserat

Grottorna, lyfte även han fram temat om arbetets nedbrytande karaktär och ihåligheten i

arbetarnas kamratskap. Det gamla klassförtrycket hade satt så djupa mentala spår i

arbetarna att de var oförmögna att stiga ur sina gamla kollektiva roller och ta individuellt

ansvar. Balgård såg också något annat i Salomonsons klasskildring, som andra inte förmått

se, nämligen hur den specifika norrländska industrikulturen avvek från de urbana miljöerna

i storstäderna söderut. Den kännetecknades av snabbt uppväxta baracksamhällen som

befolkades av hopfösta, rotlösa arbetare, uppblandade med ”infödingar”, som enligt

Balgård  ”är  vana  att  leva  som individualister  och  enstöringar”.  Det  var  ett  samhälle  utan

naturliga sociala sammanhang och traditioner och där dessutom bolaget var enväldig

härskare. Den andra västerbottenstidningen, Norra Västerbotten (10.12 1958), slog utan

vidare fast i rubriken att Mannen utanför var  ”Kurt  Salomonsons  bästa”.  Trotset  från

tidigare hade nu vänts i något mer positivt och ensidigheten i berättarperspektivet var

borta. Verklighetsförankringen fanns där, men intressekonflikterna som skildrades var i

grunden allmängiltiga. Recensenten var imponerad av förmågan att förena  brännande

aktualitet, idealitet, god språkbehandling och en intresseväckande handling. Att

personskildringen skulle vara bristfällig, som en del recensenter påstått, höll han alls inte

med om. Imponerande blev slutorden. Kurt Salomonson hade lyckats med sitt syfte.
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En förnyare av den samhällskritiska romanen, konstaterade Per Gunnar Evander i Gefle

Dagblad (11.11 1958) och pekade på att Kurt Salomonson lyckats demaskera det

traditionella brukssamhällets obotliga konservatism. Inte sedan Stig Sjödins Sotfragment

hade arbetarklassen framstått så levande i den svenska litteraturen.151 Jerker Isaksson i

Karlstads-Tidningen (25-30.10 1958) såg nu efter besvikelsen med Deras vrede en ”mogen

och artistiskt övertygande samhällsskildrare”, som skrivit 1950-talets mest betydelsefulla

samhällsskildring och bästa arbetarroman. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (13.11

1958), under rubriken ”Ensam i världen”, kontextualiserades Mannen utanför något

oväntat i femtiotalslitteraturens strömfåra men ändå med en egen unik röst. Göran O.

Eriksson menade att femtiotalslitteraturen övergett en tidigare samhällsreformatorisk

ideologi från trettiotalet för ett individualistiskt perspektiv. Han fann att Kurt Salomonson i

sin samhällskritik också utgick från individens situation och därmed stod han ”i kontakt

med strömfåran i femtiotalets mitt”.152 Även om indignationen mot missförhållanden varit

en drivkraft i skrivandet så bröts detta av en objektiv ärlighet hos författaren, som tvingade

fram en dialektisk spänning i texten och en grundton som präglades mer av bedrövelse än

upproriskhet, mindre av agitation och mer av realism. Eriksson såg inte bara släktskapen

med Ivar Lo-Johanssons ”en aning romantiskt förstorade individualism” i hans tidiga

romaner utan också med D.H Lawrence och en tidig Eyvind Johnson.153

Övrig press

I ett par folkrörelsetidskrifter kopplade till socialdemokratin hyllades Mannen utanför både

som förnyelse av arbetarromanen och som sociologiskt djupborrande och utmanande

skildring. Hyllningen i de socialdemokratiska kvinnornas tidskrift Morgonbris (1959:1) tog

sin utgångspunkt i den uppmärksammade brittiska ”arga unga män – litteraturen”. I likhet

151 Lars Gustafsson (f 1936) hade redan 1957 som 21-åring debuterat med sin första roman Vägvila. Per
Gunnar Evander var tre år äldre och debuterade först 1965 och var en av de mest uppmärksammade
författarna under sjuttiotalet.
152 I en översiktsartikel i Studiekamraten (1960:7) om tendenser i 50-talsprosan menade Hilding Sallnäs i
likhet med Eriksson att Mannen utanför ”var signifikativ för 50-talet, eftersom många romaner handlade om
”människor utanför”.Visserligen ett inte ovanligt tema i litteraturen men det fanns en särskild orsak till
ämnets aktualitet idag. ”I de otaliga kollektivens, i organisationernas, maktblockens och
gruppmotsättningarnas tid är det nog lätt att bli ’mannen utanför’ ”, konstaterade Sallnäs.
153 Ett antal andra liberala och konservativa tidningar som inte refererats ovan hade en antingen mycket
positiv eller balanserad syn på romanen. Till dessa hörde: Enköpingsposten 6.11 1958, Expressen 17.12
1958, Göteborgs-Posten 27.2 1959, Göteborgs-Tidningen 11.11 1958, Helsingborgs Dagblad 19.11 1958 och
Skånes Annonsblad 20.11 1958, Kvällsposten 17.11 1958, Nordsvenska Dagbladet 19.12 1958, Norrbottens-
Kuriren 8.11 1958, Norrköpings Tidningar 18.12 1958, Västerviks-Tidningen 10.11 1958, Växjöbladet 13.12
1958, Örnsköldsviks Allehanda 4.3 1959, Östersunds-Posten 4.12 1958.
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med Ingegärd Martinell i Aftonbladet ansåg Morgonbris att Salomonson inte var ”så billigt

småarg” som hans brittiska generationsfränder. Salomonson visste någonting och han

tordes någonting. Han vände upp och ner på den invanda verkligheten och skapade på så

sätt sprängkraft som berörde alla. ABFs tidskrift Ariel (1958:36) signalerade redan i

rubriken ”Efterlängtad förnyare av arbetardikten” sin värdering av Mannen utanför och

dess författare. Skribenten slog därefter fast att romanen överträffat förväntningarna och att

den ”obarmhärtigt avslöjar avigsidorna i vårt välfärdssamhälle och är skriven med en

furiös lidelse och ett engagemang”, som var att jämföra med Strindbergs. Romanen var

förankrad i verkligheten och kunde beskrivas som ett reportage, vars sanningshalt det inte

fanns skäl att betvivla. Den självklara slutsatsen var att Kurt Salomonson befäste sin

ställning som den intressantaste förnyaren av arbetarskildringen och den aktuella romanen

var den väsentligaste  arbetarskildringen efter kriget, möjligen med undantag för Folke

Fridells tidiga böcker från fyrtiotalet.154

  Inte fullt lika bejakande var Stig Sjödin i Folket i Bild (1958:50). Tonen var mer dämpad

och distanserad. Sjödin gav en helhetsbild av författarskapet fram till nu och fann att den

tendentiösa riktningen i enskilda texter slipats av och fördjupats till ett budskap när

helheten framträdde. Budskapet var att de gamla klassmotsättningarna fortfarande levde

och Grottorna var den roman som vann vid jämförelse. I den andra av arbetarrörelsens

masspridda veckotidningar, Vi (1959:1), var omdömet mer enhetligt positivt. Georg

Emanuelsson menade att Mannen utanför var en betydande roman, ”ett saltkar i femtitalets

litteratur”. Björn Carlsson i Verdandisten (1958:11) recenserade Ivar Lo-Johanssons

Socialisten och Mannen utanför i samma recension med rubriken ”Att skriva med

engagerad penna” och menade att de tillhörde ”höstens mest väsentliga böcker”. Mannen

utanför innehöll visserligen ideologiskt sprängstoff, men visade framför allt att författaren

behärskade sina uttrycksmedel och sin miljö och att romanen representerade en förnyelse

av arbetardikten. Carlsson pekade på dess unika  tematik i den femtitalistiska litterära

miljön, vars ”flesta medlemmar oengagerat övat ’skönskrift’ med blommor, moln och halvt

glömda somrar som motiv”. Han hoppades att den skulle bli inledningen till en ny litterär

epok och att det stundande sextiotalet skulle bli ”verklighetens och idéernas epok” och

Kurt Salomonson det nyas banérförare.

  Ett par andra tidskrifter med förankring i olika politiska rörelser hade diametralt motsatta

uppfattningar om romanen. Perspektiv (1958:10) som stod bonderörelsen nära berömde

154 Tidskriften Ariel började utkomma 1919 och var länge organ för ABF och det fria bildningsarbetet. Från
1960 utgavs tidskriften av Bibliotekstjänst.
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författarens analytiska skärpa för att han så klarsynt kunnat avtäcka hur de gamla

klasstrukturerna levde kvar i maktrelationer och mentaliteter.155 Högerpartiets

medlemstidning Medborgaren (1958:49) däremot konstaterade avslutningsvis: ”Vi vägrar

emellertid att tro att denna aktuella bruksskildring har något med dagens verklighet att

skaffa.”156 Tidskriften Liberal Debatt (1959:4) däremot hyllade romanen för dess förmåga

att förena idépolitiskt innehåll med skildringen av vardagliga skeenden och mänskliga

relationer, om än recensenten hyste vissa tveksamheter huruvida bilden av

klassmotstättningarna motsvarade verkligheten. De som efterlyst en socialt medveten

skildring av femtiotalet hade nu blivit bönhörda.

  Att Kurt Salomonson skulle vara bärare  av den kommande tidsandan inom litteraturen,

som Verdandisten förutspått, märktes inte mycket av i Göran Palms recension i Bonniers

Litterära Magasin (1958:10). Palm, som fått en inflytelserik position som ung kritiker i de

unglitterära tidskrifterna, gav ett motsägelsefullt intryck av romanen.157 ”Boken är en i sin

begränsning övertygande litterär prestation och samtidigt  ett intressant inlägg i

samhällsdebatten”, skrev han i sin inledning men fortsatte därefter att anföra sina

reservationer. Palm ansåg att Salomonsons dystra bild av urholkat kamratskap och ovilja

till ansvar bland arbetarna och den negativa bilden av kroppsarbetet i alltför hög grad

återspeglade hans egen besvikelse och desillusion. Även om han också tecknat fina porträtt

av sådana gestalter som Högfjäll och fackföreningsmannen Ågren, framstod de som två

övergivna idealister tillsammans med den tredje förlorande idealisten, platschefen själv,

vilket förstärkte uppgivenhet och dysterhet. I Palms läsning fanns en grundläggande

misstro mot textens pålitlighet. Den misstron grundades inte bara på hur Salomonson lät

subjektiva upplevelser färga av sig starkt i berättandet, utan också på hur

verklighetsmaterialet användes i den fiktiva konstruktionen. Palm såg här en likhet med

Ivar Lo-Johansson, som han menade använde fakta, inte för att illustrera en sanning, utan

för att underbygga en bestämd åsikt. En teknik som fungerade så att även obetydliga

missförhållanden framställdes som oerhörda övergrepp och orättvisor.

155 Perspektiv var en månadstidskrift med koppling till lantbruksrörelsen, utgiven 1950-1964 av LTs förlag
under ledning av Ragnar Oldberg. Tidskriften innehöll skönlitteratur, essäer, recensioner och kulturpolitiska
ledarartiklar. Grottorna hade recenserats av Perspektiv (1957:3) liksom liksom lantbruksrörelsens fackliga
organ RLF-tidningen (1956:45).
156 Inte heller nästa roman Sveket fann nåd för Medborgarens recensent. Dramatiken grådaskig, nidbild av
den verklige svenske arbetaren, personteckningen schematisk (Medborgaren 1959:51-52).
157 Per Rydén ägnar ett kapitel åt Palms kritikergärning i sitt kritikhistoriska verk Domedagar 1987, inte
minst Palms roll under femtiotalet (Rydén 1987, s. 366 ff).
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Några debattinlägg

Förlagsredaktörens planerade förhoppningar att lansera en debattroman  fick en viss

genklang i verkligheten, även om åsiktsskillnaderna var mindre markerade än väntat.

Spännvidden i bedömningarna hade varit något större bland skribenterna i

arbetarrörelsepressen och ett uttryck för det var också den sammanställning av tre olika

meningar om romanen i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden (1959:1). Två av

rösterna hade redan tidigare sagt sin mening i andra sammanhang, Stig Carlson och Stig

Sjödin. Carlson menade här att Kurt Salomonson i grunden uttryckt en socialistisk tanke.

Det viktiga var inte människornas ekonomiska betingelser utan ”att de lever”. Socialismen

var inget som röstades eller förhandlades fram. ”Den föds inom individen i det ögonblick

han upptäcker att han inte kan leva utan andra människor”. Trots vissa  invändningar var

Sjödin också införstådd med att frågorna som dolde sig bakom den fiktiva gestaltningen

var viktiga, nämligen hur botemedlen ”mot den materiella övermättnaden, den tilltagande

likgiltigheten” skulle konstrueras. Överdal fanns mitt ibland oss, medgav han och om

Salomonson kom med ytterligare belägg för att ”regeringskapitalismen” inte var någon

lösning på motsättningen mellan kapital och arbete skulle han gärna ”vara med honom

intill änden”.

  Den tredje rösten, Ture Flyboo, utgick i sin bedömning av romanen från antagandet att

Överdal inte representerade ”genomsnittet i ett svenskt industrisamhälle i dag”. Kurt

Salomonson hade målat upp ett typiskt baracksamhälle som möjligen representerade sig

själv men inte resten av den svenska industrikulturen. Fanns någon sanningshalt i detta,

frågade sig Flyboo. Både ja och nej menade han, vilket betydde att åtminstone delar av det

elände på olika plan som visades upp i romanen faktiskt kunde förekomma också på andra

platser i det verkliga Sverige. Sådana missförhållanden måste uppmärksammas och det

hade Kurt Salomonson gjort, och därför var Mannen utanför ur den synpunkten en bra bok.

Mellan dessa tre läsningar fanns en polaritet som spände från de utopiska, närmast andliga

föreställningen om socialism som en tänkbar framstegstanke till den socialreformatoriska

pragmatismen. Möjligen kunde det tolkas som en mätare på den spänning som rådde inom

socialdemokratin vid den här tiden, om vilka vägar det fortsatta samhällsbygget skulle ta.

  Också andra meningsutbyten tog form i offentligheten. Debattbränslet utgjordes i första

hand av det som vardagsspråket vanligen beskrev som motsättningen mellan ”sant” och

”påhittat”. Tidningen Arbetaren arrangerade i nr 51 (17-23.12) en bordsdebatt, det vill säga
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ett samtal mellan författaren och två representanter för ”verkligheten”, en tjänsteman från

Arbetsgivarföreningen och en från Arbetarskyddsnämnden.158 Arbetaren, som börjat

publicera Mannen utanför som följetong, verkade minst lika angelägen som förlaget att

larma  kring  romanen,  något  som  också  bordsdebattens  spaltutrymme  skvallrade  om  -  en

helsida i broadsheetformat.

  Anslaget i diskussionen markerades tydligt, kanske rentav övertydligt, redan i en

vinjettrubrik i tidningshuvudet: ”Finns det någon verklighet bakom dramatiken i

Salomonsons indignationsbok?” De båda representanterna för ”verkligheten” var kritiska

till romanen. De menade att den egentligen var historisk och skildrade förhållandena på

1920- och 1930-talen och inte dagens folkhemsrealiteter, en uppfattning de delade med den

indignerade skribenten i Gruvarbetaren. Därefter inleddes kritik och maningar till

klarläggande av omständigheter som berördes i romanen på samma sätt som om romanen

var en rapport eller utredning. Kritikerna hävdade att Mannen utanför inte var representativ

för en  statistiskt genomsnittlig sanning och därför förlorade sin trovärdighet. Kurt

Salomonson  påminde förgäves om att  en fiktiv text inte var en verifierbar utsaga om ett

exakt förhållande i verkligheten utan en konstruktion med möjliga referenser till

verkligheten. Inte heller mot slutet av samtalet när ”verklighetens förespråkare” såg sig

föranledda att rekommendera författaren en lämplig väg framåt i författarskapet kunde man

skönja någon annan insikt i vad en romantext var. Arbetsgivarföreningens representant

ansåg tendensen vara alltför negativ och hoppades att nästa roman skulle bli mer positiv.

Dessutom saknade författaren förslag till en lösning på problemen och  han borde i något

slags varudeklaration ha gjort klart för läsaren att ”händelserna var undantagshändelser och

således inte representativa”. I sin slutkommentar avböjde författaren sådana direktiv men

lovade att skriva positivt ”i de fall där det finns anledning  göra det”.

  Arbetarens redaktion var medveten om romanens inneboende debattpotential, även dess

användbarhet i konkurrensen med den socialdemokratiskt styrda fackföreningsrörelsen, när

den valde att publicera den som följetong. Romanen uttryckte däremot inte en enhetlig

politisk ståndpunkt och det var därför rimligt att författaren själv fick möjlighet att

presentera sina avsikter. I ett förord skrivet av Kurt Salomonson själv i samband med

första följetongsavsnittet (Arbetaren 1958:49) kallade han Mannen utanför

”tendensroman” och ”anklagelseskrift”, vilket var ett tecken på att det fanns en botten av

sanning i den och att problemen han tog upp allesammans återfanns i dagens svenska

158 Utöver Kurt Salomonson deltog Lars Gröndal, Svenska Arbetsgivareföreningen och Erik Thörnberg,
Arbetarskyddsnämnden. Debatten leddes och sammanställdes av Arbetarens reporter Sven Thiessen.
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samhälle. ”Missförhållandena”, fortsatte han, ”t ex de kvardröjande klassmotsättningarna,

är exakt kopierade ur folkhemmet.” Men av det blev automatiskt inget läsbart.

Verklighetsstoffet måste göras om till dikt, det vill säga diktat reportage. Ambitionen var

inte att han härigenom skulle göra sig till samhällsreformator. ”Ja, det skulle förvåna mig

om den ens förmår väcka nämnvärd debatt”, skrev han något uppgivet. Ämnet kunde

dessutom lätt bli för stort och oformligt. ”Att skriva en social roman är som att knåda ut en

jättelik degklump”, menade han. Genredifinitionen blev inte mindre komplicerad, när han

kallade sin roman en skildring, vilket hade fått läsarna att tolka den som en nyckelroman -

en slags kodad blåkopia av verkligheten - där allt och alla motsvarades av identifierbara

förebilder. För Salomonson var genrebenämningen skildring namnet på hela det projekt

som redan börjat ta form, en berättelse om det svenska samhället. Därför fick han tvinga

sig till en smärtsam objektivitet i berättarhållningen och i den osminkade skildringen av en

arbetarklass, som följaktligen inte framstod i sin bästa dager.

  En ledare i  Arbetaren (1959:11)  summerade den hittillsvarande debatten som romanen

gett upphov till, samtidigt som den också framhävde den syndikalistiska synvinkeln. Med

rubriken ”Mannen utanför - LO” signalerades dikotomin och själva konfliktmönstret i den

offentliga  debatten  sedan  romanen  publicerats  och  där Mannen utanför också i lika hög

grad kunde gälla som beteckning på författaren själv och inte bara på romanens

huvudperson. Enligt ledaren hade Kurt Salomonson uttryckt förvåning över den fackliga

pressens kyliga bemötande av boken. Arbetsgivarsidan däremot hade trots sitt

demonstrativa ogillande av romanens tendens tagit romanens innehåll på allvar och i sin

tidskrift Industria skickat ut en reporter för att klarlägga hur det stod till med klasshatet i

folkhemssverige. Tidningen beklagade att LO inte varit förmögen till samma lyhördhet.

  Ledaren konstaterade fortsättningsvis att LO-pressens kulturavdelningar mottagit

romanen positivt, men att ”det är på det fackligt-sociologiska fältet som negativismen

framträtt”. Ledarskribenten nöjde sig med ett exempel på negativism, nämligen tidningen

Gruvarbetarens nedgörande kritik, vilket som vi sett i grunden gav en skev bild av hur det

faktiskt förhållit sig i fackförbundspressen. Mannen utanför blev ett passande redskap för

den syndikalistiska kritiken av det socialdemokratiskt styrda arbetarsamhället och

objektiviteten fick därmed stryka på foten. Det var ”ombudsmannagardet i LO”, som gått i

svaromål och ”uppträdde som det beståendes förvaltare”, hävdade ledaren och drog

slutsatsen att kritik av förhållanden på svenska arbetsplatser automatiskt också blev kritik

av det ombudsmannaskikt inom LO, som under folkhemsbyggets år ansett sig vara

garanten för arbetarklassens välfärd. Varje kritik mot sprickorna i välfärden var därmed
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också kritik mot fackföreningsrörelsen, eftersom dess ansvarsbörda  som en beståndsdel i

det korporativa folkhemmet vägde tung.

Parnass och mediafokus

Mannen utanför hade nu definitivt gett Kurt Salomonson en identitet i det litterära fältet.

En identitet som mer och mer hade utvecklats från lovande författare med arbetarbakgrund

till inte bara arbetarförfattare, utan också arbetardiktens förnyare, som framförallt hade

tillfört den samtida skildringen av arbetarsamhället ett nytt perspektiv och därmed ett

delvis nytt tematiskt innehåll. Att så var fallet markerades av att hela spektret av

publikationer från olika offentlighetssammanhang ägnade markant utrymme åt romanen. I

de stora rikstidningarna och de större regionala tidningarna kom recensionerna att få stort

utrymme och de skrevs av de etablerade kritikerna. Också publikationer som i första hand

var ombud för olika organiserade intressen uppvisade litteraturkritiska kommentarer av

liknande typ som förekom inom den etablerade litteraturkritiken.

  Ur kollektivet av mottagare stack några polemiska ytterligheter ut, vilka hade mer

ideologiska än estetiska bevekelsegrunder för sin uppfattning om romanen -

kommunistiska Ny Dag, fackförbundstidningen Gruvarbetaren på den negativa sidan och

Arbetaren på den positiva. De två första markerade avståndstagande och kritiserade från

sina bestämda utgångspunkter Mannen utanför  för  ideologiska brister och förakt för

arbetarklassen. Arbetaren anammade i stället romanens diskurs, integrerade den i den egna

rörelsens politiska retorik och gjorde den till användbart redskap i den aktuella striden om

den svenska arbetarklassens framtidsfrågor. Att romanen väckt reaktioner hos olika läsare

och dessutom ofta starka sådana har framgått av recensionsmaterialet, men att romanen

orsakade omfattande debatter, mer än det som här dokumenterats, har inte gått att

belägga.159 Att det intrycket förmedlats i en del tidningskommentarer  kan kanske förklaras

med det speciella debattklimat som rådde under den här tiden. Litteraturen var inte som tio

år senare en arena för samhällsdebatt och det samförstånd som gällde om

folkhemspolitikens aktuella riktning och dess framgångssaga hade ännu inte börjat spricka

upp. Vad Mannen utanför visade var bara början till en spricka som sedan vidgades till en

avgrund de närmaste tre åren.

159 I en intevju i Kvällsposten (29.12 1958) att kritiken mot arbetarna resulterat i protester i form av brev eller
andra påstötningar. Medhåll och stöd fick han främst av arbetare i ”yngre samhällen”. Dessa var mer
förändringsbenägna, mer vakna och mindre fördomsfulla.
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Kurt Salomonson var också själv splittrad mellan ståndpunkten att vilja skriva

tendensromaner för att komma tillrätta med samhällsproblem och att vilja vara en

samhällets opartiske krönikör. I en intervju i nykterhetsrörelsens tidskrift Reformatorn

(1958:47) uppträdde han just som reformator och förklarade att det var problematiken att

bygga ett nytt och bättre samhälle som främst intresserat honom. Ett av de områden han

velat belysa var arbetarklassens nedvärdering av sig själv. Bristen på självrespekt ledde

också  till  en  rädsla  för  överheten,  menade  han  och  fortsatte:  ”Om  vi  kom  bort  från  alla

dessa falska föreställningar kunde vi tala med varandra på arbetsplatserna på ett mera

naturligt sätt med det ömsesidiga förtroende detta skulle skänka och den känsla av ansvar,

som nu måste komma till är det min uppfattning produktionen nästan fördubblas!”

  I mars 1959 startade tidningen Expressen (11.3) en artikelserie med syfte att låta

uppmärksammade författare själva få presentera sig för läsarna. Kurt Salomonson valdes

som den förste i raden, ett tecken på att han nu rört sig från periferin in mot mitten av

offentligheten. Han inledde med en dementi. Hans författarskap hade inte drivits av viljan

att i första hand ”med samhällets bästa för ögonen opponera och kritisera”. Driften att

börja skriva framkallades av högst personliga och egoistiska skäl, skrev han. Därför hade

han också haft svårt att förlika sig med tendensen hos en del kollegor att anpassa sitt

skrivande till den ledande litteraturklickens normer, däribland ett världsfrånvänt snobberi

och förakt för skribenter som tog del i nutidens problem. Epitetet ”arg författare” som fästs

vid honom var meningslöst, om det skulle känneteckna en egenskap hos honom själv,

fortsatte han. Om det överhuvud hade någon mening, måste det istället beteckna de sociala

orättfärdigheter som utgjorde huvudmotiven i hans romaner och som kunde väcka

indignation. Trots engagemanget i samhällets och människornas angelägenheter betraktade

han sig inte som ”litterär ombudsman för någon speciell samhällsgrupp. Det är samhället

jag vill skildra, det sociala dramat, och människorna i detta drama”. Nu var dessutom en ny

tid med nya förhållanden som krävde en ny litteratur. Den utstakade vägen framåt tycktes

klar och i intervjun i Reformatorn beskrevs mer konkret att denna Balzac-inspirerade

målsättning skulle resultera i en serie böcker som skulle skildra olika delar av

samhällsbyggandet.

  Ännu mer konkret och tydligt om författarskapets vidare inriktning formulerade sig Kurt

Salomonson i Kvällsposten (29.12 1958), där redan rubrik och ingress beskrev det

omfattande romanprojekt som var intervjuns centrala budskap: ”Författare med månadslön

planerar  30  romaner  om  svenskt  liv  och  arbete.”  Här  var  det  inte  bara  fråga  om  ett

anmärkningsvärt vågat romanprojekt som skulle sträcka sig över 30 år och innebära 30
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volymer, utan också en ny typ av författare som var anställd av ett förlag för att genomföra

projektet. Mannen utanför var  nummer  ett  i  serien  och  de  tidigare  tre  romanerna  var  att

betrakta som ”förövningar till den epok jag nu inlett.” Romanen hade inte bara blivit en

kritikerframgång, utan sålts slut i två upplagor. Nordisk Tonefilm hade planer på att göra

film av den och ett finskt förlag har anmält sitt intresse för en översättning liksom ett USA-

förlag, som låtit provöversätta den. Mannen utanför hade verkligen hamnat i mediafokus

på ett sätt som hade likheter med den ”hype” som idag kan uppstå kring kriminalromaner.

Kurt Salomonson såg sig inte som proletärförfattare, sade han, och det av två skäl, dels för

att det inte längre fanns proletärer och dels för att han ansåg sig stå utanför kretsen av

proletärförfattare. Han föredrog att kallas samhällskritiker, en hederstitel vars dubbelhet

han snart skulle bli varse.160

Sveket

Den 29 oktober 1959, i det närmaste på dagen ett år efter att Mannen utanför kommit ut,

nådde Sveket offentligheten. Den sociala berättelsen om det samtida Sverige i industrimiljö

tog nu sin fortsättning i den Vita Staden, en urban miljö i det norrländska kustlandskapet

med handlingen  koncentrerad till ett järnverk, till skillnad från Överdals instängda

brukssamhälle i avfolkningsbygd. I Mannen utanför hade sociologen Salomonson tagit ett

helhetsgrepp på det svenska brukssamhället som en social värld sammantvinnad med

synliga och osynliga trådar, synliga och osynliga spänningsfält som bestämde både

maktrelationer och personliga förhållanden.

  I Sveket var det snarare socialpsykologen Salomonson som klev fram och i första hand

satte arbetarnas egen sociala kultur under lupp. Individen fick en skarpare belysning, även

om det sociala livets villkor och ideologiska föreställningar också gjorde sig märkbara och

återspeglades på olika sätt i romanpersonernas livsval och moral. Den individuella

polariteten och romanens tematiska dikotomi spände mellan den åldrande, strax

pensionsmogne arbetaren Andreas Wijk och hans villrådige, desorienterade och sökande

son Bruno, en modern Hamletgestalt i blåställ. Den äldre mannen befann sig i det

160 En ytterligare bekräftelse på Kurt Salomonsons position efter de fyra romanerna var en omfångsrik
presentationsartikel i folkpartistiska Falu-Kuriren (4.8 1959) av Stig-Åke Stålnacke. Redan rubriken ”Den
nye arbetarförfattaren” signalerade att Kurt Salomonson nu intagit en bestämd plats på den litterära scenen. I
Stålnackes språkbruk var författaridentiteten något mer nedtonad och han beskrevs som en samhällskritisk
författare. Som arbetarförfattare var han ovanlig, därför att han  riktat sin kritiska blick också mot
arbetarklassen själv.
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ångestladdade tillståndet att summera ett liv som redan till stor del levts. Det som återstod

var att hitta en väg att förlika sig med sitt öde. För Bruno Wijk pulserade i stället ångesten

av att livet avkrävde honom ständigt nya beslut som skulle bestämma hans framtid.

  Den unge huvudpersonens sökande kontrasterades också mot jämnåriga som varit mer

målmedvetna att staka ut vägen mot framtiden. Mats Holmgren, som porträtterades redan i

Mannen utanför,  hade  avancerat  ytterligare  ett  stycke  i  karriären  och  blivit  anställd  som

journalist på en av de lokala tidningarna. Fackföreningsordföranden Hilmer Ek, redan en

van arbetarrörelseidkare för att använda ett Jan Myrdal-uttryck, försökte förgäves värva

den tvehågsne Bruno till sekreterarposten i den lokala fackföreningsstyrelsen. Romantiteln

gavs under berättelsens gång mångskiftande innebörder och suggererade läsarens

kreativitet, att som deltagare formulera svåra beslut och problematiska livsval parallellt

med de fiktiva personerna i romantexten.

Mannen utanför mynnade  ut i ett konkret misslyckande för idén om delat ansvar.

Ideologiskt tycktes idén överleva i romanen genom att Högfjäll, en av de mest oförsonliga

och dogmatiska personerna i romanen, närmast förgiftad av klasshat, ställde sig på

platschefens sida med en fördjupad insikt att också arbetarna måste ta individuellt ansvar

och inte dölja sig i klasskollektivism. I Sveket slutade Bruno Wijks sökande efter mening

och riktning i livet i vad man skulle kunna kalla en livskompromiss, när han tillsammans

med ingenjören Vallander reste på bilsemester ut i Europa, ett klassöverskridande äventyr

som symboliskt skulle kunna tolkas som den samtida modernitetens väg in i det nya

samhället - fritt från klasskrankor och befolkat av fria bilburna individer i fritt sökande

efter existentiell mening. Med Mannen utanför hade Kurt Salomonson placerat sig väl

synlig i den samtida litterära miljön, etiketterad som social berättare, men knappast med

den självklara identiteten som arbetarförfattare i ordets gängse mening, även om han

uppenbart tematiserade en aktuell problematik som i första hand berörde personer ur den

traditionella arbetarklassen. Det var närmast ofrånkomligt att Sveket lästes och bedömdes

under påverkan av romanen innan. Av många uppfattades den som en fortsättning på

Mannen utanför, något som ibland bestämde själva bedömningsförutsättningen, inte sällan

till romanens nackdel. I rikstäckande och större regionala tidningar med tydlig

kulturjournalistisk ambitionsnivå ägnades romanen utförliga recensioner, skrivna av

etablerade kritiker och i flera fall skribenter som följt författarens väg fram mot hans femte

roman.
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Liberala och konservativa tidningar

Olof Lagercrantz som varit en av följeslagarna gav nu för första gången sitt helhjärtade

erkännande (Dagens Nyheter 29.10 1959). Visserligen hade han några kritiska

anmärkningar som gällde bredden i berättarperspektivet, och som mynnade ut i att också

företagarnas och de statliga myndigheternas perspektiv borde lyftas fram, så att samhället

därmed inte bara speglades ur arbetarkollektivets synvinkel. Slutomdömet blev att Sveket

var Kurt Salomonsons bästa bok och romanens främsta tillgång, utöver dess både satiriska

och medkännande egenskaper, var att den kunde tjäna som diskussionsinlägg.

Idealbildningen i folkhemmet och kroppsarbetarnas andliga situation var romanens

bärande teman  och däri inbegreps arbetarnas självhat, klasshatet, generationsklyftorna,

den andliga likformigheten och bristen på ansvar. Lagercrantz menade att Kurt

Salomonson var tämligen ensam bland dagens författare ”att hålla denna vitala diskussion i

gång”, och att romanens tema i grunden hade giltighet också utanför arbetarklassen, vilket

ledde honom till slutsatsen att ”författarskapet kan göra anspråk på att vara en allmän

angelägenhet”.

  Ett konkret och iögonenfallande uttryck för att Lagercrantz omdöme hade acceptans i en

större krets var att Kurt Salomonson delade Svenska Dagbladets litteraturpris hösten 1959

tillsammans med Bengt Söderbergh. Prisnämnden betonade i sin motivering att författaren

med Sveket visat ”en väsentligt större säkerhet än tidigare.” Romanen behandlade ett stort

samhällsproblem, nämligen diskrepansen mellan folkhemmets  materiella välstånd och den

individuella lyckan. ”Kurt Salomonson diskuterar orsakerna och kommer med kritik och

självkritik. Nämnden finner ´Sveket´  så betydande som social roman att den förtjänar ett

av årets litteraturpris.”161 I bedömningsgruppen satt bland annat tidningens recensent Gösta

Attorps, som strax innan offentliggörandet av priset skrivit en ”understreckare” i tidningen

(Svenska Dagbladet 8.12 1959), där han ingående diskuterade romanens problematik.162

Också Attorps berörde frågan om ensidigheten i berättarperspektivet, men kom till skillnad

från en del andra bedömare till slutsatsen att ensidigheten var en nödvändig, närmast

positiv, drivkraft i texten för att skapa läsarreaktioner och debatt. Till sist kommenterade

Attorps romanens något överraskande slut, då huvudpersonen Bruno tillsammans med

ingenjören Valander planerade en gemensam bilresa till Frankrike. Händelsen fick närmast

161  Prismotiveringen återgiven efter Svenska Dagbladet  19.12 1959.
162 Gösta Attorps (1899-1976) rekryterades som fast medarbetare för Svenska Dagbladets skönlitterära
bevakning redan 1929 (Rydén 1987, s. 209) Attorps disputerade året efter på en avhandling om författaren
Pelle Molin och publicerade ett antal böcker under åren. Vid tillfället för tidningens litterära pris 1959 hade
Attorps ett väl hopsamlat kapital som kritiker.
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karaktären av en pilgrimsfärd i Attorps symboliska tolkning med paralleller till Chaucers

beskrivningar av de medeltida pilgrimernas vandringar, där klassidentiteter  åtminstone

tillfälligt tycktes upphävda. Frankrikeresan blev ett konkret exempel på att

klassmotsättningarna i sin traditionella form var på väg att lösas upp i det svenska

folkhemmet och att gamla barriärer som tidigare varit svåra, för att inte säga omöjliga att

överbrygga, nu var forcerbara. För Hemming Sten i Expressen (28.10 59) var romanens

ärende ifrågasättandet av  folkhemmets  idylliserade bild, där materiellt välstånd och lycka

inte överensstämde med varandra. ”Som alarmklocka inför sextitalets välfärdsmättnad är

Kurt Salomonson oumbärlig”, avrundade han, sedan han visat hur författaren skjutit hål på

diverse myter och idealföreställningar om den egna samtiden.

  Sydsvenska Dagbladets Sigvard Mårtensson (29.10 1959) problematiserade i högre grad

romantexten. Han såg likheten med ett känt tema hos Folke Fridell ”att vara med och dela

och  bestämma”,  och  menade  att  det  också   hos  Salomonson  fanns  en  botten  av

syndikalism. Problemet var att arbetaren hellre valde individuella lyckolösningar som

bilägande, i stället för ett tyngre individuellt ansvar för kollektiva angelägenheter. I

skildringen av arbetarklassens sociala medvetande hamnade  Salomonson i ett dilemma

genom sin berättarmetod. Till skillnad från gestaltandet  i Mannen utanför lät  han  nu

personerna tala fram sina åsikter och sitt förhållningssätt till världen och varandra, vilket

fick till följd att de representerade en typ och inte uppfattades som levande människor. Den

livsvärld som presenterades målades också i en alltför svart och negativ färg, ansåg

Mårtensson. ”Det är som Salomonson underkände den värld han skildrar och som han i

människorna sökte enbart ett material för detta underkännande”, vilket sammantaget ledde

till att skildringen snävades in i en tröttande ensidighet och samtidigt motsägelsefullhet i

spänningsfältet mellan persongestaltning och polemik. För Mårtensson var Sveket en

svagare roman än Mannen utanför men han konstaterar ändå: ”Någon likgiltig bok är

`Sveket´dock inte, den har ett kraftigt grepp även i sina svagare partier, och den har en

fläkt av uppror och lust att sopa rent som drar läsaren med sig.” Romanslutet fick inte

godkänt av Mårtensson. Brunos resa tillsammans med ingenjören harmonierade inte med

hans utveckling i romanen, eftersom han under romanens gång formats till en mer

självmedveten arbetare med en säkrare identitet.

  Göran O. Erikssson i Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning (28.11 1959) ägnade mer

utrymme  åt  att  beskriva  Kurt  Salomonsons  position  i  det  litterära  fältet.  Han  utgick  från

den ensidiga bild av författaren som målats upp och blivit den gängse, den som

arbetardiktens förnyare. Visserligen diktade Salomonson om samhället, ”för att klarlägga
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dess missförhållanden och uttrycka dess vånda” på liknande sätt som läromästarna Ivar Lo-

Johansson och D.H. Lawrence, men sin egenart fick han  genom att gestalta spänningar

under ytan. I Mannen utanför utgick han från individuella situationer, något som gav

skärpa och nyansrikedom av ett slag som den typiska kollektivskildringen saknade. Det här

var ett uttryck för att Salomonson också var en del av den litterära huvudströmningen i

femtiotalet. Det fanns även hos honom en romantisk individualism som var lika uttalad

som hos generationskamraterna. Det intressanta med Salomonsons författarskap var därför

inte att han ”försöker fånga arbetarklassens situation i ett förändrat Sverige”, utan att

författarskapet speglade detta tillstånd genom ett ”temperament som självt är kluvet i sin

tids motsättningar, sentimentalt indignerat och krasst realistiskt, sökande en allmän sanning

som ständigt jävas av hänsynen till enskildheterna”.

  Sveket hade starka tematiska beröringspunkter med Mannen utanför. Till skillnad från

Mårtensson reagerade inte Eriksson negativt inför typiseringen av gestalterna. De

fungerade som ”figuranter i ett demonstrationsspel” och skulle så göra, eftersom syftet

med romanen var att visa att ”välfärdens arbetare har svikit sin bestämmelse, som

ursprungligen var att gemensamt skapa en lyckligare värld för alla, och han menar att de

alla har deltagit i sveket”. Någon utväg ur dilemmat erbjöd inte  romanen. Salomonson var

för mycket hederlig reporter för det, menade Eriksson och uppfattade textens grundton mer

som  beklämning  och  oro  än  vrede  och  frälsarnit.  Båda  romanerna  hörde  intimt  samman

tematiskt. Den nya visade därför inget tydligt exempel på förnyelse, annat än ett mer

påtagligt intresse hos författaren för de aparta människorna, de marginaliserade, de ur

kollektivet utfrysta och missförstådda. De utanförstående trädde fram som romanens

centralgestalter och av det skälet var beteckningen arbetardiktare för snäv att fästa vid Kurt

Salomonson.

  Flera   recensenter  i  olika  regionala  tidningar  beröde  i  likhet  med  Göran  O.  Eriksson

genrekaraktären och själva identiteten hos författarskapet. Formuleringar  som ”bred

samhällsskildring”, ”ny sorts proletärdiktning”, ”förnyare av arbetarromanen”, ”social

diktning” eller  ordalydelsen i Västmanlands Läns Tidning (4.12 1959) att ”[s]teget från

proletärroman till folkhemskritik har verkat befriande på Salomonsons skrivsätt”, är några

axplock ur de omdömen som förekom. I beskrivningen av romanens centrala tema rådde

stor överensstämmelse. Göran O. Eriksson hade i sin bedömning gått så långt att han

utlyste den utanförstående individen som romanens fokus, men vanligtvis uttrycktes

textens tematiska centrum med ett något annat ordval, som i grunden inte uteslöt Erikssons

tanke. Människan och individen befann sig otvivelaktigt i den tematiska mittpunkten i
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Sveket, men människan sedd i relation till sitt sociala väsen, hennes delaktighet i och

avskildhet från kollektivet. För individen arbetaren var själva arbetet en central del av

identiteten och föreställningen om meningsfullhet och värde, inte bara arbetets värde utan

värdet av livet självt, existensen fattad i sin totalitet. I romanen lät Salomonson sin

huvudperson illustrera  problematiken på olika sätt, vilket fick till följd att inte bara

klassens individuella trauman gestaltades, utan udden i romanen kom också att peka ut mot

det större kollektivet, det pågående folkhemsbyggets grundstenar, vars giltighet, mål och

mening ifrågasattes.

  I jämförelse med Mannen utanför  var det gestaltningen och textens retoriska tilltal som

inte fick godkänt, vilket tog sig uttryck i kritik som gällde typifieringen av

romankaraktärerna, tendensen att låta personerna bli språkrör för författaren i stället för att

ges eget liv och  en försvagning av intensiteten.163 Det genomgående intrycket var dock att

också dessa kritiker, trots de påtalade svagheterna, ansåg att Sveket var  en  av  de

märkligaste litterära prestationerna på länge, ett omdöme som recensenten i Östersunds-

Posten (30.10 1959) instämde i. Hans diktning behövdes i folkhemmet betonade Karlstads

Tidning (31.10 1959) och Kalmar Läns Tidnings slutomdöme gick så långt i sitt beröm att

Sveket var ”i vår nutida litteratur helt enastående” (10.12 1959).

  Några av de regionala och länsspridda tidningarna ägnade stort utrymme åt romanen  och

i flera fall var det också fråga om recensenter som hade följt författarskapet. Mats Balgård i

Västerbottens-Kuriren (3.11 1959) skrev en mycket utförlig recension, som behandlade en

mängd olika aspekter av romantextens tematik. Han menade att Salomonson var unik i sitt

ämnesval, när han gav sig i kast med att genomlysa kroppsarbetets aktuella problematik.

För Balgård var den självklara referenspunkten Folke Fridell, som skilde ut sig från

Salomonson på så sätt att den senare lyckades ta ett mer heltäckande sociologsikt grepp på

frågan om de nutida industriarbetsplatsernas hela problematik i det moderna

välfärdssamhället.

  Den låga värderingen av kroppsarbetet, kroppsarbetarens vantrevnad i det moderna

välfärdssamhället och den fackliga arbetarrörelsens svek mot sina egna var centrala

problemområden som vinklades på nytt sätt, genom att alla typer av motsättningar och

relationer som kunde förekomma i den moderna industrimiljön gestaltades på ett

mångsidigt sätt. Enligt Balgård bestod Bruno Wijks huvudproblem i att han insåg ett

163 Kvällsposten 29.10 1959, Norra Västerbotten 29.10 1959, Sundsvalls Tidning 4.11 1959, Lunds Dagblad
9.11 1959, Kalmar Läns Tidning 10.12 1959, hörde till dem som reagerade på ”typifieringen” av
karaktärerna och på att de dresserats för hårt av författaren.
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närmast olösligt dilemma: att få värdighet som arbetare innebar nämligen med

nödvändighet att lämna arbetarklassen, det vill säga att bli klassresenär, en logik som Wijk

inte ville acceptera. Romanen hävdade tveklöst att  arbetarna själva var drivkraften och

bärarna av denna ideologi. Bruno Wijk tycktes  slutligen komma ur  dilemmat genom att

försonas i en kärleksrelation med Marta och att bryta klassegregationen genom

semesterresan med ingenjören Valander. För Balgård uttryckte romanens slutvinjett ”ändå

en författarens förhoppning att klyftan mellan kroppsarbetare och dem som `blivit nånting´

i ett framtida bättre samhälle skall kunna plånas ut”.

  Den traditionella klasskampen var således inte lösningen på de nya problemen, den måste

sökas någon annanstans. Balgård antydde också en orsak, delvis grundad i hans läsning av

Salomonsons romaner men säkerligen också konstruerad ur hans egen liberalt färgade

ideologi. ”Det bittra arvet från den gamla ofria svenska överhetsstaten som vi fortfarande

släpar på” var orsaken till att kroppsarbetarna var så kuvade och nedtrampade att endast hat

och kollektiv förbittring kunde tjäna som medel till frigörelse. Men med den paradoxala

följden att giftet invaderade dem själva. Slaveristämpeln och ärren brändes djupt in i

själarna och förblev där, även sedan de yttre tecknen på att förtrycket försvunnit. Sveket

bestod därför enligt Balgård i att arbetarnas egna organisationer misslyckats i den

förändringsprocessen, och rörelsen hade i stället blivit en tummelplats för dess egna sociala

klättrare. De kvarvarande fick trösta sig med den redan slitna och förbrukade, men

idealiserade, självbilden som byggts upp som skydd för självkritik och nödvändiga nya

insikter. ”Man väjer undan för att rikta kritik och krav också mot de egna - försumpning är

resultatet”, löd Balgårds bittra slutsats om småskurenhet, feghet  och intolerant mentalitet,

som gradvis vunnit fäste i arbetarrörelsens organisationer. Det var mot detta som Kurt

Salomonson riktat sin udd, menade han och i den mån han skjutit över målet så berodde

det  på  att  författarens  verklighetsbild  i  allt  för  hög  grad  färgats  av  egna  bittra  personliga

erfarenheter. Här fanns orsaken till den svaghet som häftade vid romanen, nämligen att det

samhälleliga perspektivet smalnat av onödigt mycket och uteslutit ”skuggpartierna” i

samhället, det vill säga företag, myndigheter och organisationer. Helhetsperspektivet hade

ingen författare ännu lyckats gestalta, men  Salomonson var på god väg.164

164 I den andra västerbottenstidningen Norra Västerbotten (29.10 1959) menade Tore Frängsmyr att Sveket
var att betrakta som en direkt fortsättning på Mannen utanför men med en karaktärsteckning som saknade
djup. Däremot prisade han Kurt Salomonsons engagemang i sina problemställningar och ambitionen att vara
en objektiv iakttagare av samhället och inte ombudsman för särintressen. En annan norrländsk röst, Gunnar
Söderholm i Norrbottens-Kuriren (4.11 1959) konstaterade att Kurt Salomonson i Sveket framträdde som
färdig författare som förnyat trettiotalets arbetarromaner. Genom att förena ilsken objektivitet med
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Bo Eriksson i Upsala Nya Tidning (6.11 1959) poängterade släktskapet mellan den

föregående romanen och Sveket. I Mannen utanför dödförklarade Salomonson den

traditionella klasskampens hjältegestalt och visade upp en osminkad sida av den

individuelle arbetaren, som liknöjt och robotlikt gick till åttatimmarspasset, lyfte en icke

helt oäven lön och överlät åt fackföreningen att sköta sina angelägenheter. Hjälten blev i

stället den demokratiske industrichefen, som misslyckades i sitt projekt på grund av bland

annat den substanslösa ansvarslösheten hos arbetarna, vilket ledde till att han själv

marginaliserades till en maktlös utanförstående. Sveket tematiserade ett utanförskap som

uppstod när någon avvek från ”den uniformerade och likriktade massan”. Utanförskapet

och konflikterna inom arbetarkollektivet var mer relevanta för den folkhemska

samhällsmodellen än den traditionella klasskonflikten, vilket fick Eriksson att tala om

”inomklasskamp”. Salomonson hade inte bara riktat sin kamera mot rätt objekt, utan hade

dessutom lyckats med filmresultatet och läsaren blev övertygad, ja så övertygad att

romanen beskrevs som ”sprängstoff i folkhemmet”.

  Det explosiva och kontroversiella fann Eriksson i skildringen av de olika typer av svek

som romantexten gestaltade och det slutliga sveket var Bruno Wijks räddhågsna

anpassning till kollektivet och den sociala likriktning som förväntades av honom. Men den

gemenskapen visade sig vara en falsk gemenskap, där friheten var en frihet från ansvar, där

jämlikheten var avundsjuk bevakning av medmänniskorna och där broderskapet var

översitteri mot avvikarna, och samtidigt doldes det verkliga tillståndet effektivt i myten om

den hederlige arbetaren som upprätthölls av alla. Båda recensenterna avvek från varandra i

synen på några av romanens centrala teman. Balgård lyfte fram förtryckets stämpel som

avgörande för arbetarklassens mentalitet, medan Eriksson var mer benägen att se en

likriktningens kultur inom klassen och dess organisationer som drivkraften i de sociala

mönstren. Båda gjorde dessutom olika tolkningar av romanslutet. För Balgård blev

europaresan en frigörande handling medan den för Eriksson i stället framstod som ett

exempel på den uppgivenhetens mentalitet som likriktningen cementerat i individernas

personligheter.

  Ett exempel på en tredje läsning av romanen gav Per Gunnar Evander i Gefle Dagblad

(29.10 1959). Evander, som själv präglats av miljön i ett brukssamhälle, menade att det var

relationen mellan fadern Andreas och sonen Bruno, som bar upp romanens egentliga tema:

den unge mannens möjliga livsval eller om man så vill, Hamlettemat. Brunos livssituation

engagemang hade han flyttat fokus från trettiotalets misär och kamp för social rättvisa till den moderna
arbetarklassens vilsna håglöshet i det nya konsumtionssamhället.
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påminde om ingenjörens i den föregående romanen, eftersom båda tvingades göra valet att

antingen vara sann mot sig själv eller att anpassa sig till en livslögn. Bruno kom till

slutsatsen  att  han  ”vägrar  att  förneka  sig  själv  och  sitt  eget  jag”,  samtidigt  som  han  av

omgivningen ville ha ett egenvärde, som inte var grundat på socialt betingade hierarkier

och värdeskalor. Evander menade att romanen gav nådastöten åt den urgamla

föreställningen att kroppsarbete inte var förenligt med att vara en bildad och helgjuten

personlighet, utan var något som förutsatte ett övergivande av klassen.

  Utöver att Evander individualiserade romanens grundproblematik i sin läsning,

problematiserade han också genrebegreppet ”social roman” eller med Evanders

terminologi ”social diktning”, som mer uttryckte ett förhållningssätt i berättandet. Han

konstaterade inledningsvis att själva begreppet ”social diktning” grundade sig i ett

feltänkande, eftersom all diktning  i grund och botten var social i den bemärkelsen att den

hade till uppgift att tjäna som förbindelselänk mellan diktaren och läsaren. Därav följde

också att det på intet sätt var självklart att dikt som ”utvecklar strängt sociala motiv” skulle

vara mer angelägen eller ”fylla en större mission”. I sista hand var det den litterära

kvaliteten som fällde utslaget.

  Ett antal andra borgerliga landsortstidningar ägnade stort recensionsutrymme åt romanen.

Borås Tidning (31.10 1959) slog fast att Kurt Salomonson var en av de mest

uppmärksammade av de unga författarna, att litteratur för honom alltid var ”engagerad

litteratur”, att han var en begåvning och att Sveket var en ”social roman”. Diagnosen tydde

på att både författarjaget och romanerna nu fått en tydlig profil i det offentliga

medvetandet. Tidningen fortsatte med att sätta in honom i en arbetarlitterär tradition och

ansåg att han genom sitt tema ”den moderne industriarbetarens problem i

välfärdssamhället” förnyat genren. I realiteten hade Salomonson avskaffat proletärromanen

och ersatt den med en skildring av arbetaren som den moderna människan, det vill säga en

människa som var karakteriserad av den tid den levde i.

  Tidningen Bohusläningens skribent Tore Winqvist (15.12 1959) karakteriserade Kurt

Salomonson som sociolog och politisk grubblare, och utsåg honom till den mest betydande

i den kategorin. Samhället i sin helhet var huvudföremålet för skildringen och debatt var

syftet. Winqvist menade att Salomonson ville reformera samhället, och den teknik han

använde var att just visa upp dess sanna, osminkade ansikte, framför allt materialism och

likriktning. Winqvist såg ett kommande problem med den fortsatta demokratiseringen av

utbildningssamhället, nämligen att författarna i allt högre grad själva blev produkter av

ståndscirkulationen och därmed blev oförmögna att skildra den verklighet som fortfarande
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en stor del av befolkningen levde i. Skulle litteraturen därför under de kommande

årtiondena återspegla endast förhållandena i socialgrupp I och II, frågade sig Winqvist.

Salomonson var undantaget som bekräftade regeln och kunde kanske bli den som ville

”spegla förbisedda skrymslen i dagens samhälle”.

  Barometern i Kalmar (24.11 1959) ansåg i likhet med de föregående att debatten om

samhället var romanens syfte, men koncentrerat kring kärntemat trygghet, som

problematiserades på olika sätt. De positiva kommentarerna präglade också mottagandet i

Skånska Dagbladet (10.12 1959), Jönköpings-Posten (10.2 1960) och Mora Tidning (28.12

1959). I kortare format än de föregående framhölls romanens kvalitet som socialreportage,

som  modern  arbetarlitteratur  i  betydelsen  spegling  av  arbetslivet  som  helhet,  som  en

illusionsfri skildring utan propagandainslag och därmed något av det mest angelägna och

enastående i samtidslitteraturen. En landsortstidning som däremot inte sparade på

utrymmet var Västervikstidningen-Vimmerby Dagblad (9.11 1959). En detaljerat

refererande och analytisk recension mynnade ut i slutsatser som att Kurt Salomonson var

den ledande samhällsskildraren. Romanens centrala tema rörde ”arbetarens frihet och den

nya  ofrihet  som  den  har  försatt  honom  i”.  Det   var  den  eviga  frågan  om  individen  och

kollektivet i ”modern tillspetsning” och människornas och samhällets förhållande till

arbetet.165 Även om olika recensenter hade kritiska synpunkter var den dominerande rösten

i de borgerligt-liberala tidningarna att Sveket var en angelägen roman och Kurt

Salomonson en författare som nu nått sin mogenhet och som intagit sin givna plats i

samtidslitteraturen. För Bernt Eklundh i Göteborgs-Tidningen (3.12 1959)  blev Kurt

Salomonson en av de författare som fick representera en mognadens röst i

samtidslitteraturen och ett mångsidigt femtiotal  som nu gick mot sitt slut. I en

samlingsrecension av Bo Widerberg, Bengt Söderbergh, Lars Gustafsson och Kurt

Salomonson konstaterade han att den sistnämnde stack ut som tidens samhällsskildrare och

därmed jävade föreställningen om verklighetsflykt. Hans allvarliga diagnos över det

moderna genomorganiserade samhället var en varning till oss alla:”människovärdet är

alltid i fara”.

165 Högertidningen Smålands Allehanda (11.11 1959) menade att arbetaren trots materiell och ekonomisk
utjämning fortfarande satt fast i sitt klasstänkande och förmenat sig möjligheten till andlig utveckling.
Individen har blivit kollektivets fånge.
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Socialdemokratiska tidningar

Det var inte förvånande att recensenter i den liberala pressen kände sig mer ideologiskt fria

att instämma i författarens kritik av det folkhem som var under uppbyggnad, eftersom det i

så hög grad  präglades av socialdemokratins samhällssyn. Eftersom Sveket kröp under

skinnet på både arbetarkollektiv och enstaka individer med ett tämligen solkigt

besiktningsprotokoll som resultat, borde rimligen reaktionen från de socialdemokratiska

dagstidningarna varit avvisande och negativa. Helhetsbilden berättade dock något annat.

De flesta recensenter förhöll sig i grunden positiva till romanen med några intressanta

undantag.

  Aftonbladet hade sedan något år tillbaka blivit organ för den samlade

fackföreningsrörelsen LO och markerade genom sin kulturredaktör, Karl Vennberg, en

påtagligt kritisk hållning till Sveket (2.12 1959) jämfört med tidningens rakt igenom

positiva läsning av den föregående romanen. Vennberg såg ett samband mellan

Salomonsons samhällsdiagnos och andra röster som gjort sig hörda på andra fronter.166

Den utvecklingsoptimism som  många uttryckt om maskinsamhällets möjligheter tycktes

nu ha vänts till sin motsats, nämligen att materiellt välstånd inte var en garanti för lycka

och ett rikt människovärdigt liv. ”Kurt Salomonson bestyrker som kartläggare av

välståndets fiasko just den sortens erfarenhet och besvikelse”, konstaterade Vennberg.

Sedan följde närmast en katalog av brister i både gestaltning och narratologisk

konstruktion av romantexten, vilket fick till följd att den inte övertygade läsaren, i varje

fall inte Karl Vennberg. Texten blev en endimensionell rapport om arbetarklassens tillstånd

och behov. ”Om den är riktig inger den föga hopp”, konstaterade Vennberg och spårade

den möjliga orsaken till den kompakta negativismen i svikna utopiska förhoppningar hos

författaren, snarare än i personliga trauman. Som helhet var det själva ensidigheten som

dödade texten, men en ljuspunkt i mörkret, ensidighetens positiva effekt, var att romanen

kunde tjäna som ”brutal social demaskering”, och som sådan hade den lysande sidor.

  Själva brutaliteten med dess provokativa verkan var också för Jacob Branting

(Arbetarbladet 3.11 1959)  romanens mest förtjänstfulla sida. Branting, som i likhet med

Vennberg var kulturredaktör, tog sin utgångspunkt i den föregående romanen och menade

att det låg Sveket i fatet att den i så hög grad liknade denna. Han såg repetition utan nya

perspektiv eller som han uttryckte det, ”en något fränare och mer illaluktande brygd på

166 I sin recension hänvisade han till artiklar i Författarförbundets litterära kalender ”Vintergatan”, där bl a
Ebbe Linde och  Stig Carlson såg ett negativt samband mellan välståndsökning och en bortvittrande
lyckobetonad livskänsla.
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samma ingredienser”, och för att spetsa till sin kritik ännu mer beskrev han romanen som

ett ”uppkok”men med hätskare ton. För Branting överskuggade romanens teser dess

personteckning och gjorde den konstnärligt ojämn, alltför mycket karikatyr i stället för

karaktärisering och för mycket resonerande på bekostnad av gestaltning.

  En del av romanens samhällskritiska inslag betecknade Branting som teknikfientliga och

reaktionära och jämförde med Ivar Lo-Johanssons mer framstegsvänliga tolkning av

bilismens positiva sidor, samtidigt som han vände sig mot författarens ensidigt mörka bild

av arbetarnas känslomässiga utarmning. Trots ensidighet och brutalitet hoppades Branting

på att romanen skulle fungera som den förmodligen var menad, nämligen som debatt som

kunde vädra ut eventuell instängdhet i folkhemmet. Gick det inte att få upp

folkhemsfönstren med konventionella medel var det ibland legitimt att slänga en tegelsten

genom dem, avslutade Branting.

  Artur Lundkvist i Stockholmstidningen (29.10.1959) hade ett diskretare tonfall i sin kritik

än de båda kulturredaktörerna. Han uttryckte snarast bekymmer över möjligheten för Kurt

Salomonson att fortsätta på den inslagna vägen, som han bedömde som en litterär

återvändsgränd: ”Men ändå tror man inte att han med fördel kan fortsätta mycket längre

utan att byta ämne eller grepp.” Han  uttryckte därmed en uppfattning som kanske låg

närmare i linje med en kritiker som själv också var författare och brottades med frågor om

litterär form och berättarstrategier.167 Artur Lundkvist hade tidigare inte recenserat

Salomonson och såg sig därför manad att klargöra hans position  på den aktuella litterära

scenen. Enligt Lundkvist hade han mutat in ett eget område, ”den moderna

arbetarromanen”, med tillägget ”den industriella samhällsskildringen”, en precisering som

markerade något nytt i förhållande till den redan etablerade traditionen, vilken Lundkvist

själv var  en förgrening av. Salomonson sågs som den självklara efterträdaren till Folke

Fridell  och  definierades  ideologiskt  som anarkosyndikalist,  som utvecklat  en  fri  kritik  av

aktuella missförhållanden, ”inte minst inom arbetarklassen själv”. Svekets tema,

engagemanget och kraften i texten, tilltalade Lundkvist.

  Till skillnad från andra bedömare ansåg han inte att romanen kännetecknades av

ensidighet. Han lyfte istället fram komplexiteten i författarens sociala skildring.

Skräckskildring ville han däremot inte kalla den. I motsats till Vennberg ansåg Lundkvist

att Bruno Wijk var en central karaktär i romanen som gestaltade en bärande moralisk

tematik, som slutligen mynnade ut i den större, moraliska svek-problematiken. Den kunde

167 Under femtiotalet övergav Artur Lundkvist delvis poesin och profilerade sig bl. a. med ett antal romaner,
t.ex. Vindingevals (1956), Komedi i Hägerskog (1959).
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beskrivas som att arbetarklassen som helhet avstått från att använda den frihet den vunnit.

Jämlikheten hade reducerats till avundsjuka och broderskapet hade förvrängts till

kollektivets förföljelse av allt avvikande. Lundkvist instämde till skillnad från  Branting i

Salomonsons kritiska beskrivning av bilen, att den både mentalt förslavade och nivellerade

individerna.

  Av recensenterna i regionala socialdemokratiska dagstidningar var Anders Sundström i

Västmanlands Folkblad (28.1 1960) den mest kritiske. Han formulerade sina tankar när den

stora recensionsfloden redan passerat och kanhända  påverkade det hans ståndpunkter.

Boken har blivit mycket omdebatterad påpekade han inledningsvis och konstaterade att

”det är en roman som inte är någon roman”, med tillägget ”åtminstone inte i gammal stil”.

Sundström medgav att Sveket i likhet med andra traditionella romaner höll sig med en

huvudperson och andra tydliga karaktärer, men orsaken till genreosäkerheten var inte den

här gången förhållandet till verkligheten utan att romanen saknade slut: ”Allt flyter ut till

ett  intet  där  man lämnar  alla  personerna  utan  att  någon av  dem egentligen  nått  till  något

´mål´.” Sundström kände sig  inte bara sviken av den narratologiska logiken, utan också av

författarens ärende. Han tyckte sig ana att Salomonson menade att arbetarrörelsen hade en

del av ansvaret för det svek som skildrades i romanen. Han värjde sig för den tanken och

var i stället mer benägen att se sveket hos arbetarna själva: ”De skäms för att vara arbetare,

de har slavmentalitet, de vågar ingenting, de vill ingenting.” Som helhet såg han romanen

som en anklagelseakt, där bristen på normalmänniskor kändes påtaglig, en obalans som

han hänförde till författarens brist på konstnärsskap. Sundström höll inte med om

påståendet  att den svenske arbetaren inte fick kritiseras. Tvärtom menade han att

självkritiken varit en del av arbetarlitteraturens tradition. Trots ensidigheten i attackerna

och negativismen  fanns i romanen en frisk uppkäftighet ”som arbetarrörelsen inte borde

vifta bort”.

  Andra recensenter i den regionala arbetarpressen uttryckte  sig mer uppskattande och

förstod meningen med romanen på ett annat sätt än de ifrågasättande och negativa

kritikerna. Sture Hammenskog i Norrländska Socialdemokraten (24.11 1959) såg en mer

nedtonad och nyanserad samhällskritik i Sveket jämfört med Mannen utanför. Romanen

blev i hans läsning ”helgjuten och utomordentligt disponerad”. Samhällskritiken hade bred

giltighet  och  riktade  sig  mot  olika  sektorer  av  samhället  och  han  avslutade  sin  korta

recension med att konstatera att Sveket var den slutgiltiga bekräftelsen på författarens

nyvunna ställning som samhällskritiker. Östra Småland (1.2 1960) såg Salomonsons likhet

med Fridell och menade att båda hade haft modet att behandla aktuella sociala problem ur
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annan synvinkel än tidigare arbetardiktare. Salomonson hade dessutom en bredd i sin

skildring som täckte hela industrisamhället av idag, samtidigt som han förmådde

individualisera problematiken och lyfta fram de avvikande individernas situation. Det här

gjorde sammantaget att han lyckades tränga både längre och djupare än sina föregångare.

För Ny Tids recensent Albert Olsson ( 23.11 1959) gav den brinnande intensiteten i texten

ett slående och bestående intryck. Romanens svektema handlade i första hand inte om

några speciella individers svek utan förmedlade i stället författarens kritiska bild av ett

modernt Sverige, där funktionärsväldet mer och mer hade ersatt de demokratiskt styrda

folkliga organisationerna, en ståndpunkt som också bekräftades av recensentens egna

erfarenheter. Olsson menade att romanen ingalunda berörde bara ett visst socialt skikt. Den

angick alla ”oavsett politisk inställning och övertygelse.” Sveket var en tungt vägande

roman och slutomdömet formulerade han i följande ordalag: ”Kurt Salomonsons

människor träder läsaren till mötes  med något av  stor dikts övertygande kraft. Frejdigt

fräna vindar blåser genom boken. Och den har den i vårt samhälle sannerligen

välbehövliga oräddheten.”168

  Tidningen Folket (5.11 1959) lyfte fram det allsidiga perspektivet i samhällskritiken och

såg den som en naturlig fortsättning på Mannen utanför, som genom sitt folkhemska tema

orsakade berättigad uppståndelse bland ”femtitalets romantikförblindade litteratörer”. De

bärande elementen  i romanens samhällskritik kretsade kring kroppsarbetets förbannelse,

streberandan inom fackföreningsrörelsen, den självförnekande serviliteten hos den gamla

arbetarstammen i kontrast mot den sociala ambivalensen inom den yngre generationen. Det

är framförallt det sistnämnda konfliktområdet, som enligt tidningen befann sig i

folkhemmets  brännpunkt. Romanen borde därför kunna tjäna som underlag för konstruktiv

debatt inom arbetarrörelsens organisationer. ”Modern arbetarroman” karakteriserade

Östergötlands Folkblad (3.11 1959) Sveket i rubriksättningen och menade i likhet med

andra recensenter att tendensen, den röda tråden i romanen, var slitningen mellan den

individualistiske arbetaren och kollektivets strypgrepp på den avvikande. Både den

maktfullkomliga arbetarrörelsen och arbetsgivaren tycktes ha gemensamt intresse att kuva

individualismen på olika sätt och likrikta massan för att undergräva oppositionslusta och

upprorstendenser. Det var som hett debattstoff romanen hade sin stora förtjänst, trots

bristerna i människoskildringen. Per Persson i Dala-Demokraten (11.11 1959) ansåg att

Salomonsons förtjänst var att han trängde under ytan på den skenbara jämlikhetens

168 Albert Olssons text var en del av en samlingsrecension, där också Bo Widerbergs Den gröna dalen och
Hans Petersons Älskarinnan samsades om utrymmet med Sveket.
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prydliga fasad och blottlade olikheterna och avvikelserna, inte minst genom en förträfflig

människoskildring. Salomonson hade, trots en viss ensidighet i kritiken av

folkhemsvälståndets effekter, lyft fram något närmast arketypiskt för tiden, nämligen

”standardjäktslaven”, en gestalt som var fullt jämförbar med Fridells porträttering på sin

tid av ”maskinslaven” och Ivar Lo-Johanssons ”jordslav”. Tendensen hade prioritet över

det konstnärliga i Sveket, men det förminskade inte författaren som  nu hade intagit

positionen som en av de största inom den yngre författarkadern.

  Lennart Fröier (Arbetet 15.11 1959), som också skrivit utförligt om Mannen utanför, fick

stort spaltutrymme och recensionen inleddes med en exposé över författarskapet. Fröier

lyfte fram en tendens i Salomonsons romanskrivande, som innebar att tematiken hade

vidgats för varje publicerad roman. Alla hittillsvarande hade haft det gemensamt att de

hållits samman av en episod, men att författaren i och med Sveket tagit ett steg vidare ”mot

en omfångsrik social realism”. Romanen var närmast att betrakta som ”ett sociologiskt

panorama som blickar in i en mångfald tanklösa, olyckliga själar”, men ändå

sammanhållen av ett stramt komponerat tema - sveket. Fröier förutsåg att en invänding mot

romanen kunde vara att den brast i en slags avporträtterande realism, en tanke han själv

avvisade eftersom han såg Sveket i första hand som en idéroman, vars argumentation det

var svårt att slingra sig ifrån. Han instämde heller inte i den kritik som riktats mot

författaren för brist på förnyelse och ensidighet i problemformuleringar och miljöskildring.

Artur Lundkvist var som vi sett inne på den linjen i sin anmälan.

  För Fröier innehöll Sveket så många bärande kritiska tankar att han gärna såg att den

integrerades i ett aktuellt diskussions- och studiecirkelmaterial från ABF med siktet inställt

på sextiotalet, som i likhet med romanen borde ta upp bland aannat frågor om frihet,

jämlikhet och broderskap. Riktigt lika djärvt vågade inga andra recensenter i

arbetarpressen anamma den Salomonsonska kritiken, men som helhet hade den

socialdemokratiska tidningspressen uppvisat ett övervägande positivt mottagande av

romanen. De slående undantagen utgjorde framförallt de två kulturredaktörerna i

Aftonbladet och Arbetarbladet. Om skillnaden berodde på att landsortsjournalisterna hade

mer direktkontakt med verkligheten och den läsekrets tidningen vände sig till eller om

redaktörerna medvetet eller omedvetet kände tvånget att rycka ut till rörelsens försvar är

inte lätt att avgöra.
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Kommunistiska  och syndikalistiska tidningar

Bland de periodiskt utgivna tidningarna med ideologisk koppling till arbetarrörelsen

utmärkte sig kommunistpartiets recensent Sam Johansson än en gång som en av de mest

kritiska. Hans recension fanns införd i både Ny Dag och Arbetartidningen (2.12.1959) och

ett par dagar senare i Norrskensflamman (4.12.1959). Med rubriken ”Salomonsons

svartsyn” som ledord utpekades redan föregångaren Mannen utanför som praktexempel på

kompakt negativism. Dessutom var beskrivningen av den svenska arbetarklassen vinklad

utifrån ett syndikalistiskt perspektiv, och arbetarna framställdes som mer eller mindre

förfäade. Samma ensidiga och negativa färgskala präglade också skildringen av

arbetarklassens egna rörelser  med centraldirigering och maktfullkomliga funktionärer som

kännetecken.

Sveket hade i grunden samma budskap. Eftersom författaren var talangfull och behärskade

sitt hantverk, kunde hans verklighetsbeskrivning vid första anblick verka bestickande. Men

skenet bedrog. Det var alltid möjligt att lyfta fram det negativa och framställa det som det

enda giltiga. Verkligheten hade dock bevisat motsatsen, när samhällsutvecklingen

betraktades ur ett historiskt perspektiv. Johansson fann därför att  ”bilden han tecknar

stämmer  inte  med  verkligheten.  Vad  han  slösar  sin  talang  på  är  produktionen  av

halvsanningar och han torde göra det ganska medvetet”. Han attackerade också

Salomonsons avskalade naturalistiska samlagsskildringar som publikfriande spekulationer.

Sammantaget framställdes Kurt Salomonson som konstnärligt ohederlig, vars

verklighetsbild det fanns all anledning att ifrågasätta och recensionens oförsonliga slutord

underströk det omdömet: ”Hans roman Sveket framstår därför mest som  ett svek mot

författandet som idé.”

  Per Drougge i Arbetaren (1959:47) avslutade sin recension med konstaterandet att

”Sveket är en i alla avseenden nödvändig bok” och att Kurt Salomonson var ”saltet i vår

unga litteratur”. Kontrasten mot Sam Johansson kunde knappast vara större. Bruno Wijk

lyftes här fram som den centrala personen i romanen, ”arbetaren utanför”, som Drougge

kallade honom som en direkt parallell till förra romanens huvudperson, den utanförstående

platschefen. Brunos tvehågsenhet gjorde honom öppen och sökande inför omvärlden och

han utvecklades mot större mognad samtidigt som han kunde iaktta hur svek och

karriärism i hans omgivning deformerade människor och mänskliga relationer. Det

Johansson såg som verklighetsförfalskning såg Drougge som en sanningsenlig bild av ett

folkhem präglat av ”missförhållanden som vi alla känner av dagligdags, den förrädiska
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tryggheten i ’folkhemmet’ och de farliga likriktningstendenserna i det demokratiska

samhället”.  Sveket  som  en  av  romanens  personer  blev  utsatt  för  var  bara  ett  uttryck  för

bristande lojalitet och tolerans gentemot människan som individ, menade Drougge och såg

det som Salomonsons och romanens budskap. Bakom folkhemmets fasad lurade en

trygghetens ångest och en likriktningens vanmakt. Det var  skildringen av detta tillstånd

som Kurt Salomonson borde ta sig an i fortsättningen.

  I den syndikalistiskt färgade tidskriften Zenit (1960:3) skrev signaturen H. A-r att

förkunnelsen i Sveket var ”en revolt mot myten om den i allo förträfflige arbetaren”.169 Det

var inget nytt att också arbetares sämre karaktärsdrag porträtterats i litteraturen, men det

nya hos Kurt Salomonson var att den moderna arbetaren inte kunde använda materiell

utsatthet som förklaring och ursäkt. Problemet med andlig förflackning fanns förborgat i

arbetarna själva och deras ”egen nedvärdering av sin  ställning”. Vägen till frigörelse låg i

att  lämna klassen.  Att  stanna  kvar  i  klassen  blev  därmed det  samma som att  se  sig  själv

som mindervärdig. Självföraktet i sin tur gav upphov till moralisk hållningslöshet,

flyktbeteende och ovilja att ta ansvar. Anckar kunde inte gå i god för att detta synsätt var

generellt giltigt för klassen som helhet, men menade att frågan var väl värd att diskutera.

Fackförbundstidningar

Den kommunistiske kritikern Sam Johanssons grundhållning, om än retoriskt tillspetsad i

sitt slutomdöme, visade sig inte ligga alltför långt från hållningar som framfördes i en del

av fackförbundspressen. Albin Lind, redaktören för tidningen Fackföreningsrörelsen

(1959:49), föregångare till LO-tidningen, dolde inte sitt missnöje med romanen och för den

delen inte heller andras värdering av hela författarskapet. Redan i inledningen av

recensionen hängdes de ”professionella” bokanmälarna ut för deras omdöme att Kurt

Salomonson hade förnyat den sociala romanen. Endast om förnyelse betydde nidbild av

den vanlige arbetaren och glorifiering av företagsledare kunde man kalla författarskapet

förnyelse, menade han. Salomonson fortsatte också sin nidteckning av

fackföreningsrepresentanterna, men i Sveket var de dock något mer nyanserat tecknade i

jämförelse med tidigare, där de kunde framstå ”direkt som drängar åt en hänsynslös

företagsledare”. Bilden av en författare som inte återgav verkligheten utan vred upp den i

nidbilder befästes med ytterligare exempel, innan Lind tillvitade romanförfattaren  själv en

169 Bakom signaturen dolde sig Herbert Anckar. Han hade varit redaktionssekreterare på tidningen Arbetaren
senare delen av fyrtiotalet. Därefter sekreterare för den fackliga rörelsen SAC.
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i grund och botten mer kapitalistiskt sinnad ideologi än den småborgerligt brackiga

socialism han tillskrev sina romanfigurer. ”Om det är sant att han själv varit kroppsarbetare

så vittnar hans maniska generaliseringar främst om den i skribentkarriärismens värderingar

insnärjda särlingens längtan bort”, fortsatte han och önskade därmed undergräva det

självupplevdas trovärdighet i det fiktiva berättandet.

  Salomonson beskylldes för nedvärderande åsikter om den svenska arbetarklassen och

dess representanter i fackföreningen och i ett ironiskt tonfall vinklades hans tolkning av

den svenska samtidshistorien på följande sätt: ”Men författarens skarpsynthet och djupa

inblickar räcker ännu längre. Med sin förunderliga förmåga att genomskåda blottlägger han

givetvis även de större perspektivens innersta sammanhang. Den materiella

standardförbättring och socialutjämning som förekommit i Sverige är ingalunda en

återspegling av arbetarrörelsens strävanden.  Den är en frukt av företagargrupperingens

insikt om att materiell välfärd och trygghet är den effektivaste metoden att söva och

försoffa kroppsarbetarna. Så nu är även grundorsaken till standardförändringarna klarlagda

med respektingivande tankereda.” Det är som om Albin Lind i läsakten glömt bort att han

tagit del av en fiktiv text och inte ett debattinlägg om arbetarrörelsens historiska insats för

modernisering och ökat välstånd. Ironin med sin antydande anklagelse och nedsättande ton

blev ett språkligt instrument som ersatte argumentation. Negativ ensidighet förminskar inte

sällan övertygelsekraften i en argumentation. Kanhända i intuitiv medvetenhet om att så är

fallet och att det trots allt var en roman som skulle bedömas uttryckte Lind avslutningsvis

några berömmande ord om författarens formkänsla och kallade honom en ”förstklassig

stilist” med ”en ovanlig litterär gestaltningsförmåga”. 170

  Paul Lindblom hade ägnat den förra romanen ordentligt utrymme i

Skogsindustriarbetaren (SIA) och främst riktat in sina kritiska synpunkter mot

genrekonstruktionen som gjorde verklighetsreferensen i texten tvetydig.  I sin nu aktuella

recension i samma tidning (1959:23) såg han, återspeglad i Kurt Salomonsons romaner,

litteraturens angelägna uppgift att belysa mänskliga problem och relationer i

industrisamhället inifrån människorna själva. Sveket prisades för att den var en allsidigare

social skildring än hans tidigare romaner. När detta väl var sagt övergick Lindblom till att

170 ABFs tidskrift Fönstret (1960:1) refererade stora delar av recensionen men utelämnade de avslutande,
berömmande omdömena. Det ligger nära till hands att betrakta Albin Linds läsning av romanen som
ytterligare  ett exempel på den  genreförvirring, som satte sin stämpel på många anmälningar, där den
verklige författaren och realvärlden blandades samman med de fiktiva gestalterna och den konstruerade
romanverkligheten. Man kan också i sammanhanget erinra sig Åsa Linderborgs utredning av hur
historieskrivningen inom socialdemokratiska partiet också användes som en intern maktresurs att reproducera
ideologisk kontroll inom rörelsen (Linderborg 2002, s.448). Recensionen är  ett exempel på en sådan
korrigerande historieskrivning med marginalisering av icke-önskvärda åsikter.
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kritisera romanen. Han lyfte fram ett typiskt och för honom svårsmält drag, den ”dova

aggressiviteten”, som ledde författaren till en alltför ensidig kritik av det

socialdemokratiska välfärdssamhället. Ensidigheten gick igen också i människoskildringen

och tog sig uttryck i att Salomonson renodlade endast några få egenskaper hos personerna.

Ensidigheten uttrycktes också i konfliktgestaltningen i romanen, där oftast dikotomier av

ytterlighetskaraktär ställdes mot varandra. Arbetsgivarna hade lärt sig att på ett modernt

sätt tillfredsställa arbetarna, som i den processen också passiviserats, inte minst tack vare

att fackföreningarna själva varit ett verkningsfullt redskap i passiviseringen, i stället för att

bjuda motstånd.

  Lindblom kom till slutsatsen att Salomonson alltför enkelspårigt tolkat det komplexa

skeende som bestämts av de olika aktörerna på samhällsarenan. Svek-temat reducerades

därigenom snarast till en tendens i romanen och fick en alltför svag gestaltning för att

kunna övertyga. Han efterlyste också de positiva alternativen mitt i den svarta kritiken för

att ge mer tyngd åt kritiken som nu i sin ensidighet möjligen bara tjänade att provocera

fram reaktioner. Paul Lindblom var inte rörelsefunktionär som Albin Lind och hade inte

den politiska plikten att försvara rörelsen mot eventuella angrepp.

  Denna relativt fristående ställning delade han med journalisten Erik Goland som i

Signalen (1959:48) under vinjetten I Brännpunkten gav sin syn på romanen.

Brännpunktsvinjetten signalerade att det rörde sig lika mycket om att debattera som att

recensera en skönlitterär text. I det avseendet var skillnaden påtaglig i förhållande till Paul

Lindbloms text, som mer anslöt sig till texttypen den resonerande kritiska recensionen.

Goland valde i likhet med Albin Lind en distanserad, ironisk berättarton, men mer

sofistikerad och inlindad. På ett raffinerat sätt underminerades läsarens eventuellt positiva

föreställningar redan i inledningen när anslaget för hela texten formulerades på följande

sätt: ”Det sägs att Kurt Salomonson är en ny frisk och frejdig arbetarförfattare, en ny Folke

Fridell. Kritiker menar att hans eld är stark och lyser klar, att han har ett temperament

besläktat med gruvornas dynamit och järnverkens smältor, en skarp iakttagare av det

industriella samhället, en djärv anklagare, en alarmklocka inför sextiotalets

välfärdsmättnad.”

  Förväntningarna var höga och därför var det inte ”småpotatis” när en ny roman utkom.

Som man nästan kunde gissa av inledningen höll romanen inte måttet. Goland likställde

utan problematisering en romankaraktärs åsikter med författarens egna och drog

slutsatsen:” På så sätt bygger Salomonson upp en heroisk plattform åt sig; inbillar sig själv

och andra att han är en sju tusan till arg ung man som inte är rädd för någon.” Följaktligen
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gick han till verket med det mest förbjudna av allt, att kritisera den svenske arbetaren och

tristessen i ”den svenska välfärdshagen”. Goland menade också att författaren i

romantexten gav ett svar på varför utvecklingen lett så fel. De gamla motsättningarna hade

utjämnats med hjälp av storfinansens manipulerande strategier och i maskopi med en

välavlönad arbetararistokrati. Han  gav ett visst erkännande till författarens svidande

iakttagelser, som i sina enkildheter kunde äga sin riktighet, men helheten andades en brist

på verklighetsförankring och lättvindig förenkling. Goland förundrades över att

Salomonson med sin begåvning inte skaffade sig den nödvändiga kunskapen om de

verkliga samhällsförhållandena för att undgå det som nu i stället skett, nämligen att han

underminerade grunden för sin egen samhällskritik och slutade i ren kverulans.

Inledningens reservation med ”det sägs” och ”kritiker menar” hade visat sig befogad.

Goland själv framstod som den trovärdige, medan författaren och de etablerade kritikerna i

stället fått ett trovärdighetsproblem att klargöra visavi läsarna.

  I Lantarbetaren (1959:11) var det kritiska röstläget något nedtonat, även om författaren

inte förskonades från den gängse kritiken att snedvrida perspektivet, att överdriva och

schematisera. Den likriktning och avoghet mot udda människor som tillskrevs

arbetarklassrepresentanter i romanen var inget specifikt klassfenomen, menade skribenten.

Det var inget specifikt klasstrauma som kunde åberopas som generaliserande förklaring

utan även  ”mänskliga egenskaper” måste vägas in. Slutsatsen blev att romanens tes inte

hade någon egentligt bärande kärna. I en längre betraktelse, ”Salvatores överdrifter, och

Salomonsons”, i Fabriksarbetaren (1960:2) tog Rune M. Lindgren sin utgångspunkt i

nobelpristagaren Salvatore Quasimodos föredrag om poeters roll i samhället.171Lindgren

var inte riktigt överens med dennes beskrivning av poeten som sanningsvittne och

folkuppfostrare i paritet med politikern. Han lutade mer åt Göran Palms synsätt att den

exklusiva poetens tid var förbi, och numera ersatt av en ny typ av kulturarbetare och

”smidiga konstnärsgrupper” bestående av arkitekter, filmskapare, pedagoger,

konsthantverkare och journalister, en kulturarbetare anpassad till det moderna folkhemmet

skulle man kunna säga. Något av den engagerade poeten som tordes sticka ut och vilja

betyda något fanns ändå kvar i folkhemmet och den som i någon mån passade in på

Quasimodos beskrivning var Kurt Salomonson. Däremot såg Lindgren Sveket som en

alltför svart och ensidig skildring även om syftet var gott och det var berättigat med

rannsakan, omprövningar och kritik inåt av den egna klassen. Den kritik som riktats mot

171 Talet ”Poeten och politikern”, som hölls i Börssalen den 11.12 1959, finns återgivet i Bonniers Litterära
Magasin 1960:1.
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Salomonson borde inte få resultera i tystnad. Lindgren välkomnade en förutsättningslös

debatt, ”eftersom Salomonson tål att diskuteras, och diskuteras ingående”.

Övrig press

Sveket var  en  roman som i  högre  grad  än Mannen utanför hade polariserat uppfattningar

inom arbetarrörelsens egna domäner och synliggjort spänningsfältet mellan de ideologiska

polerna individualism och frihet å ena sidan och kollektivism och konformism å den andra

i det slutande femtiotalet. Uttryckt i politiska termer återspeglade receptionen

motsättningarna mellan den socialdemokratiska välfärdsstatens expansion och en icke-

socialistisk, liberal och konservativ motkraft, som mobiliserade alltmer styrka i takt med

folkhemmets omvandling till ett centralstyrt konsumtionssamhälle, som mer och mer

formade människornas liv och vardag. Att arbetarrörelsens kollektivt tillkämpade mål nått

en gräns som nu krävde andra strategier bekräftades också av skribenter från sinsemellan

vitt skilda publikationer representerande olika intressen och offentligheter.

Den lättsamt raljerande Stig Ahlgren i Vecko-Journalen (1959:49) pekade just på ett

problem som alltmer uppmärksammades i samhällsdebatten, välståndets inverkan på

individuell lycka och kollektivt politiskt medvetande, något som han på ett för honom

typiskt sätt klatschigt formulerade som ”socialismen är död, leve bilismen!” Proletärerna

hade blivit bilägare. Dessa som tidigare bara hade sina bojor att förlora ”åt dem har

välfärdssamhället smitt välståndets handklovar, lagom rymliga för att man ska  kunna fatta

om bilratten”.172 Inte bara välståndet hade smitt ofrihetens bojor. Också den egna

självbilden hade präglat arbetarna så till den grad att de var oförmögna att bejaka sin egen

individualitet och egna personliga ansvar på grund av en kompakt nedvärdering av sig

själva, menade tidningen Feminas recensent (1960:2).

  I en artikel, som närmast är att betrakta som en ledare i  arbetsgivarföreningens tidskrift

Industria, (1960:1) åberopades Sveket som en del i den pågående debatten om de ännu

synliga sociala skrankor och skillnader som fanns mellan den traditionella arbetarklassen

och tjänstemännen. Artikelns rubrik ”Social järnridå” sammanfattade problematiken.

Arbetarsidan var väl medveten om problemet, men vem bar ansvaret för att gränslinjen

172 Vecko-Journalen gavs ut mellan åren 1910 och 1980 och var ett liberalt forum för den litterära, politiska
och samhälleliga debatten (Nationalencyklopedin 1996, band 19 s. 316). Stig Ahlgren som under trettiotalet
utmärkt sig som marxistiskt orienterad kritiker blev sedermera kulturkonservativ och en av tidningens
ledande skribenter. Innan dess, mellan 1942 och 1946, var han kontroversiell kulturredaktör för nystartade
socialdemokratiska Aftontidningen (Nationalencyklopedin 1996, band 1 s. 121).
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mellan de ”två nationerna” fortfarande upprätthölls, ”trots att både massfattigdomen och

proletariatet i vårt land hör till gårdagens onda drömmar”. Skribenten refererade till en

tung facklig företrädare, träindustriarbetarnas ordförande Yngve Persson, som uttryckt att

djupt rotade traditioner och förlegade uppfattningar vägde tungt. Som botemedel

förordade han ”en radikalt förändrad syn”, vilket inte  innebar en avvägning mellan

grupper utan ”mellan individer”, något som ledarskribenten betecknade som en

uppseendeväckande deklaration för att komma från en fackföreningsman.

  Frågan som nu inställde sig var vem som så ivrigt vårdade de förlegade traditionerna och

vem som fann det ”opportunt att hålla klasskillnadernas gryta kokande” och hålla

människorna kvar i gårdagen? Svaret kunde avläsas i Kurt Salomonsons roman Sveket. Det

var de gamla kollektiva föreställningarna som höll arbetarna nere, föreställningar som

upprätthölls av arbetarkollektivets egna ledare. Istället för att hjälpa till att frigöra

arbetarna ur dessa nya bojor hade de själva seglat iväg i nya karriärer. Denna konserverade

kollektivism uttryckte sig i ett kompakt motstånd mot att ta ansvar och bejaka sig själva

som arbetare och försöka skapa mening åt det egna arbetet. Meningen skapade man i stället

genom ökad fritid och konsumtion eller genom att lämna arbetarklassen för en annan

karriär.

  I själva verket fick den moderna arbetaren, i likhet med tjänstemannen, allt mer

ansvarsfulla arbetsuppgifter, till exempel att sköta dyra och komplicerade maskiner.

Därmed var det nödvändigt för honom att lyfta sig ur ”de bittra minnenas träsk” och skaffa

sig en egen profil. Det var arbetarledarnas skyldighet att hjälpa arbetaren ur vantrivsel och

hatstämningar, kort sagt till frigörelse ur den individhämmande mentaliteten.

Samhällsutvecklingen i de moderna industrisamhällena i USA och Europa hade visat att

det var möjligt att kämpa för människovärdet i friare former utan kollektiva tvångsmedel. I

Sverige hade i stället ”Samhället”, rustat med Kenneth Galbraiths idéer, framträtt som den

nya brukspatronen och som patriarkalisk ombudsman för individernas intressen.

Visserligen behövdes fortfarande ledare och organisatörer, men vore det inte dags att en

dag kunna lära sig leva och samarbeta utan patroner, frågade sig ledarskribenten till sist.

  Tidskriften Industria hade som tidigare omtalats även uppmärksammat Mannen utanför

och skickat ut en reporter att kartlägga klassverkligheten i samhället. Den var heller inte

den enda representanten för etablerade makt- och ägarintressen som intresserade sig för

den aktuella romanen.173 Tidskriften Balans, med koppling till skattebetalarnas förening

173 Industria återkom några år senare (1963:2) med en längre essä om Salomonsons författarskap, skriven av
Folke Isaksson under rubriken ”Salomonson och sanningen”. Industriförbundets Meddelanden (1960:1)
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och med inriktning mot samhällsekonomisk debatt hade en utförlig översiktsartikel av Jan

Ivarsson (1960:1) rubricerad ”En arbetarromanens förnyare”. Även Ivarsson tog sin

utgångspunkt i tillståndet i det moderna välfärdssamhället och den aktuella litteraturens

sätt att återspegla samhällsutvecklingen. Han pekade på att samtidens nya miljöer

visserligen förekom i skönlitterära skildringar, men mest som exotisk kuliss för

konventionellt berättande. Beskrivningar av människans relation till arbetet var sällsynta

trots att många författare hade kunskaper och erfarenhet nog. Det slående undantaget var

Kurt Salomonson.

  Efter en kortfattad översikt av de tre första romanerna ägnade Ivarsson återstående

utrymme åt Mannen utanför och Sveket, som båda uppfattades som två nära

sammanhängande verk, tematiskt och idémässigt. Han ansåg båda romanerna vara en

”nyanserad och övertygande skildring” av ett modernt industriföretag och med människor

som var produkter av ”de nutida samhällsfenomenen”. Kort sagt framstod beskrivningarna

som relevanta för sin samtid, att jämföra med de kritiker som menade att Salomonson hade

tecknat nidbilder av nutiden och i själva verket målat upp ett redan passerat Sverige.

Ivarsson betecknade båda romanerna som ”socialkritisk indignationslitteratur”, men med

den ovanliga egenskapen att skuldbördan hade fördelats och ingen part frikänts.

  Ivarsson var inte ensam om att sammanfatta det hittillsvarande författarskapet, ett tecken

på att Kurt Salomonson skapat sig en position och en egen litterär historia, vars

utvecklingskurva det nu var möjligt att beskriva. I den socialdemokratiska studentrörelsens

tidskrift Libertas skrev Enn Kokk två längre artiklar om Salomonson (1960:6,1961:1). I

den första gav han sin bild av författarskapet fram till och med Mannen utanför, som han

ansåg vara hans bästa roman. Hungerdansen betraktades som delvis misslyckad och

Grottorna var ett stort steg fram mot en kollektivroman präglad av det journalistiska

reportagets levande iakttagelser av verkligheten. Den andra texten ägnades helt åt Sveket,

som refererades utförligt. Det speciella med Kokks framställning var att den gavs så stort

utrymme och följaktligen därmed kunde ses som en mätare på författarens betydelse,

åtminstoner bland yngre socialdemokrater i universitetsmiljö. Den låg värderingsmässigt

nära Ivarssons positiva synsätt och avvek således från den alltmer kritiska och

kommenterade också Sveket under rubriken ”Problem på arbetsplatsen”. Johan Westberg med personalansvar
på Cellulosabolaget ville inte skriva under på romanens tes att företagens personalintresse mest styrdes av
behovet att öka effektiviteten och de egna vinsterna. Westberg menade istället att företagens strävan var inte
att skapa effektiva robotar av de anställda utan i stället ”självständigt tänkande människor” som kunde ta eget
ansvar i produktionsprocessen.
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ifrågasättande värdering av Sveket hos vissa delar av arbetarrörelsens kritiker, i första hand

de med kopplingar till fackföreningsrörelsen.

  Några tidskrifter kommenterade Sveket i samband med översikter av det gångna årets

litteraturutgivning. I  Svensk Tidskrift (1960:4) menade Elof Ehnmark att frihetens

problem ,var romanens centrala tema och att den var årets mest samhällskritiska roman och

skulle läsas som ett debattinlägg. Norrländsk Tidskrift (1959:4) skrev in Kurt Salomonson

i en norrländsk kontext, men karakteriserade honom för övrigt som en ”predikare” som det

fanns anledning att vänta sig mycket av. I den idépolitiska, liberala tidskriften Samtid och

Framtid (1960:1) under den något oväntade rubriken ”Folklivsberättelser”, belyste Daniel

Andreae några  vitt skilda författarskap med spännvidd från Väinö Linnas torparroman,

Doktor Zjivago och Sven Rosendahls Lövhyddorna. I likhet med andra liberala bedömare

karakteriserades Sveket som social realism utan dogmatisk bundenhet.

  Bonniers Litterära Magasin anknöt med rubriken ”Trygghetens slaveri”(1960:1) till

tankegångar som tidigare påträffats i recensioner i företrädesvis den liberala pressen.

Skribenten Eva Moberg, som ett par år senare gjorde sig känd just som en stridbar liberal,

feministisk debattör, inledde med ett citat ur romanen som för henne illustrerade

författarintentionen, nämligen att attackera ”folkhemsmyten”.174 Moberg menade att

tyngdpunkten i romanen fanns i beskrivningen av det alienerade arbetet och hur arbetaren

hade utvecklat en självbild och ett kollektivt beteende som i grunden låste in honom i ett

mentalt fängelse. Enda sättet att komma ur fångenskapen var att lämna klassen för en

annan karriär. Den välordnade kollektiva tryggheten däremot blev i själva verket ett slags

slaveri. Friheten blev farlig liksom det individuella ansvaret, eftersom spelreglerna därmed

ändrades och tryggheten riskerade att bytas ut mot osäkerhet. Romanens kritik mot

arbetarkollektivet tillspetsades ytterligare genom att motparten, arbetsgivarna, var de som

beskrevs som humana och driftiga och de som var villiga att rubba de fastlåsta

maktförhållandena och engagera arbetarna mer i aktivt ansvarstagande  och deltagande i

produktionen. Det organiserade arbetarkollektivet motsatte sig en sådan utveckling, därför

att då skulle dess plattform för maktutövning rämna och undermineras.

  Moberg tyckte sig i romansviten se en tendens i skildringen av industrivärldens

maktförhållanden, som möjligen skulle mynna ut i något som liknade en syndikalistisk

vision, som innebar att arbetarna var delägare i industrierna och företagen. En del av det

174 Eva Moberg var redaktör för Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha mellan åren 1960-62. Hon väckte
stort uppseende med uppsatsen ”Kvinnans villkorliga frigivning” i boken Unga liberaler (1961)
(Nationalencyklopedin 1994, band 13 s. 379).



118

moderna industrisamhällets problem skulle därmed kunna få sin lösning, som ansvar,

klassmotsättningar och arbetets värde. Däremot såg hon inte hur frågan om kroppsarbetets

tristess skulle kunna undvikas med nya maktförhållanden eller klyftan mellan den

kvalificerade och okvalificerade eller hur den slöa materialismen skulle kunna motverkas.

Till skillnad från Göran Palm, hyllade Moberg oreserverat Mannen utanför, som hon

dessutom ansåg vara en bättre roman än Sveket på grund av dess starkare verklighetsprägel

och stramare koncentration. Sveket var ibland alltför deklamatorisk på bekostnad av

gestaltandet när den skulle illustrera sina teser. Mobergs recension visade upp en liberalt

grundad kritik av folkhemmets maktstrukturer och pekade därmed framåt mot nästa roman

och den debatt som så småningom blossade upp, där den politiska sprickan i folkhemmet

mellan kollektivism och individualism tog sig nya uttryck.

Skiljevägen

Sveket hade  på  ett   mer  påtagligt  sätt  än Mannen utanför orsakat reaktioner som blev

kännbara också på andra platser än där det kritiska samtalet om litteratur vanligtvis hörde

hemma. När Skiljevägen tre år senare landade på bokhandelsdiskarna tillfördes nytt

debattstoff som spetsade till och skärpte stridslinjerna ytterligare och skapade sammantaget

ett vittförgrenat debattmönster utspritt över tid och i olika offentlighetssammanhang. Innan

så skedde överraskade Kurt Salomonson läsare och kritiker med av bryta den nu påbörjade

sviten av sociala romaner. Knappt hade trycksvärtan på de sista recensionerna av Sveket

under vårvintern 1960 hunnit torka förrän en ny roman nådde läsare och kritiker, denna

gång lanserad som en del av utgivningen i en nystartad bokklubb, Vår Bok. Nattvandraren,

som romanen hette, var inte den förväntade fortsättningen på den påbörjade skildringen av

det svenska arbetarsamhället, utan handlade om en ung journalist, Vilford Nord, som

återvände till sin hemby, Liden, i syfte att skriva reportage om det nya moderna lantbruket.

I stället för jordbruksmetoder  fick han upp ögonen för en suspekt kriminalhistoria som han

började gräva i, samtidigt som han därigenom fick möjlighet att synliggöra dolda,

oförklarade händelser och mentaliteter som tidigare styrt och fortsatt att styra livet i den på

ytan idylliska byn.

  Vid det här laget var Kurt Salomonson väl etablerad och av det skälet gav utgivningen

följaktligen vederbörligt eko på recensionssidorna, men det bestående intrycket var

besvikelse. Kritiker och recensenter hade väntat sig något annat av den arge, unge gisslaren
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av det pågående folkhemsbygget, och säkerligen inget som liknade en kriminalroman.175 I

samband med att Nattvandraren recenserades i pressen fanns  en presentation och intervju

med Kurt Salomonson, skriven av Bo Holmqvist och publicerad bland annat  i Gefle

Dagblad (21.6 1960). Rubriken, ”Den argaste av våra arga unga män”, avslöjade otvetydigt

den bild som de senaste åren växt fram av honom i offentligheten. Svallvågorna av

Sveketdebatten var fortfarande märkbara och han avslöjade inför reportern att den tredje

delen i hans serie samhällsromaner planerades till 1961, ”en fortsättning på Sveket men

mer underhållande som roman, rikare och bredare.”176

  I själva verket försköts utgivningen ett helt år och frågan är om det också blev en annan

roman än den som planerades sommaren 1960. Vad som inbegreps i formuleringen rikare

och bredare är inte alldeles lätt att säga. Kanhända var det den tidigare uttryckta

ambitionen att vara något mer än bara arbetarförfattare och istället en samhällets krönikör

som föresvävade honom. När resultatet förelåg på hösten 1962, ett år senare än planerat,

hade innehållet snarast smalnat och koncentrerats till en avgränsad miljö - ett tillfälligt

baracksamhälle i anslutning till ett kraftverksbygge, Blåforsen - och dessutom slipats av

och avgränsats tematiskt i form av en tillspetsad skildring av hur fackföreningskollektivet i

dess egenskap av maktapparat  kolliderade med individens frihet.

  Miljömässigt var Blåforsen en ny version av Grottornas Laisvall med sitt vindpinade,

iskylda vinterlandskap och sin händelselösa tristess.177 Huvupersonen Arnold Sundin var

en något vilsen ung man, som liknade både Ambjörn i Grottorna och Bruno Wijk i Sveket.

Av många bedömare på tidningarnas recensionssidor uppfattades avsmalningen som en

vinst både konstnärligt och retoriskt, även om motsatta röster också hördes. Den tematiska

koncentrationen fick till följd att många recensenter, trots ideologiska olikheter, mer

entydigt tenderade att  karakterisera romanen som individens kamp mot kollektivet. Två av

de ledande stockholmsbaserade morgontidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens

175 Så här formulerade sig några recensenter: ”...inte hör till sin flitige upphovsmans märkvärdigare böcker”
(Bengt Holmqvist, Dagens Nyheter 25.5 1960), ”Det blir inte mycket mer än en spännande berättelse...”
(Artur Lundkvist, Stockholms-Tidningen 25.5 1960), ”[Hö]gtidligt betraktad som en roman av Kurt
Salomonson skulle den vara en mellanbok” (Karl Vennberg, Aftonbladet 3.6 1960). Expressens recensent
Hemming Sten (20.8 1960) var däremot av rakt motsatt uppfattning och menade att den var ingen mellanbok
utan var ett tecken på en frigörelse, som pekade framåt mot en annan typ av romankonst. Nattvandraren
uppmärksammades i ett stort antal tidningar, från storstadspress till lokaltidningar. I flera fall recenserades
han av kritiker som följt författarskapet, t. ex. Sigvard Mårtensson (Sydsvenska Dagbladet 27.6 1960), Carl-
Olof Lång (Göteborgs-Tidningen 18.6 1960, Gösta Attorps (Svenska Dagbladet 7.6 1960, Bo Eriksson
(Upsala Nya Tidning 31.5 1960) utöver de ovan redan nämnda.
176 Artikeln var skriven av Bo Holmqvist och publicerades i åtminstone ett par andra tidningar under rubriken
”Korsdrag i välfärdsidyll” (Norrbottens-Kuriren 7.6 1960, Blekinge Läns Tidning 8.6 1960).
177 Utöver Laisvall finns ytterligare en förebild till romanens Blåforsen. Kurt Salomonson gjorde 1955 ett
reportage i Arbetaren om kraftverksbygget Bålforsen (Arbetaren 25.11 1955).
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Nyheter med sin borgerligt/liberala inriktning, tycktes lika överens om detta som de två

ledande socialdemokratiska tidningarna Stockholmstidningen och Aftonbladet, även om

språkbruket kunde låta något olikartat.178

Liberala och konservativa tidningar

Gösta Attorps, som skrivit uppskattande om Sveket, inledde sin recension av Skiljevägen

(22.10 1962) med att utse den till den litterärt sett bästa romanen Salomonson skrivit. ”Han

har  kvar  sin  drivande  stil  och  dramatiska  kraft  och  rörlighet  men  dyker  aldrig  -  som

tidigare hänt - ned i det romaneska”, formulerade han det sammanfattande omdömet om

romanens  estetiska  kvalitet.  Istället  präglades  romanen  av  en  balans  mellan  kraft  och

behärskning, som på ett effektivt och övertygande sätt bar fram dess tematiska ärende, den

starka kollektiva organisationens övergrepp mot individen. Kravet på lydnad och

underkastelse som huvudpersonen Arnold Sundin blev utsatt för ledde Attorps till att

jämföra fackföreningen med en profan kyrka, där kätteriet var en oförlåtlig synd och där

möjligheten för den enskilde att vinna rättelse var stängd. ”Kravet på lydnad gentemot det

fastslagna är lika starkt som någonsin inom katolicismen”, sammanfattade han sin liknelse,

men sköt ändå in en aning av tvivel huruvida detaljerna i skildringen helt överensstämde

med verkligheten. Tvivlet på den detaljexakta autenticiteten i delar av texten  hindrade

ändå inte Attorps att avslutningsvis hylla nyttan av fri kritik och än en gång slå fast att

romanen var ”ett betydande konstnärligt framsteg” för författaren.

  I Dagens Nyheter hade Olof Lagercrantz varit den regelbundne följeslagaren av Kurt

Salomonson ända sedan debuten, ofta med kritiska invändningar. Först i och med Sveket

hade han kapitulerat och uttryckte mer uppskattande omdömen om författarskapet än

någonsin tidigare. Skiljevägen däremot recenserades inte av Lagercrantz utan av en kritiker

som åtnjöt lika hög prestige, nämligen Bengt Holmqvist, som redan debuterat som

Salomonsonkritiker av Nattvandraren utan att avge några större lovord.179 I en mycket

178 ”Individen och kollektivet” löd rubriktexten i  Svenska Dagbladet (22.10 1962).  ”Individens järnhårda
anpassning till kollektivet”, var romantrilogins genomgående tema, summerade Bengt Holmquist i  Dagens
Nyheter (22.10 1962). Stockholms-Tidningen (22.10 1962.) formulerade följande fråga som sin
recensionsrubrik: ”Men individens frihet?”. Aftonbladets Jan Stenkvist (2.10 1962) karakteriserade romanen
som ”en engagerad och frän diskussion om individens möjligheter att bevara sin personliga integritet
gentemot kollektivets krav”.
179 Tomas Forser skriver  om Holmqvist i sin bok om den svenska 1900-talskritiken: ”Men ingen som följt
Holmqvist tvivlar på att han förmått skriva en kritik i egen rätt; en som kunnat förena utomordentlig säkerhet
i omdömet med både intellektualitet och inkännande entusiasm” (Forser  2002, s. 221). Se även Rydén 1987,
s. 493 f.
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omfångsrik recension (22.10 1962) med rubriken ”Upp till kamp emot dvalan”

summerades själva essensen i den nu fullbordade trilogin med formuleringen ”individens

järnhårda anpassning till kollektivet”. Skiljevägen var författarens generaluppgörelse,

enligt Holmqvist. Arbetsgivarsidan spelade en högst marginell roll  och skiljevägen för

arbetarna gick inte längs den traditionella klasskampslinjen utan inom klassens egen

organisation.

  Han drog slutsatsen att Salomonson ville ge en signal till detta nya skede i kampen och

Skiljevägen framstod  därmed  för  honom  som  ”en  av  de  -  som  det  heter  -  mest

kontroversiella  böcker  någon  svensk  romanförfattare  har  givit  ut  på  ett  bra  tag”,  en  text

som rymde ideologisk dynamit och som vågade angripa ”vårt statsbärande etablissemang

inifrån”. Romanen kunde genom det envetna förfäktandet av sitt tema närmast beskrivas

som en ”roman a thèse” eller pamflett, vilket inverkat på den konstnärliga gestaltningen.

Holmqvist såg också en motsägelsefullt formulerad syn på arbetet som pendlade mellan

dess förmåga att lyfta människan mot storhet och ära och samtidigt vara förslavande. Trots

skevheterna såg han romanens stora värde i att den ställde frågor och väckte debatt. Det var

det Brandeska fältropet han i sista hand bejakade som romanens egentliga bruksvärde och

han var inte ensam att lyfta fram just den aspekten.

  För Hemming Sten i Expressen (22.10 1962) inskränkte sig romanens problemställning

inte till en organisations kollektiva stryptag på individen, utan hela det svenska samhället

ställdes vid ett vägskäl, där risken var överhängande att den nu beträdda vägen ledde till

allt starkare uniformitet, allt starkare tryck från kollektivet och en allt mer förnedrande

gruppegoism. I likhet med Attorps ansåg han att Salomonson konstnärligt mognat med

varje roman. Skiljevägen hade avlägsnat sig från pamflettens form och kunde beskrivas

som en välgjord och välkomponerad konventionell roman med tuktad stil i Ivar Lo-

Johanssons anda med  god gestaltning och nyanserat utformade människoporträtt. Sällan

eller aldrig hade författarens hantverksskicklighet hyllats i så översvallande ordalag.

Däremot var Sten osäkrare på om romanen kunde åstadkomma en förändring i samhället,

men det väsentliga var istället, framhöll han, att debatten inom arbetarrörelsen skulle få

bränsle genom romanen, eftersom arbetarrörelsen var den centrala kraften i

välfärdssamhällets fortsatta omvandling.

  Själva grundmönstret i recensionerna ändrade sig inte i de regionala tidningarna med

konservativ och liberal inriktning. Spännvidden i bedömningen av romanens gestaltning

och konstnärliga kvaliteter skedde längs den skala vi ovan sett prov på. Eftersom

Skiljevägen var sista delen i en trilogi fann många recensenter det motiverat att
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sammanfatta de tidigare delarna och rangordna dem sinsemellan och för flera framstod den

sista delen som den bästa (Göteborgs-Tidningen 22.10 1962, Upsala Nya Tidning 22.10

1962). Ett vanligt anslag var också att betona Kurt Salomonsons plats i offentligheten som

en unik författarröst med sitt samhällsinriktade tema. Borås Tidning (24.10 1962) skrev till

exempel att han med denna stridbara roman ”befäster sin ställning som social skildrare,

fördjupar den, framträder nu oräddare än någonsin tidigare.” Jens Hildén i Göteborgs

Handels-och Sjöfartsidning (20.12 1962) menade att trilogin nu gett författaren en

”framträdande plats i den samhällslitterära debatten” och Kvällsposten (10.12 1962) hade

redan som rubriktext det sammanfattande omdömet ”Banbrytande romaninsats”. Värt att

påpeka är också att många recensioner i den  här presskategorin, i likhet med

rikstidningarna, gavs stort spaltutrymme - ett tecken på författarens position -  och

recensenterna uttryckte en klar ambition att ge en allsidig presentation av romanens olika

beståndsdelar.

  Sigvard Mårtensson i Sydsvenska Dagbladet (29.11 1962), som följt författarskapet från

Grottorna, uppfattade angreppet på arbetarrörelsen som ett uttryck för desillusionerad

kärlek till en rörelse som svikit. Skildringen av livet i Blåforsen fick därtill ”ett drag av

allmängiltighet”, som speglade det aktuella svenska samhället ”med vantrivsel,

standardjäkt, fritidsbesvär, välståndstänkande, bilglädje, trygghet och osäkerhet”. Här

liksom i fallet Grottorna läste Mårtensson in andra betydelser i texten bortom ytrealismen.

Han lyfte också fram den debatt om  individens frihet och särskilt arbetarklassindividens

frihet, som var en del av romanens idéinnehåll. Det skulle kunna formuleras som den

ideologiskt oskuldsfulla Arnold Sundins möte med rörelsekollektivismens villkorade syn

på individualitet: osolidariskt handlande kunde fördras bara om personen hade ett mål för

sitt  handlande,  till  exempel  karriär,  men egenvilja  i  sig  gick  inte  att  fördra  hos  en  vanlig

arbetare. Mats Holmgrens opportunistiske och  karriärarmbågande journalist kunde alltså

fördras, men inte den allmänt frihetstörstande Arnold Sundin.

  Romanens ingenjör Yngvesson (samma person som platschefen i Mannen utanför)

förmedlade även Kurt Salomonsons credo, när han framhöll arbetets värde som det

centrala, ”det enkla, normala arbetets storhet och ära”, inte den alltuppslukande fritidens

distraktion, tidsdödande och upplevelsejakt. Mårtensson ville dra en linje, men inte en rak

linje, från Fridells Rivar-Bohm och debatten om ansvar och medbestämmanderätt till Kurt

Salomonsons uppfattning, som han i stället beskrev som ”en livsuppfattning, ett sätt att

leva” och inte som ett program för praktisk omsättning i verkligheten. Mårtenssson såg

Skiljevägen laddad med ideologisk kritik av det nyetablerade välfärdssamhället i
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folkhemstappning och menade att under kritiken fanns åtminstone underströmmar av

syndikalism, som kanske ibland missade målet.

  Storheten med romanen var dess allmänna tendens eller vision av samhället, som han

formulerade det, vars tyngdpunkt riktade sig mot en passivitet, en slags samhällelig letargi,

som också smugit sig in i individernas innersta gömmor. I likhet med flera andra kritiker

ansåg Mårtensson att Kurt Salomonson i Skiljevägen utvecklat sin berättarskicklighet

genom att förena tyngd och intensitet, analys och smärta. Det förstelnade Blåforsen bar

samtidigt inom sig ett budskap om den möjliga solidariteten, friheten och demokratin, men

det var individerna själva som måste åstadkomma detta. Mårtenssons läsning visade att det

också var fullt möjligt att ”upptäcka” en mycket mer komplex samhällsskildring i

Skiljevägen än ett endimensionellt angrepp på arbetarrörelsen i stridsskriftens form.

  Kvällsposten (10.12 1962) valde en i Salomonsonkritik oprövad recensent. Bengt

Göransson varnade redan i anslaget  för en alltför ensidig läsning, antingen den renodlat

pamflettartade eller den renodlat skönlitterära och  menade att romanen borde uppfattas

som ett försök att i skönlitterär form illustrera ett antal problem, begränsade till en viss

miljö och en viss organisation. Problembelysningen och analysen hade giltighet på ett mer

allmänt plan som gällde individers grupptillhörigheter. Här späddes dessutom konflikterna

på  genom  att  just  detta  kollektiv  också  ställde  individerna  inför  speciella  krav  på

solidaritet. För Göransson var Skiljevägen en sociologisk undersökning, gestaltad i

romangenrens personligt färgade form. Han distanserade sig från föreställningen att

romanen skulle vara ensidig och impregnerad med och styrd enbart av författarens egna

uppfattningar. Göranssson beskrev den dominerande berättarstilen i romanen som

refererande och återberättande, vars enda minuspost egentligen var att ”den inte alltid ger

ett fullödigt konstnärligt utbyte.” Göransson avrundade sin recension med att konstatera att

Salomonson ”i sina böcker gjort en banbrytande insats”. Orsaken var att han i skönlitterär

form tagit upp förbisedda problem, som få andra haft förutsättningar att behandla. Debatten

som blivit följden, inte minst genom hans senaste roman, var värdefull och visade att

”samhället har ryckt närmare romanläsarna”.

  Upsala Nya Tidning (22.10 1962) överlät bedömningen av den sista trilogidelen till Tore

Frängsmyr.180 Han hade tidigare skrivit om Sveket i Norra Västerbotten (29.10 1959) och

berömde Salomonsons objektiva perspektiv  i sitt gestaltande av nutidsmänniskans

situation och författarens ovilja att göra sig till ombudsman för speciella intressen.

180 Bo Eriksson hade recenserat  de två första delarna av trilogin för Upsala Nya Tidning.
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Frängsmyr inledde med en svepande översikt över de sociala romanerna och konstaterade

att Skiljevägen  var författarens hittills bästa roman med den individuelle arbetarens

dilemma som det centrala temat, vilket innebar att kampen nu inte stod mellan arbetaren

och arbetsgivaren, utan gällde fackföreningsväldet. ”Salomonson har här på ett lyckosamt

sätt renodlat en problemställning som är aktuell precis idag”, summerade han.

  Problemet fanns förborgat i arbetarnas egen kollektiva organisering. Här hade

samhörigheten förbytts i intolerant bevakning och misstänksamhet mot dem som inte ville

inordna sig i den stora fållan. Fackföreningspamparna var opportunister som i första hand

var lydiga redskap åt organisationens toppar och arbetarnas inflytande i de egna

organisationerna var kringskuret av dem själva ”i solidaritetens namn”. Frängsmyr

illustrerade sin tes med ett centralt yttrande i romanen, fällt i provocerande syfte av en av

arbetarna, Alexis Glas, och riktat mot den lokala fackföreningens mest lojala medlöpare:

”Vi står vid en skiljeväg, tro mig, återtog han. Förra gången gällde det arbetsgivaren, nu

gäller det våra egna. Våra egna håller på att växa oss över huvudet. Snart skymmer de

solen för oss. Då är det dags för en ny kamp. Bered er!” Huvudpersonen Arnold Sundins

öde fick illustrera hur denna skiljeväg yttrade sig i ett individuellt fall. För Frängsmyr var

det inte fråga om en litterär konstruktion. Författaren hade tagit sin utgångspunkt i verkliga

händelser,  som enligt  uppgifter  i  pressen  gällt  arbetare  som lämnat  LO och  gått  över  till

syndikalisternas fackförening på flera platser i Sverige. Styrkan i romanen var inte minst

att författaren trots syndikalistiska sympatier ändå lyckats avhålla sig från politisk

propaganda. Svagheten i romanen låg i något den delade med alla socialskildringar,

nämligen bristen på positiva förslag, även om han i slutändan ansåg att det kritiska

uppdraget att sätta problem under debatt var det tyngst vägande.

  Frihetsbudskapet var det centrala i romanen, menade Ulla Lilja i Eskilstuna-Kuriren (2.11

1962). Rubriksättaren hade renodlat tankegången och formulerat sin rubrik som en

uppfordrande maning till läsarna: ”Upp till kamp för friheten!” Parallellt med kollektivets

tendens till strypsnara på individen lyfte Lilja fram kritiken mot fackföreningsrörelsens

kulturförakt, ett förakt som orsakat en kvävande, instängd effekt på arbetarkollektivet och

gynnade den statusjagande konsumismen. Följden blev en närmast apatisk livskänsla hos

individerna, vilket fick henne att undra om det verkligen förhöll sig så här i verkligheten.

”Men är denna skildring rättvis? Lever vi verkligen i en sådan atmosfär av halvljum

folkhemsk kaffeglädje? Är den enskilda människan maktlöst utlämnad till kollektivet?”.

Kanske hade tillståndet ännu inte nått till denna botten som romanen avbildade, men vägen

dit var otvivelaktigt synlig, och Skiljevägen kunde därför fungera som en nödvändig
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väckarklocka som tvingade läsaren att verkligen tänka efter, ”inte bara när man läser boken

utan länge efteråt.”

  Hans Peterson i Helsingborgs Dagblad (20.11 1962) lyfte fram en helt annan, hittills

delvis okommenterad, sida av romanen, när han inledde sin recension med att hylla

Skiljevägens spännande berättarteknik: ”[den] är faktiskt en alldeles ovanligt spännande

bok, även rent ytligt sett. Också en läsare utan minsta intresse för arbetare och

fackföreningar bör ha svårt att inte sträckläsa den.” Till romanens kvaliteter  räknade han

den skickliga uppbyggnaden, intressant problemställning, distinkta personer som fångade

läsarens intresse, medkänsla och en effektiv stil om än inte konstnärligt fullödig. För Hans

Peterson  handlade  det  om  att  individen  hade  den  yttersta  rätten  även  att  gå  emot  ett

kollektiv, som i sig hade värnandet av kollektivets och massans välfärd som sin mission.

Romanen var ”ett stick in i välfärdssamhällets samvete”, skrev han och menade därmed att

den hade giltighet långt utanför den trängre arbetarkretsen. Till skillnad från Frängsmyr

ansåg Peterson att det var en styrka hos romanen att den inte pekade ut någon lösning på

konflikten och att just det förstärkte bokens verkningskraft.

  Också Mats Balgård i Västerbottens-Kuriren (23.10 1962) ställde  friheten i kontrast mot

det han kallade folkhemstryggheten. Tryggheten och dess inskränkande lojalitetskrav och

konformism tenderade att bli frihetens negation. Balgård lyfte också in Folke Fridells

senaste roman Stenansiktet, som  behandlade  ett  liknande  tema,  i  sitt  resonemang  och

frågade sig om det var ett tidens tecken att ”båda idag reagerar med bitter och illusionslös

besvikenhet”,  och  om  priset  för  trygghetssamhället  höll  på  att  bli  för  dyrt  för  individen.

Balgård förutspådde att fackföreningsrörelsen skulle visa sitt ogillande mot romanen,

liksom de gjort mot de föregående. Själv kände han sig också drabbad av texten genom att

han läste in kritik mot västerbottniska lokaltidningars publiceringsmoral. Bortsett från den

något småaktiga kommentaren var Balgård beredd att  berömma  Salomonsons levande

arbetslivsskildring, även om synen på arbetet var väl ensidig och negativ, präglad av

författarens egna bittra upplevelser.

 Det sammanlagda intrycket av recensenternas meningar var att Skiljevägens centrala tema

berörde individens frihet i relation till samhället som helhet och att dess frihetstema hade

universell karaktär. Romanen diskuterade och problematiserade arbetets värde och var en

katalysator för viktig och nödvändig samhällsdebatt. Flera recensenter bedömde romanen

som författarens hittills bästa och dessutom som en av höstutgivningens mest angelägna
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romaner överhuvudtaget.  Det var företrädesvis inom det romantekniska och estetiska

området som omdömena pendlade i flera riktningar och ibland diametralt motsatta.181

Socialdemokratiska tidningar

I den socialdemokratiska pressen framstod panoramat betydligt mörkare, en gråton med

inslag av en del andra färgvalörer – ibland med något ljusare inskott och ibland alldeles

nattsvart. En som målade i ljusare färger och med skiftande nyanser var Stockholms-

Tidningens recensent Enn Kokk (22.10 1962), som tidigare skrivit om Kurt Salomonsons

författarskap i den socialdemokratiska studentrörelsens tidning. Han stod arbetarrörelsen

närmare än vad Stockholms-Tidningens föregående bedömare gjort, men det oaktat

utmärktes hans recension av nyanserade resonemang kring romanens innehåll. Enn Kokk

inledde sin anmälan med en grundlig översikt över hela trilogin inklusive Grottorna, som

han fogade in som en del i mosaiken av sociala romaner eller kollektivromaner, vilka alla

på olika sätt var kopplade personmässigt och tematiskt till varandra. Skiljevägen avvek

åtminstone på en viktig punkt från de två första volymerna i trilogin genom att ha en mer

enhetlig och renodlad problematik. Det hindrade visserligen inte romanen från att innehålla

en alltför ensidig och  aggressiv kritik riktad inte bara mot ABF utan också mot LOs och

socialdemokratins ledning, något som Kokk hänförde till Salomonsons syndikalistiska

konto.Trots överdrifter av det här slaget var skildringen av  kollektivet trovärdig. ”Sällan

läser man en så riktig skildring av arbetare och deras beteende utåt och gentemot

varandra”, konstaterade han. Skiljevägens verkliga romankvalitet bestod i den högklassiga

miljöskildringen med tyngdpunkt i det sociala reportaget. Här utmärkte sig Salomonson

inte bara som den sociala romanens främsta företrädare, utan romanerna kunde utan vidare

mäta sig med de främsta inom den allmänna sextoitalslitteraturen, menade Kokk och

avslutade med att erkänna att skiljevägen mellan frihet och förstening, som romanen

tematiskt behandlade, också i högsta grad var en angelägenhet för  arbetarrörelsen.

181 En vidare granskning av ett antal regionala, borgerliga tidningar förstärker mottagarbilden av Skiljevägen
som en roman som lyfte fram maktförhållandena inom LO-kollektivet, individens rätt gentemot kollektivet
och välfärdspolitikens oförmåga att skapa livsmening utöver materiell konsumtion (Borås Tidning 24.10
1962, Västerviks-Tidningen 27.10 1962, Östersunds-Posten 7.11 1962, Gefle Dagblad 16.11 1962). Nerikes
Allehanda – Nerikes Tidning (24.11 1962) ansåg romanen vara en av höstens mest angelägna romaner. En
del skribenter riktade  kritik mot överdrifter och brister i gestaltning (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
20.12 1962, Västerviks-Tidningen 27.10 1962, Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad 31.10 1962),
men godkände den som debattroman.
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Som recensent i Aftonbladet (22.10 1962) uppträdde en ung litteraturstuderande och

sedermera litteraturforskare med vänsterprofil, Jan Stenkvist. Han hade inte tidigare

framträtt som Salomonsonkritiker och markerade sin debut med att påpeka den tidstypiska

avsaknaden av debatt kring arbetarlitteraturen. Orsaken låg i föreställningen att det numera

i den bästa av folkhemsvärldar inte fanns varken materiell eller annan grund för sociala

indignationsromaner. Alla de stora berättarna från trettiotalet hade nu vänt blickarna åt

annat håll, och med lätt ironi konstaterade han att Ivar Lo- Johansson skrev självbiografier

och predikade sinnlighet och Jan Fridegård grävde i sin släkthistoria. I den unga

litteraturen var Kurt Salomonson och före honom Folke Fridell de enda som upptäckt  det

falska i en sådan samhällsanalys. Problemen var inte mindre nu, utan ”de har bara skiftat

karaktär och blivit intrikatare och mer svårbemästrade”, ansåg Stenkvist. Kurt

Salomonsons trilogi bevisade riktigheten i det resonemanget och framför allt visade han

det i Skiljevägen ”med än större auktoritet och upprördhet”.

  Romanens tema, individens möjligheter att bevara sin personliga integritet mot

kollektivets krav, var väsentligt och angeläget att formulera, menade han. Dessvärre hade

Salomonson missat möjligheten till en intelligent och förutsättningslös diskussion genom

att han i sin gestaltning hamnat i karikatyr, överdrifter och polemiska förenklingar. I likhet

med Enn Kokk såg han syndikalismens ideologiska dimridåer spöka i kulisserna. Trots

denna uppenbara blotta i romanen fann han att dess styrka och förtjänst låg i den

aggressiva kritiken, riktad mot sådana samtidsfenomen som kulturell utarmning och

likgiltighet, ungdomars fackliga ointresse, risken för funktionärsvälde och tendenser till

dubbelmoral inom arbetarrörelsen. Ingen skugga borde falla över författarens ”goda uppsåt

och heta övertygelse”utan det var slutsatserna  som läsaren  skulle ställa sig kritisk mot,

menade han.

  Även i Ny Tid (9.11 1962) uppträdde en förstagångskritiker av Salomonsons romaner,

Lars-Olof Franzén.182 Hans roll var, vilket framgick av artikeluppslagets påannons, att stå

för den litterära analysen, medan tidningens facklige redaktör, Harry Ekberg, på samma

recensionssida och med ungefär samma omfång till sitt förfogande skulle  granska

angreppen på den fackliga rörelsen. Franzén konstaterade inledningsvis att Skiljevägen,

liksom de tidigare trilogidelarna, var ett romanbygge av helt traditionellt slag. Det unika

var deras förväntade funktion att vara ”redskap och medel för kommunikation”, som

182 Lars-Olof  Franzén,  kritiker  och  författare,  inledde  sin  kritikerbana  i  tidningen Ny Tid,  fortsatte  sedan i
Stockholms-Tidningen och från 1965 var han i verksam i Dagens Nyheter, i första hand som kritiker men
också som skribent inom andra områden.
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Franzén uttryckte det. I likhet med Stenkvist ansåg han också att textens retoriska

övertygelseskraft försvagades genom att så överdrivet negativt och onyanserat skildra

huvudpersonens motpart som en obegåvad nolla. Däremot lyckades författaren med

säregen lyskraft i miljöskildringen fånga natur och människornas levnadsvillkor och

relationer i det gudsförgätna Blåforsen. Trots denna obalans blev den sammanlagda

effekten av romantexten något verkligt kontroversiellt. Konstnärligheten upplevdes i det

patos och den konfliktmedvetenhet, som åstadkoms hos läsaren. Franzén såg också en

kluvenhet i huvudpersonen Sundins agerande, orsakad av hans avsaknad av ideologiskt

grundad analys och brist på förståelse av sin situation. Hans problematik och romanens

grundkonflikt reducerades till en psykologisk nivå och helt utan politisk innebörd, varken

syndikalistisk eller av annat slag. Romanens kritiska budskap var en polemik med

”principiell räckvidd” och visade hur solidariteten blivit ett maktredskap för ett härskande

skikt inom rörelsen i syfte att behålla kontrollen. Dessa kluvenheter ledde honom till

slutsatsen att romanen, läst som roman, vann i kvalitet på sitt individuella grepp, men

träffade inte sitt angreppsmål, läst som debattinlägg.

  Att döma av den facklige redaktörens starka reaktion, formulerad i rubriken ”Fantastisk

vrångbild”, hade romanen, i motsats till Franzéns bedömning, träffat sitt mål mitt i prick.

Harry Ekberg konstaterade att en romanförfattare hade privilegiet att konstruera sin egen

diktade verklighet utan att vara ”bunden till den verklighet som finns utanför diktarlyan”.

Problemet med Kurt Salomonson, menade Ekberg var att han i Skiljevägen och ett par

gånger tidigare ”råkat ut för misstaget att hamna i den fallgrop där han identifierat den

riktiga verkligheten med hans diktade”. Det var författaren således som skapat kaos i

relationen mellan verklighet och fiktion, inte läsaren.  Ekberg illustrerade sitt  påstående

med  hur förlagsreklamen  marknadsfört romanen som ”en avslöjande rundmålning av

arbetslivets svenska samhälle” och att romanen var en vidräkning med den

frihetsinskränkande maktfaktorn fackföreningen. Det var således en  vidlyftigt formulerad

reklamtext som i Ekbergs analys fick tjänstgöra som romantextens meningsbärande

budskap och inte texen själv, såsom den genom läsprocessen kodats in i läsarnas

medvetande.  Den fiktiva romanen Skiljevägen hade omvandlats till en fiktionens

manipulerade vrångbild av verkligheten, som inte skulle bearbetas konstnärligt kreativt av

läsaren utan dementeras på samma sätt som en falsk utsaga i en tidningsartikel.

  Ekberg fortsatte upprört ett ge exempel på hur lögnaktig romanens rundmålning var av

arbetslivets svenska samhälle och beklagade att författarens litterära ambitioner inte gått

hand i hand med en ”ambition att ens ytligt stifta bekantskap med den arbetslivets fackliga
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vardag, som han säger sig skildra”. Ekberg ville inte tro att ren illvilja lett författaren vilse,

utan det rörde sig antingen om en slags galenskap att framföra vilket tokigt budskap som

helst eller en ovilja att bekanta sig med faktiska förhållanden. Slutsatsen var klar för

Ekberg hur som helst. Romanen hade inte lyckats göra någon vidräkning med en lumpen

fackföreningsverklighet, som förlagsreklamen påstått, utan det var i stället verkligheten

som gjort vidräkning med författaren.

  Tidningen Arbetet i Malmö (22.10 1962) var den fjärde av de större socialdemokratiska

tidningarna som skrev om Skiljevägen.  Lennart  Fröier  hade  tagit  sig  an  de  två  första

delarna av trilogin och framförallt hyllat Sveket som en idéroman som borde användas

aktivt i den interna debatten inom socialdemokratin. Fröier fick inte förnyat förtroende och

efterträddes av Paul Lindblom som också han hade stor förtrogenhet med Salomonsons

romaner, dokumenterad i recensioner både i dagstidnings- och fackförbundspress. Redan i

bedömningen av Sveket hade han uttryckt kritiska synpunkter och Skiljevägen tycktes

fullborda desillusioneringen. Författaren hade kommit in i en återvändsgränd och

Lindblom såg ingen väg ut  för honom, varken som konstnär eller som samhällskritiker.

Han hade ”på ett olyckligt sätt låst fast sig vid några få onyanserade teser som tenderar att

sluta i ren kverulans”, ansåg han. Arbetarna var passiva, fega massmänniskor utan

individualitet i Salomonsons generaliserande beskrivning och bilden av arbetarrörelsen,

styrd av kallhamrade karriärister, var frammejslad med aggressivitet och nästintill hat.

Avsikten tycktes vara att inte bara  framställa fackföreningen som ”symbol för allt som är

förhatligt inom det svenska samhället” utan något ännu värre.

  Lindblom drog den långtgående slutsatsen att ”han tycks önska tillbaka den tid när

klassmotsättningarna var oförsonliga” och anförde som främsta bevis att en av de fiktiva

personerna i romanen uppfattade avtalsförhandlingar som piruetter för att hålla massan

lugn. Lindblom dementerade å det bestämdaste att huvudpersonen Arnold Sundins fall på

något sätt skulle vara allmängiltigt och därför dög hans exempel inte alls för att ”visa hur

relationen mellan individen och fackföreningsrörelsen är idag.” Med närmast

konspiratorisk logik påstod han att valet av det vindpinade baracksamhället Blåforsen som

romanens miljö, långt från det folkhemska arbetarsamhället, var den enda möjligheten

författaren hade för att kunna sy ihop sin i grunden omöjliga tes. Ändå var det i skildringen

av Blåforsenmiljön som Lindblom gav Salomonson ett visst erkännande för hans skickliga

reportagekonst. Dessvärre vägde det inte upp den negativa sidan i vågskålen som i

slutsummeringen belastades med ytterligare tunga jobsposter. Salomonsons kritik liknade

egentligen den som arbetsgivarna riktade mot fackföreningarna vid 1900-talets början.
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Argumenten som kritiken vilade på var för svaga för att kunna fungera som konstruktiv

kritik och ärlig opposition. Slutsumman blev egentligen bara kverulans av den typ som

brukade komma från borgerliga personer utan verklig kunskap om sakernas tillstånd.

  Den socialdemokratiska landsortspressen uppvisar också en skiftande bild. Två tidningar

reagerade starkt mot vad de ansåg vara en negativ och förvrängd bild av

fackföreningsrörelsen, men i båda dessa fanns också plats att lyfta fram positiva drag som

miljöskildring, personteckning, klargörande av maktrelationer och en välkommen

debattintention, om än den förfelats genom negativismen ( Västerbottens Folkblad 9.11

1962 och Dagbladet Nya Samhället 1.12 1962). Tidningen Östgötens signatur E.R. (25.10

1962) berömde hela trilogin och knöt an Skiljevägens huvudperson med den första

romanen och dess centralgestalt och beskrev träffande Arnold Sundin som en ny upplaga

av ”mannen utanför”. E.R. instämde i romantemats vikt och betydelse, men beklagade  att

Kurt Salomonson den här gången tillhandahöll färre och sämre redskap för argument och

debatt jämfört med tidigare. Den socialdemokratiska kollegan Östergötlands Folkblad

(22.10 1962) betonade svårigheten med en individualism av Arnold Sundins typ och dess

kollision med fackföreningsrörelsens kollektivism. Skiljevägen presenterade den

problematiken och var därför en nyttig och tankeväckande roman.

  Folke Fridell i Nyheterna Helsingborg (13.11 1962) öste beröm över romanen. Han hade

tidigare för samma tidning prisat Grottorna och lyfte nu fram det angelägna i ett

författarskap som tog sig an påträngande nutidsproblem och gjorde arbetardikten aktuell på

nytt. Omedelbart efter utgivningen drog debatten om romanen igång, konstaterade Fridell

och menade att den behandlade så intrikata problem att det var både förståeligt och

nödvändigt att föra ingående debatt. Vad han däremot inte förstod var den hätskhet som

åsikterna förpackats i. Fridell såg konflikten mellan individ och centralism som romanens

bärande frågeställning, något som borde beröra alla och diskuteras av alla i en demokrati.

Han konstaterade också att bortom den ideologiska laddningen i romanen dolde sig en

utmärkt skildring av arbete och arbetare, något som många kritiker glömt bort. Inte minst

genom att en helt ny kategori arbetare - kraftstationsarbetarna, sentida efterföljare till

rallarna - fick uppträda för första gången i en skönlitterär skildring.

  Fridell representerade inte på något sätt en gängse socialdemokratiskt präglad

recensionsröst, men delar av det positiva budskapet kunde också i fragmentariserad form

återfinnas hos skribenter som i högre grad bekände sin lojalitet med den statsbärande

rörelsen. Per Persson i Dala-Demokraten (24.10 1962) uppstämde ingen lovsång till

Skiljevägen, men tog  upp några intressanta trådar i sin analys av det ideologiska innehållet
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i romanen. Inledningsvis konstaterade han att Skiljevägen framstod som den bästa i

trilogin, trots sin banalt spunna intrig och andra brister. Miljöskildringen däremot lyfte han

fram som  ”utomordentlig”. Huvudpersonen med sin velighet och vaghet verkade till och

med sakna författarens förtroende. Mats Holmgren, vars karriär skildrats i alla tre

romanerna, övertygade däremot som arbetarklasstreber och social klättrare. Persson ansåg

att Salomonson inte förstått solidaritetens roll i rörelsen och inte heller hur den vuxit fram.

Enligt honom hade just interna diskussioner och motsättningar varit det verkningsmedel

som svetsat samman kollektivet i en medveten solidaritetskänsla, utan vilken ingen

framgångsrik kamp skulle varit möjlig. Motpolen till Salomonsons antikollektivistiska

filosofi var hans urvattnade och romantiserade föreställning om ”arbetets storhet och ära”.

Sådana tankar härledde Persson till 1800-talets försocialistiska arbetarrörelse, vilka nu

ånyo tagits till heder av dagens så kallade arbetarliberalism. Hade sådana synsätt varit

förhärskande skulle alla hittills vunna standardförbättringar lyst med sin frånvaro. De

enkla,  sociala  gatupredikanterna  hade  en  roll  att  fylla  när  de  var  så  vältaliga  som  i

Salomonsons fall, konstaterade Persson.

  Inte heller Gunnar Bring i Norrländska Socialdemokraten (22.10 1962) övertygades av

romanens argumentation mot fackföreningens kollektivistiska förtryck av individen, inte

minst på grund av den ointressanta huvudpersonen Arnold Sundin och Salomonsons

oförmåga att förstå lojalitetens problematik. Skiljevägens verkliga kvalitet fanns i stället i

miljöskildringen och i Salomonsons skicklighet att förena ”den direkta iakttagelsen och det

litterära reportaget med åsiktsstoffet”. Att benämna honom arbetardiktare var heller inte

adekvat eftersom han främst strävade efter att vara en ”aktuell samhällsskildrare”.

Sundsvallstidningen Dagbladet Nya Samhället (1.12 1962) hade en ännu mer avvisande

inställning till romanens förmåga att övertyga, genom att den gav en ensidig nidbild av

rörelsen som närmast påminde om högerns svartmåling av fackföreningarna på trettiotalet.

Orsaken fick sökas i författarens negativa syn på kroppsarbete och därigenom också de

människor som företrädde de kroppsarbetande. Recensenten Ewert Söderberg beklagade

att så var fallet eftersom själva grundproblemet förtjänade diskussion.

  En tredje norrlandstidning med socialdemokratisk inriktning, Västerbottens Folkblad

(9.11 1962), var något försonligare och menade att Salomonson var den ende författaren

som försökt belysa konflikten mellan kollektiv och individ inom arbetarrörelsen. Trots att

många enskildheter i skildringen var övertygande, inte minst miljöskildringen, vände sig

recensenten Hans Öhlund mot den helhetsbild av rörelsen som tonade fram, vilket tydde på

en skrämmande misstro mot den från författarens sida. Överdrifterna förtog således det
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som annars skulle ha uppfattats som legitim kritik, liksom teckningen av den vilsna

huvudpersonen, som själv inte tycktes ha någon som helst tanke på ett alternativ annat än

just kritiken som sådan. Salomonson visade att han inte alls förstått solidaritetens

betydelse, det sammanhållande kittet i alla framgångsrika rörelser. Dessa brister till trots

innehöll romanen mycket bra debattstoff, som skulle kunna användas av rörelsen i interna

diskussioner. Också Smålands Folkblads Sive Hallgren (10.11 1962) hade invändingar mot

skildringen av fackföreningsrörelsen, klassidentiteter och klassmobilitet. Däremot sparade

han inte på berömmet när det gällde engagemang, miljö-och människoskildring och

språklig gestaltning. Salomonson var den enda samtida författaren av sociala romaner som

ställde problemen på sin spets, en fortsättare av trettiotalets arbetardikt.183

Kommunistiska och syndikalistiska tidningar

Den socialdemokratiska pressens kommentarer  spände över ett förhållandevis brett fält av

synpunkter. De två andra grenarna av arbetarrörelsen, den kommunistiska och

syndikalistiska och konkurrenter med socialdemokratin inom vänsterfältet, representerade

däremot två ytterlighetssynpunkter, ett mönster som kändes igen. Sam Johansson, som

recenserat de två tidigare romanerna för olika kommunistiska dagstidningar skrev också

om Skiljevägen. Under rubriken ”Ett slarvigt angrepp på den fackliga rörelsen”

(Arbetartidningen 17.11 1962) gick han till hård attack mot romanen och Kurt

Salomonson. Att skribenter i olika borgerliga tidningar berömt honom togs som intäkt för

att han i grund och botten var arbetarfientlig och välkomnades som en ideell S:t Göran som

gick ut i strid mot den fackliga Midgårdsormen. Recensenten själv och andra med honom,

som både läst romanerna men  också hade mångårig facklig erfarenhet, ”är förstås inte lika

tagna av Salomonsons berättarkonst”. Sam Johansson menade rent av att Salomonson ”är

ute i mer skumma än ideella ärenden”, då han i  den ena romanen efter den andra angrep

den LO-anslutna delen av fackföreningsrörelsen och samtidigt ”bedriver sin kurtis med

syndikalisterna och SAC”. Skiljevägens bärande intrig byggde inte på någon trovärdig

verklighetsbakgrund. Den verkliga hjälten i romanen var heller inte den ofrivillige

”skubbaren” Arnold Sundin, utan teknokraten och arbetsledaren, ingenjör Yngvesson, som

representerade Kurt Salomonsons hemliga dröm om den rationelle ledaren med drag av

183 Smålands Folkblad hade något senare (26.11 1962) ett debattinlägg i tidningen av fackföreningsmannen
Rolf Bjurgren. En vecka därefter (3.12 1962) kom nästa inlägg av ombudsmannen  Hugo Henriksson.
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verklighetens Curt Nicolin. Som konstnär, både som människoskildrare och stilist, räckte

han inte till och Johanssons slutdom var oförsonlig: ”Kvar står att Salomonson inte hållit

måttet som arbetarskildrare och samhällskritiker i den romansvit han nu avslutat med

’Skiljevägen’”.

  Per Drougge i Arbetaren (20.11 1962) framställde å sin sida Kurt Salomonson som en

fullvärdig arvtagare till den klassiska arbetarlitteraturens giganter som Ivar Lo-Johansson,

Vilhelm Moberg och Folke Fridell, den diametrala motsatsen till Sam Johanssons låga

ranking. Salomonson jämfördes med en jakthund som i sina tre romaner spårat upp och

huggit tänderna i missförhållanden i dagens industri- och grovarbetarvärld. Drougge gjorde

bedömningen att författarens ”mest angelägna ärende” var att ”visa hur individer och

minoriteter kom i klämma i det centraldirigerade massorganisationssamhället”. Också i

Skiljevägen var detta författarens centrala idé, uttryckt i romanen genom gestalten Alexis

Glas. Drougge reserverade sig något mot att ge den Salomonsonska berättelsen allmän

giltighet för det svenska industrisamhället som helhet. I första hand hade Salomonson

skildrat  en norrländsk verklighet och den kunde därför inte representera hela det svenska

industrisamhället. Drougges slutomdöme var att trilogin  var en ”skicklig inringning av

väsentliga problem, en kartläggning av yttre förhållanden som verkar mycket autentiska”,

men med vissa svagheter i den litterära gestaltningen.

Fackförbundstidningar

I fackförbundspressen fanns en tendens att sudda ut gränsen mellan recension och politiskt

färgat debattinlägg. Textgenrerna gled över i varandra. Sigurd Klockares artikel

”Salomonson och samhället”i Skogsindustriarbetaren (SIA) (1962:23) hade närmast

funktionen av en  dementi. Romantexten tolkades som en reporters berättelse från ett besök

i verkligheten, men verkligheten var felaktigt återgiven och måste ställas till rätta och

korrigeras. Klockare nöjde sig inte med att åberopa romantexten som källa för sitt

felfinnande, utan han nagelfor också Kurt Salomonsons intervjusvar i  vissa radioprogram,

där romanens verklighetsbakgrund kommenterades och där Kurt Salomonson enligt

Klockare framfört lögnaktiga sakuppgifter. Samtidigt som romanens verklighetsbild

dementerades och författarens etos ifrågasattes, målades bilden upp av verklighetens

verkliga tillstånd  i fackföreningssverige, som mynnade ut i ett försvarstal för det
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existerande tillståndet. Fel och brister fanns, men folkhemsverkligheten var ändå den bästa

av möjliga världar.

  Albin Lind  som hade skrivit kritiskt om Sveket hade också han dementin som

textmönster i en utförlig artikel ”Den konstgjorda indignationen”, en rubrik som i grunden

förklarade hela artikeln (Kommunalarbetaren 1962:20). Redan ingressen skvallrade om att

Salomonson hade fått positionen som förnyare av arbetarromanen, men med udden riktad

mot rörelsen som framställdes som den nya överklassen, en kritisk hållning som alltmer

fått fäste i debatten och som det var nödvändigt att slå hårt emot och dementera med

åberopande av verkligheten själv. ”Den som har kännedom om fackliga förhållanden

vet[...]”, löd den språkliga signalen i syfte att slå undan marken för romantextens

trovärdighet. Efter ett antal talande exempel som skulle illustrera hur verkligheten

verkligen var beskaffad avkunnades domen med följande formulering: ”Med ett sådant

erfarenhetsmaterial som bakgrund borde även den mest stupida bedömare inse att Kurt

Salomonson hängt upp sin roman ’Skiljevägen’ på en krok som svävar fritt i rymden.”

Efter några mer nyanserade kommentarer om persongestaltningen diagnosticerades Kurt

Salomonsons eget jag med några svepande formuleringar. Lind såg ett maniskt inslag i

hans litterära produktion, en tendens hos författaren att dröja sig kvar i den ”syndikalistiska

rörelsens tidigaste - men numera övergivna - känsloladdade aggressionsattityder.” Men

främst  framstod  han  som  en  tragisk  gestalt,  som  snedvridit  och  slösat  bort  sin  litterära

begåvning. Med Salomonson som varnande exempel blev Linds slutsats att författare inte

fick grunda sitt berättande på ”hugskott, lösa påståenden och främlingskap för sakliga

angreppsdetaljer”. En författare kunde slå hårt, men inte göra sig löjlig genom att skapa

falska föreställningar om den verklighet de vill kritisera. De fick inte skjuta över målet, det

vill säga göra som Kurt Salomonson.

  Bland fackförbundstidningarna fanns också mindre polemiskt hållna texter, som

visserligen innehöll kritiska synpunkter mot delar av romanens innehåll, men var skrivna i

en resonerande ton och med syfte att också lyfta fram romanens litterära kvaliteter. I

Signalen (1962:47) skrev Erik Nyhlén en helsida, där polariteten i texten uttrycktes i titeln

”Kurt Salomonson och fackpåvarna”, men där det också fanns utrymme för nyanseringar.

Nyhlén konstaterade inledningsvis att det var själva pampväldet som Salomonson ville

attackera. Han fann vid sin genomgång, när han vägde romanens sanningshalt mot den

verklighet han själv kände, att Salomonson dessvärre fallit för frestelsen att överdriva och

spetsa till sin skildring. Förutom sina skönlitterära förtjänster var romanen att betrakta som

ett inlägg i en ständigt aktuell debatt, den om individen och kollektivet, menade Nyhlén
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och betonade samtidigt att ingen svensk författare så ingående hade skildrat tristessen i

nybyggarsamhällen av Blåforsens typ. Han karakteriserade Salomonson som en moralist,

vilket kunde förklara  textens tillspetsade konfliktdiskurs, men också som en författare som

borde läsas för sina skönlitterära kvaliteter och inte bara som en leverantör av

diskussionsinlägg och pamfletter.

  Fastighetsarbetaren (1962:8) med sin anonyma avsändare nöjde sig med en mer

onyanserad kommentar med exempel ur texten på fackföreningsfientliga påhopp.

Skribenten kom fram till att Kurt Salomonson skulle ha lyckats bättre med sitt debattsyfte

om han inte slagit till med storsläggan och i stället ”dämpat sina aggressioner och fört ett

mindre föraktfullt och mera nyanserat språk”, eftersom fackföreningengsrörelsen behövde

en sansad debatt.184 Under rubriken ”Knölarna inom rörelsen” skrev signaturen ”-der”

(Beklädnadsfolket 1963:1) en mer nyanserad och avvägd kommentar till romanens innehåll

och dess kärntema. Skribenten läste romanens konflikttema så att det inte var rörelsen som

sådan som var Salomonsons angreppspunkt utan självsvåldiga och maktfullkomliga

personer inom rörelsen. I Elektrikern (1962:12) slutligen fanns Skiljevägen med som en av

flera anmälda böcker under vinjetten ”Svenska Berättare”, avsedda som boktips inför

julen. Romanen beskrevs som en våldsam uppgörelse med fackföreningsrörelsen och

skribenten bollade över frågan till läsaren vad boken egentligen kunde ha för sakligt värde.

Recensenten däremot var av uppfattningen att  ett enskilt fall inte kunde ha någon allmän

giltighet och därmed tjäna som rundmålning av svenskt arbetsliv.185

Övrig press

Fackföreningsrörelsen var inte den enda kollektivt organiserade intressegrupp som såg sig

manad att uttrycka sin mening och gå i svaromål om Skiljevägen. Också arbetsgivarparten

yttrade sig om den tredje delen i romantrilogin. Motsättningen individ-kollektiv lyftes fram

som romanens centrala tema, även om Bertil Sjögren i Industriförbundets meddelanden

(1962:11) kände en viss tveksamhet huruvida LOs solidaritetskrav i realiteten tillämpades

184 Fastighetsarbetarens artikel fick gensvar i flera socialdemokratiska dagstidningar, som i ett centralt
formulerat ledarstick lyfte fram åsikten att Skiljevägen inte bara var ett ”enskilt illasinnat angrepp på
fackföreningsrörelsen”,  utan  var  en  del  i  en  kör  av  likasinnade  kritiker  främst  understödda  av
”arbetarliberaler och syndikalister i bästa förbrödring” (Örebro-kuriren och Östra Småland 24.12 1962,
Dagbladet Nya Samhället 27.12 1962, Länstidningen Östersund 28.12 1962, Östergötlands Folkblad 3.1
1963).
185 Recensenten i Elektrikern, Nils-Eric Björsson, hade samma text införd i den socialdemokratiska
tidskriften Broderskap (1963:2).
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så dogmatiskt  i vår tid som romanen pekade på. Det oaktat menade han att Skiljevägen i

grunden var en  kritisk roman om det industrialiserade välfärdssamhället, som nu måste

hitta andra vägar för sin vidareutveckling än bara den materialistiska. Det var här som

konflikterna uppstod mellan individuella frihetsbehov och kollektiva krav på underordning.

  Svenska Arbetsgivareföreningens organ Arbetsgivaren (1962:20) lät civilingenjören,

tillika direktören vid Electrolux, Sven Fagerberg sköta pennan. Han var inte vilken direktör

som helst, utan också en av de mer uppmärksammade författarna vid den här tiden, framför

allt för sin debutroman Höknatt  (1957), som med sitt experimenterande med olika genrer

framstod som arketypen för  den formmedvetna  50-talsromanen.186 Det var knappast

direktören som satte sin prägel på recensionen, utan i stället civilingenjören med tanke på

rubriken ”Planritning till en roman” och den planmässiga dissekeringen  av romantexten. I

första hand var det dock romanförfattaren med insikter i romanskrivandets specifika

hantverk  som tog sig an en kollegas verk. Fagerberg tillhörde den mindre grupp kritiker

som betraktade romanen som en skönlitterär text, vilket inte hindrade att den kunde få

funktionen av debattprovokation för de läsare som tog fasta på dess idéinnehåll. Fagerberg

betonade istället  tema och komposition, för ”när det gäller en roman brukar dessa båda

aspekter klarast uttrycka vad författaren menar”, och det var just författarintentionen

Fagerberg önskade klargöra även om han framhöll att Skiljevägen var en mycket skickligt

och klart disponerad roman.

  Fagerberg var enig med en stor grupp kritiker att romanens huvudtema var individens

konflikt med kollektivet. Till skillnad från många andra menade han att det geniala med

Salomonsons romankomposition var just att han använt undantagsfallet som sin

utgångspunkt i berättandet och inte något typfall. Det var undantaget som provocerade

fram hela spektrumet av känslor, reaktioner och beteenden hos omgivningen och som

gjorde det möjligt att belysa problematiken på ett så mångsidigt och intressant sätt.

Salomonson hade nämligen ingen lösning, utan nöjde sig med att visa upp problemet. Att

fackföreningen fick stå för det negativa kollektivet trodde han berodde på att författaren

haft alltför höga förväntningar som sedan svikits, inte olikt den förälskades svikna

förhoppningar.

  Enligt Fagerberg problematiserade Salomonson sitt huvuvdtema i fyra tematiska

variationer i texten, något som ytterligare underströk hur långt från en lösning och hur

pessimistisk han i grunden var. Fyrdelnigen konstruerades kring fyra olika personer, som

186 Sven Fagerbergs mest aktuella roman vid recensionstillfället var Kostymbalen (1961).
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alla förhöll sig på olika sätt till grundproblematiken: Arvid Sundin, ingenjören Yngvesson,

Mats Holmgren och den unga kvinnan Alice. Genom sina erfarenheter och konfrontationer

med verkligheten tvingades de i högre grad än de andra personerna i romanen till medvetna

insikter, filosofiska hållningar och omprövningar som skapade förutsättningar för den

individuella utvecklingen. Emot dessa stod representanter både för den lealösa massans

programmerade tänkande (Tjädermo), det frustrerade, ofruktbara frigörelseförsöket (Filip

Fjällström) och den självuppoffrande tragiken (Mats Holmgrens far). För Fagerberg fanns

lika lite som för Salomonson en enkel, självklar lösning på denna problematik, men  en

riktning pekades ändå ut, som kunde beskrivas som en mänsklig målsättning.

  Kontrasten kunde knappast vara större mellan två läsare av samma text än mellan Sven

Fagerbergs resonerande analys och Rita Vindes nedgörande uppgörelse med Skiljevägen i

tidningen Storstaden (1962:21)187 Fagerberg hade mot slutet av sin recension konstaterat

att Salomonson visserligen målat i mörka färger, men han skymtade också genom

huvudpersonen Arnold Sundin en lösning, där det mänskliga och inte ekonomismen skulle

visa kompassriktningen. Också Vinde avslutade sin recension med ett framtidsperspektiv

och ställde samma fråga som också andra ställt, även om hon ansåg den naiv, nämligen om

en roman kunde åstadkomma en förändring i samhället. Hon blev inte svaret skyldig. I det

här  fallet  var  det  ett  omöjligt  projekt,  eftersom  ”man  inte  kan  reformera  ett  samhälle  på

basis av personliga ressentiment”. Det som i Fagerbergs ögon var en problembelysande

mångbottnad romantext var för Rita Vinde reducerad till något som hon själv med egna ord

allra bäst beskrev på följande sätt: ”Mig påminde boken mest om tidningarnas

insändarspalter där landets kverulanter ger utlopp för sina aggressioner. Skillnaden är bara

den att Kurt Salomonson får breda ut sig på hela 343 sidor.”

  Vinde, till skillnad från Fagerberg, förstod inte alls meningen med att välja det apartas

perspektiv i berättandet  i stället för det typiska. För henne var det inte annat än

svartmålning från författarens sida. ”Det orimliga är att han vill göra avarterna på en enda

arbetsplats till något allmängiltigt”, konstaterade hon. Ju mer hon läste desto mer

framträdde inte en bild av ett samhälle med dess människor, utan i stället en bild av en

minst sagt diskutabel författarpersonlighet med skumma motiv. I grunden var Kurt

Salomonson en reaktionärt tänkande människa, vilket var den viktigaste orsaken till att

människor, mänskliga relationer, deras värderingar och ideologi framställdes på detta sätt i

romanen. Med ironisk, nedgörande ton ställde hon samman en hel katalog av exempel som

187 Storstaden var Konsum Stockholms medlemstidning mellan åren 1953 och 1989.
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sammantaget tjänade till att bevisa tesen. Salomonson framställdes som den

arbetsföraktande uppkomlingen, som bytt sida och förenat sig med snobbig intelligentia

och arbetsgivarintressen, medan Vinde själv framstod som den heroiska försvararen av en

hederlig arbetarklass.188

  I tre andra publikationer, på olika sätt kopplade till arbetarrörelsen, var tonen mer

resonerande, men därför inte okritisk. Stig Carlson (Folket i Bild 1962:45), som tidigare

hyllat Salomonson för både Grottorna och Mannen utanför, fokuserade sin läsning kring

frågan ”Får man kritisera  LO?”, vilket resulterade i att romanen förminskades till ett

debattinlägg med kritik av fackföreningen som enda och viktiga tema. Redan i inledningen

slog Carlson fast att Salomonsons kritik riktades mot rörelsens centralisering och styrning

på bekostnad av den personliga integriteten. Individen blev ett nummer i massan och

verksamheten styrdes av en kader av karriärinriktade strebrar. ”Den medlem som

opponerar sig blir hänsynslöst ställd utanför gemenskapen,” sammanfattade Carlson

resonemanget. Huvudpersonen Arnold Sundin fick illustrera idén, men var hans fall

representativt, undrade han. Det var kring detta som debatten borde koncentreras , även om

Sundin bara skulle utgöra ett provocerande undantag. Kurt Salomonson hade gjort anspråk

på att sitta inne med sanningen om tillståndet inom LO och därför föll bevisbördan på

honom, menade Carlson och underströk därmed än en gång att Skiljevägen inte skulle

förstås som fiktion utan som en utsaga om verkligheten. Recensionsrubrikens fråga om

kritikrätten hänsköt Carlson till grundlagens allmänna rätt till yttrandefrihet, men tog inte

ställning till om LO borde föra en öppen och kritisk diskussion om sin egen organisation

och dess verksamhet.

  I både Libertas (1962:5) och Ariel (1963:4) lyftes konflikten individ-kollektiv upp som

romanens centrala tema. Libertas skribent Martin Boman ansåg att frågan om samhällets

förföljelse av enskilda individer var ”rena trotylen” och bokens tendens var brännande

aktuell. Temats laddning förklarade varför så många recensioner egentligen tagit formen av

debattinlägg. Rune M. Lindgren i Ariel skrev in Skiljevägen och Salomonson i en annan

tradition än den gängse. I romanen Arbetarlif (1892) av Frans Hedberg skildrades för första

gången arbetarrörelsen i skönlitterär form. Lindgren menade att Salomonson kunde ses

som en sentida efterföljare till Hedberg och i likhet med honom verkade ha vissa

svårigheter att artikulera sin indignation. Det blev ofta för mycket och för aggressivt och

188 Rita Vinde fick positiv förstärkning i  den kommunistiska pressen (Ny Dag 19.11 1962,
Norrskensflamman 21.11 1962) i form av ett ledarstick som citerade Vindes mest nedgörande kommentarer
om romanen.



139

det var också enligt Lindgren fallet med Skiljevägen. Men trots förgrovningarna visade

romanen att Salomonson var en av våra viktigaste författare, som lät nutidens verklighet

bestämma diktningens innehåll. ”Som incitament till nyanserande debatt har det visat sig

ha en förträfflig effekt”, blev slutbetyget.189

  Även konsumentrörelsens veckotidning Vi (1963:14) kommenterade romanen. Stig

Sjödin som regelbundet följt Kurt Salomonsons författarskap tog avstamp i höstens debatt

och menade att även denna roman led av samma brister som de tidigare, nämligen

onyanserad schematisering och vårdslöshet med faktaunderlag. Osannolikheten hos en och

annan romanfigur fick dock inte användas som måttstock vid värderingen av romanen.

Sjödin ansåg att romanens verkliga ärende var att belysa det moderna samhällets strävan

mot konformism, och han kunde inte riktigt förstå varför Salomonsons försvar för

individens rätt kunde väcka sådana starka reaktioner. Rörelsens enhet och sammanhållning

hade genom historien varit en förutsättning för framgång, men detta kunde aldrig försvara

förföljelse och fördömande av enskilda avvikare. Debatten hade varit en välgörande

illustration på att intoleransen mot avvikande och inopportuna åsikter satt djupare och

fastare cementerad än han kunnat ana. Salomonson hade genom sin provocerande roman

avslöjat kraften i ”de hemliga konformistiska lagarna” som fanns under folkhemmets yta.

  Tidskriften Medborgaren (1.11 1962) tog ett helhetsperspektiv på trilogin och recensenten

Gunnar Fornell kunde spåra drag av Sartre och drog en parallell till Sartres trilogi

”Frihetens vägar”.190 Även om Salomonson utmanade och provocerade till debatt var  tron

på arbetet som livsstil författarens ärende, i kontrast till konsumtionshysteri och

innehållslösa fritidssysslor. I Liberal Debatt (1962:8) menade Gunvor Schlachter att

reaktionerna på Skiljevägen, antingen det var fråga om beröm eller kritik, berodde på att

Salomonson gett sig på det svenska samhällets heliga kor, en ”establishment”, eller

maktordning som ingen fick ifrågasätta.

  Ett par andra kulturtidskrifter med koppling till politiska rörelser ägnade ingående

resonemang åt romanen. I Perspektiv (1963:1) pekade Sigvard Mårtensson på att

författares samhällskritik ofta togs emot välvilligt och berömmande, men nästa steg att

189 Frans Hedberg (1828-1908) framställs i litteraturhistorien främst som dramatiker, flitigt spelad på
teaterscener under 1800-talets senare hälft. Utöver tidstypiska lustspel blev hans främsta succé det
romantiserade medeltidsdramat Bröllopet på Ulfåsa (1865), musiksatt av tidens ledande kompositör, August
Söderman (Olsson-Algulin 1987, s. 286).
I Den svenska litteraturen (1988, vol. III, s. 259) nämns också Hedbergs samhällskritiska udd riktad mot den
dåtida klasskiktningen. Romanen Arbetarlif som Rune M. Lindgren anförde i sin recension har ingen plats i
den litteraturhistoriska framställningen, inte heller i Furuland-Svedjedals Svensk arbetarlitteratur.
190 Medborgaren är Moderata samlingspartitets medlemstidning. Partiet hette Högerpartiet mellan 1952 och
1969.
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diskutera åtgärder och förbättringar ofta resulterade i överslätning, ursäktanden och

bortförklaringar.191 Kurt Salomonsons utgångsläge som samhällskritiker var alltså inte det

mest ideala sett mot den förhärskande mentaliteten. Mårtensson ville som många före

honom markera förbindelse mellan Salomonson och Fridell, men med den skillnaden att

den förre ”var radikalare i sitt val av angreppsmål.” Felet med  Salomonsons angrepp på

fackföreningsrörelsen var, enligt Mårtensson, att han aldrig prövade de positiva

möjligheter ett sådant kollektiv kunde åstadkomma. Synen på arbetet jämställde han med

Rivar-Bohms i Död mans hand och gav därmed skildringen en mer syndikalistisk identitet,

men fann att Salomonsons syn på arbetaren ändå stannat kvar i en traditionellt präglad,

klichéartad fixering i klasstänkandet.

  Ulrich Herz i tidskriften Zenit (1962:4-5) ansåg att Skiljevägen var skönlitterärt den

främsta av trilogins romaner. Miljöskildring, personteckning och intensitet i berättandet var

de kvaliteter som formade romanen och bestämde nivån. Romanens ärende däremot,

präglad av ”gnällig skillingtryckmoral”, riskerade att sabotera hela konstverket. En

regelrätt debattartikel utan inbäddning i fiktion hade varit att föredra, och det var här Kurt

Salomonsons dilemma som författare fanns förborgad. Risken var stor att tesen dödade

berättandet, men med resultatet att tesen ändå inte övertygade. Herz menade att

Salomonson trots sina förtjänster som författare och framgångar hittills ändå ”väntar på sin

befrielse”. Den kunde ske på två sätt. Antingen skulle han lyckas ”skriva den bok som så

länge värkt i honom: boken om den enskildes suveräna frihet i en kollektiviserad,

intolerant värld”, men det projektet kunde vara problematiskt med utgångspunkt i vårt eget

relativt liberala välfärdssamhälle med sitt kompromissvänliga klimat. Eller också skulle

han frigöra sig helt ur sin Zola-ambition, strunta totalt i syndikalism, fackföreningsrörelse

och samhällets vrånghet, det vill säga, han ”bara skriver av sig och ur sig vad han har sett,

hört, känt, anat när han gått i Laisvall och i Adak och i Blåforsen eller i något annat

svenskt samhälle[...]”. Så löd Ulrich Herz recept för att rädda ett författarskap åt den goda

litteraturen, eftersom debattörer trots allt fanns i överflöd.

  I Bonniers Litterära Magasin (1962:10) skrev den här gången Carl-Eric Nordberg. I likhet

med Eva Moberg, som recenserat Sveket i samma tidskrift, var han positiv till Kurt

Salomonsons samhällskritiska författarskap. Han konstaterade något drastiskt  att

huvudpersonen i Skiljevägen knuffats in i ett slags folkhemmets isoleringscell. Arnold

Sundins öde liknade på så sätt ingenjören i trilogins första roman Mannen utanför.

191 Sigvard Mårtensson recenserade Skiljevägen också för Sydsvenska Dagbladet 29.11 1962.
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Nordberg menade att det fanns ett annat slags utanförskap, som dessa båda gestalter delade

med många av de samtida moderna romanerna, ett slags vilsekomna personer på jakt efter

sin identitet. Nordbergs resonemang påminde om Göran O. Erikssons försök att placera

Kurt Salomonson i femtiotalets litterära huvudfåra. Det var en stor förtjänst att Arnold

Sundins öde inte romantiserades. Kanske var han till och med  för avheroiserad, vilket

förde med sig att Salomonson i stället kunde skapa ”en slags svensk Kafkastämning” runt

sin hjälte: ”individen som hjälplöst offer i en orättvisans process där ´brottet´ aldrig blir

klart definierat men där domarna likväl är obevekliga.” För den vanlige läsaren var det

naturligtvis svårt att avgöra om huvudpersonens dilemma var representativt eller inte,

menade Nordberg, men Salomonson hade i alla fall effektivt visat hur ”värnlös den

enskilde kan vara i sin kamp mot en alltför maktfullkomlig institution och dess krav på

ideologisk kollektivdisciplin”.

  Ett  annat  tema  som  romanen  belyste  på  olika  sätt  var  frågan  om  arbetets  mening.  Den

konsumistiska ideologin hos unga arbetare överskuggade alla andra värden och Nordbergs

slutsats blev att denna i lika hög grad kunde praktiseras i en diktaturstat som i en

demokrati. Kanhända var det också författarens innersta avsikt, att ”få folkhemmets läsare

att fundera en smula över vart kombinationen av materiell välfärd och personlig

ansvarslöshet kan leda”. Den moraliska slappheten som kunde öppna för principlös

opportunism och i värsta fall korruption illustrerades av Mats Holmgrens karriärväg och

klättrande, men också av omgivningens syn på socialt och ekonomiskt klättrande. Kurt

Salomonson var, menade Nordberg, först och främst  samhällsrapportör och de

konstnärliga kvaliteterna var inte på lika hög nivå. Till skillnad från romanens tilltufsade

ingenjör Yngvesson, som fått lära sig den bittra läxan av att sticka upp och nu valt tigandet,

gladde sig  Nordberg över att Salomonson inte gått i romanfigurens fotspår. Han teg inte

utan vågade ”nämna många explosiva problem vid deras rätta namn och angripa dem med

vredgade ord”,  och främjade därmed demokratins sak.192

192 Per Nilsson-Tannér i Norrländsk Tidskrift (1962:4) och Elof Ehnmark i Svensk Tidskrift (1963:3) hade
liksom i fråga om Sveket korta kommentarer om Skiljevägen i översiktsartiklar om bokutgivningen 1962.
Nilsson-Tannér hyllade romanen som en uppgörelse ”genomförd med stor litterär talang och ett nästan heligt
allvar”. Ehnmark var mindre imponerad av romanen som fiktion men lovordade miljöskildringen.
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En utvidgad scen

Den övervägande delen av de texter som  hittills refererats och  kommenterats i samband

med mottagandet kan inordnas under recensionsgenren, hur olika de än har förefallit i

avseende på omfång, innehållskomponenter, skribenternas berättarperspektiv, antingen

med riktningen pekande inåt mot sig själva eller bort från skrivarsubjektet och i riktning

mot objektet. Tomas Forser  definierar texttypen som ”en text om en annan text inskriven i

massmediernas dramaturgiska krav och järnhårda lönelag. Stark eller svag är en sådan text

alltid villkorad både av genrehistoriens formspråk och av journalistikens nu. Den handlar

om en annan text. Men den handlar också själv och berättar då sin egen historia.”193

Recensionen är en undflyende genre som trots fasta komponenter eller innehållsfack

förmår uppträda i ett stort antal variationer. Starka inslag av analytiska och värderande

partier, ofta komplext interfolierade i deskriptiv form, skapar hybrider genremässigt, där

beteckningen argumenterande text vore lika adekvat. Detta gör att nedanstående

redovisning av debatterande texter med utgångspunkt i Salomonsons romaner också skulle

kunna klassificeras som recensioner. Att genrebestämma en text endast utifrån textinterna

kriterier kan också leda fel om funktionen och dess sociala-kommunikativa roll utelämnas.

Häri kan ingå det som Forser menar med dramaturgiska krav, och inte minst sådana

egenskaper och funktioner som idag vanligtvis fästs vid texters kommunikativa aspekt och

som brukar sorteras in under begreppet diskurs. Den polyfoni av röster som sammantaget

yttrat sig om romanerna kan också förstås som en mångfasetterad debatt om romantexterna

även om det gängse kommunikativa mönstret för debatt inte tillämpas med replikskiften. I

verkligheten  kan  fenomenets hela vidd bara upplevas i en efterhandskonstruerad situation

där helheten blir synlig. Det är inte en överdrift att tala om en utvidgad scen där

romantexterna lämnade sin ursprungskontext och agerade i nya roller på andra platser där

det offentliga samtalet pågick.

  I förordet till folkutgåvan av Grottorna, hösten 1958, skrev Kurt Salomonson med ett

uppgivenhetens tonfall att den debatt han väntade sig hade uteblivit. Endast de närmast

berörda reagerade och den tidning han själv var verksam i - Arbetaren.194 Märkligt nog

kunde man tycka, eftersom Grottornas berättelse och miljö låg så mycket närmare

verklighetens egna händelser än vad som var fallet med de efterkommande

folkhemsromanerna.  Jämfört med Grottorna hade Mannen utanför asevärt färre inslag av

193 Forser 2002, s. 20.
194 Grottorna  1958, s.5-6.
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reportage och verklighetsreferens och präglades mer av sitt sociologiska perspektiv med

ambitionen att ge en vision av det aktuella svenska välfärdssamhället. Om recensionerna

räknas bort blir det faktiska utfallet av debattexter relativt magert. Ur det granskade

tidnings- och tidskriftsmaterialet är det svårt att vaska fram debatter och diskussioner som

igångsattes som en följd av romanens publicering och ändå förekom tidningsuppgifter som

skulle tyda på motsatsen.195 Förlaget hade lanserat romanen som en debattbok. Mot

bakgrund av att de samtida romanerna i liten utsträckning avhandlade aktuella

samhällsproblem är det möjligt att intresset och engagemanget som romanen väckte i breda

kretsar uppfattades som ett uttryck för starka reaktioner. Utöver tidningen Arbetarens

bordsdebatt var det mest anmärkningsvärda det brett upplagda reportage som publicerades

i Industria, Svenska arbetsgivareföreningens tidskrift (1959:2), skrivet av Helle

Bjelvenstam. Samma text kunde något senare läsas i den danska motsvarigheten

Arbejdsgiveren (1959:6) och dessutom i åtminstone två danska landsortstidningar,

Holstebro Avis (21.3 1959)  och Vejle Amts Avis (7.4 1959). I den svenska Industria-

texten löd rubriken ”Är vi verkligen så hatade?”. I de danska artiklarna hade texten fått en

delvis annan utformning med rubriken  ”Had mod arbejdsgiverne?”.

  Helle Bjelvenstam hade fått uppdraget av Industrias redaktör att ge sig ut på en

reportageresa för att  klarlägga om den verklighet som visades upp i romanen också

motsvarades av den faktiska.  Det som uppenbarades för den svenska och danska

läsekretsen var inte bara insikten att klassmotsättningar i sin traditionella form fortfarande

var  en  realitet  i  Sverige,  utan  dessutom  känslan  av  desillusion  över  Sverige  som

välfärdssamhälle. ”Hos oss utlänningar har Socialsverige alltid framkallat djup beundran.

Det Sverige som har suddat ut klassgränserna, som har den högsta levnadsstandarden i

Europa. Det land, där bil, TV och frun i päls är en naturlig realitet för den duktiga

arbetaren. Och så kommer Kurt Salomonson och förklarar, att det hela bara är finputsad yta

under vilken ett gammalt aldrig utbränt klasshat fortfarande pyr och glöder för att vid

första bästa anledning slå ut i klar låga”, skrev Bjelvenstam, för att i nästa mening

”chockad” ställa frågan: ”Är detta verkligen sant?”. Reportageresan runt om i Sverige

skulle ge svaret.

  Bjelvenstam ställde sin fråga till ett brett spektrum av anställda, från direktörer till unga

arbetare i  olika industriella miljöer, utspridda över olika geografiska områden.

Pratvilligheten var inte alltid påtaglig och löfte om anonymitet verkade vara en

195 Helle Bjelvenstam, Arbejdsgiveren, 15.3 1959, s. 129.  Tidningen Lantarbetaren (1959:3) talade om
indignation bland läsare.
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grundförutsättning.  Hat visade sig också vara ett svårtydbart och svårfångat begrepp.

Arbetarnas negativa inställning kom sig av att de alltid fått kämpa för alla framsteg. Inget

hade getts dem frivilligt, framhöll hustrun till en av de tillfrågade arbetarna. För andra

handlade det inte om hat utan om intressemotsättningar som alltid skulle komma att finnas.

En annan ville kalla fenomenet för misstro istället för hat, eller en vrånghet som närmast

hörde till en etablerad tradition. För fackföreningsrepresentanter och chefer i

mellanställning  fanns lösningen i information, ökad kunskap och samrådsförfarande, det

vill säga en modern, inkluderande och icke-auktoritär ledarstil. Sista ordet i reportaget gav

Bjelvenstam till en fackligt aktiv arbetare, som absolut menade att hat var det adekvata

ordet. Enda skillnaden mot situationen på trettiotalet var att det materiella välståndet nu var

bättre, men maktlösheten var lika stor. Avståndet måste markeras och det var otänkbart att

lägga bort titlarna med cheferna. Det var som om en av de rigida karaktärerna i romanen

livs levande hade stigit ur texten och ut i verkligheten.

  I likhet med debatten i Arbetaren, som handlade om huruvida  romanens skildring av

arbetsplatsolyckor och skyddslagstiftning var i överensstämmelse med verkligheten,  var

också utgångspunkten i Bjelvenstams reportage att försöka klarlägga sanningshalten i

romantexten. Även om det fanns fog att ifrågasätta utgångspunkten, en svävande förståelse

av vad fiktionstexter egentligen är, så måste man betrakta intresset för romantextens

faktiska innehåll som ett framsteg jämfört med omgivningens ointresse för den mycket mer

konkreta verklighet som porträtterades i Grottorna. I den journalistiska uppföljningen av

Mannen utanför verkade arbetsgivarparten mer angelägen att  få belyst  de tidsaktuella

klassrelationerna i det som på ytan föreföll vara ett idylliskt konsumtionssamhälle utan

motsättningar. Romanens otypiske huvudkaraktär, den demokratiskt orienterade ingenjören

och chefen bidrog kanske till det. Industria fortsatte att uppmärksamma Kurt Salomonson

och hade  senare  en  lång  essä  om hans  sociala  romaner,  skriven  av  Folke  Isaksson.  Även

om en del bedömare tvekade om Mannen utanför på  ett  typiskt  sätt  återgav  den

dagsaktuella verkligheten var det otvivelaktigt så att romanen hade träffat tillräckligt nära

en möjlig och sannolik verklighetsbild och samtidigt gett nytt bränsle åt läsares och

kritikers eget sociala erfarenhetskapital.

  Kurt Salomonsons romaner väckte intresse också i övriga Norden. Helle Bjelvenstam var

inte en unik röst. Sveket föranledde den norske författaren Torolf Elster att författa två

krönikor i Arbeiderbladet (15.12 och 16.12 1959) för att väcka debatt kring frågor som var

väsentliga för dagens arbetarrörelse. I Elsters läsning framstod Sveket som en roman som

lyckades ställa diagnos på det nya samhälle som växt fram som ett resultat av
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arbetarrörelsens maktinnehav. Den materiella nöden och den kollektiva kampen för

överlevnad var nu historia, samtidigt som arbetaren i grunden var inlåst i samma roll som

tidigare. Klasskampssolidaritet hade nu bytts ut mot klasskonformitet och anpassning.

Någon kollektiv frihetskamp var inte längre möjlig och den individuella ledde i stället bort

från klassen till karriär eller utanförskap. Få kritiker och läsare har som Elster gett större

rättvisa åt en så mångsidig social roman som Sveket. Däremot riktade han, i likhet med en

del andra, kritik mot en onödigt mörk ensidighet i skildringen av arbetarnas liv och vardag.

”Här möter vi ’tendensromanens’ konstnärliga ensidighet, som försvagar tendensen”,

konstaterade han. Fanns då någon lösning på det samhällstillstånd som Salomonson målade

upp? De som revolterade och bröt sig ur hade i och med det minskat möjligheten för nya

uppror. Kapitalisten i det moderna samhället var osynlig och därmed en omöjlig

upprorsfiende och statligt drivna företag erbjöd i grunden inget alternativ. Återstod ett

uppror mot det samhälle som arbetarrörelsen själv varit en konstruktör av  och eftersom det

upproret inte erbjöd något alternativ, slutade det i anpassning till folkhemmet med tv och

Volkswagen. Arbetarrörelsens chans låg i att de insåg det mänskliga i revoltförsöken och

avstod från att till varje pris få samhället att fungera så funktionsfritt som möjligt.

Arbetarna måste kunna formulera en annan slags frigörelse, något som kunde ändra

ramarna för deras liv, men som inte ledde ut ur klassen.Vad var då lösningen, frågade sig

Elster till slut för att i nästa mening ge sitt svar: ”Vi vet det ännu inte.” Elsters

problemformulering var ett tidigt bidrag till den diskussion som något senare bröt fram på

bred front inom den svenska socialdemokratin om vilken väg partiet skulle välja när det

nya decenniet krävde nya politiska mål och strategier.

  Elsters två krönikor väckte eko också i Sverige. Birger Christofferson tog dem som

utgångspunkt i en egen diskussion om Sveket i Stockholms-Tidningen (4.1 1960) och

betonade i likhet med Elster vikten av att läsa Sveket som ett dokumentärreportage ”och

syna möjligheterna att komma ur det dilemma den skisserar”. Den andefattiga

materialismen är det nya folkhemmets sjukdom som måste botas. Christofferson menade

att både Salomonson och Elster hade fel därför att de ställde fel diagnos på sjukdomen.

Christofferson menade i likhet med den danske författaren Villy Sörensen att rörelsen inte

kunde åläggas någon lösning på problemet att hitta mening åt livet efter att den materiella

försöjningen var garanterad. ”Ansvaret för att välståndet förvaltas riktigt faller inte på

partiet eller fackföreningsrörelsen utan på den enskilde, på a r b e t a r e n  s j ä l v”, ansåg

Christofferson. Det hjälpte inte att ställa samhället till ansvar för den egna tomheten. Hans
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slutord blev därför helt följdriktiga: ”Det själsliga innehållet i livet kan inte skickas på

posten som barnbidraget.”

  I Finland, i svenskspråkiga Hufvudstadsbladet (9.1 1960), kommenterades

Christofferssons inlägg i en för övrigt mycket positivt hållen recension av Sveket, skriven

av Väinö Linna-översättaren N-B. Stormbom. Kurt Salomonson hade i sin roman fångat

hela den svenska aktuella folkhemska problematiken i sin komplexa mångsidighet och

lyckats förena debattboken med den skickligt konstruerade romanen. Till skillnad från

Christofferson menade Stormbom däremot att arbetarrörelsen inte helt kunde avhålla sig

från ansvar också för den kulturella och andliga sidan av arbetarklassens välmåga. Han

menade dessutom att Christofferson också haft fel i sitt påstående att Salomonson bortsett

från individens eget ansvar för sin egen bildningsgång och andliga utveckling. Detta

meningsutbyte med nordiska utvikningar och med Sveket som utgångspunkt för en öppen

diskussion om det svenska samhällets aktuella problem och framtidsväg var endast en

lågmäld stormsvala som varslade om ett antal högljudda och polemiska debattrundor som

väntade runt hörnet.196

Bertil Nilsson-debatten

Under vårvintern 1960 drogs en regelrätt debatt igång, anförd av förre ordföranden i

typografförbundet, Bertil Nilsson, som i socialdemokraternas teoretiska tidskrift Tiden

(1960:3), under rubriken ”Att avslöja sig själv”, avfyrade en ordentlig salva mot framför

allt Sveket.197  Nilsson  hade  inte  läst  romanen  som  en  fiktionstext  utan  som  en  ensidig

uppgörelse med det socialdemokratiska välfärdssamhället. I sin slutplädering skrev han:

”Som helhet är ’Sveket’ inte någon särskilt bra skildring. Den är ett diskussionsinlägg,

196 Hufvudstadsbladet och N-B. Stormbom återkom (24.11 1962) med en mycket utförlig och hyllande
recension av Skiljevägen och en sammanfattning av hela trilogin med rubriken ”Individen och
välfärdssamhället”. Tidningen valde för övrigt samma upplägg som Ny Tid och lät en representant för den
fackliga rörelsen, generalsekreteraren för finska LO (FFC), Olle Saarinen  tillika socialminister, framlägga
sina synpunkter. Rubriken på hans artikel ”Salomonson pratar nonsens” (25.11 1962) sammanfattade i sin
enkelhet Saarinens budskap. Något tillspetsat och förenklat kan sägas att dessa båda inlägg uttryckte det
spänningsfält som hela debatten kretsade kring.
197 I sökandet efter debatter har Bertil Nilsson -debatten varit den första som påträffats i källmaterialet, och
som varit organiserad som en debatt med olika deltagare och genmälen. I tidskriften Liberal debatt (Nr 4/60)
framfördes synpunkter som tycks motsäga påståendet ovan: ”Flera månader efter utgivningen pågår
fortfarande en livlig debatt kring Kurt Salomonsons roman Sveket  (Norstedts). Något överraskande eftersom
arbetarrörelsen tycks ha bestämt sig för att möta Salomonson med en vänlighet som verkar nästan
demonstrativ.” Undantaget var denne Bertil Nilsson. Vilka debatter Liberal Debatt syftade på är oklart, men
det kan vara så att det omfattande recenserandet har tolkats lika mycket som debatt som bokanmälan.
Intressantare är kanske att tidskriftsförfattaren har uppfattat arbetarrörelsemottagandet av romanen så ensidigt
positivt.
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knappast mer.” Tidenartikeln fick genast mothugg av Dagens Nyheter (6.4 1960), som i en

ledare med den närmast ironiska rubriken ”Idédebatt inom arbetarrörelsen” helt avfärdade

Nilssons kritik mot romanen för bristande objektivitet som en grov missuppfattning av vad

en litterär text var och vad en författares roll var.198 Det  var  nu  inte  första  gången  som

frågan om den litterära textens korrekta representation av verkligheten hade väckts i

samband med Kurt Salomonsons romaner. Det hade snarast varit en av de flitigast

återkommande problemställningarna som ventilerats också i recensionsmaterialet, inte

minst av Dagens Nyheters egen kulturredaktör Olof Lagercrantz. Tidningsledaren däremot

tog otvivelaktigt och resolut ställning för författaren i det här fallet och för idén att den

subjektivt upplevda verkligheten kunde vara lika sann. I lika hög grad tog artikeln också

ställning för Kurt Salomonsons författarskap och slog fast: ”Den som vill jaga Kurt

Salomonson, en av vår nya litteraturs väsentligaste författare, ut ur diskussionen med

påståenden att han inte vet vad han talar om uppträder med tyranniska och ovärdiga

anspråk.” Det var ord och inga visor. Även om ställningstagandet för författaren i det här

fallet också var en bekännelse till fiktionens egen rätt att tjäna som sanningssägare, så

andades också yttrandet en underton av  det liberala lägrets ideologiska kamp mot

socialdemokratins politiska hegemoni.

  Den närmaste tiden efter Dagens Nyheters resoluta ställningstagande i sin ledare

uppträdde ytterligare några aktörer på scenen. En artikel i den vänstersocialistiska

Arbetarposten (8.4 1960) med sin övertydliga rubrik ”Den fackliga byråkratins höga visa”

lånade i stor utsträckning DN-ledarens språkbruk för att förfäkta sin tes - att den

socialdemokratiska fackbyråkratin förtryckte oppositionella röster. Göran O. Eriksson i

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (12.4 1960) förde vidare Dagens Nyheters kritiska

synpunkter och visade på punkt efter punkt att Bertil Nilsson föga förstod varken av

villkoren för litterärt skapande eller romanens ”centrala innehåll”. För Eriksson var

spänningen mellan individualism och kollektivism romanens tematiska skärningspunkt.

Subjektivismen som berättandets drivkraft och som existentiellt perspektiv blev följdriktigt

ett helt legitimt sanningskriterium för att gestalta en fiktiv värld. Ensidigheten som Nilsson

okunnigt angrep var snarare ett litterärt knep för att skapa en dramatisk och

spänningsladdad konflikt, alltså något immanent i själva fiktionsskapandet, ansåg Eriksson.

Läsmissförstånden däremot, menade han, fick dock delvis hänföras till författarens konto.

198 1960 avgick Herbert Tingsten som chefredaktör för Dagens Nyheter. Chefsskapet delades därefter mellan
den politiske chefredaktören Sven-Erik Larsson och Olof Lagercrantz som tillika var chef för
kulturavdelningen, vilket innebar att Lagercrantz också uppträdde som ledarskribent (Otterberg 2010, s. 55).
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Indignationen som löpt som ett ackompanjemang i själva berättandet hade bidragit till att

ge pamflettkaraktär åt texterna, men även författarens egna bekännelser, att han sett sig

själv som agitator, hade bidragit till att styra läsarna i fel riktning.

  Eriksson gick så långt som att hävda att Salomonson i grunden var romantiker och inte

realist, därför att hans avsikt var att försöka fixera den enskilda människans upplevelse av

ett svenskt arbetarsamhälle, ”inte det ´verkliga´, statistiskt verifierbara läget i Nilssons

mening”. Salomonson knöt i grund och botten an till en socialistiskt förankrad

samhällsdiskussion som tog sin utgångspunkt i den individuella upplevelsen och som nu,

illustrerat av Nilssons debattinlägg, tydligt visade hur rörelsens maktskikt helt tappat

kontakten med det emotionella innehållet i sin ideologi. För Eriksson inskränkte sig

problemet inte bara till att förstå själva kärnan i en romantext, utan hela förnyelsen av en

stagnerad debatt om socialismens framtid berodde i stor utsträckning på hur de subjektivt

upplevda drömmarna om en möjlig tillvaro bortom den nu existerande skulle kunna

formuleras och materialiseras.

  Göran O. Eriksson hade formulerat sig utifrån ett oberoende kulturradikalt perspektiv,

men Stig Sjödin som några dagar senare tog till orda i Stockholms-Tidningen (16.4 1960)

fick i stället utföra en mer grannlaga balansakt mellan sin oberoende författaridentitet och

sin rörelselojalitet. Med den i sammanhanget adekvata rubriken ”Dikt eller objektivitet?”

konstaterade Sjödin att författarrösten var i sin fulla rätt till sin subjektiva sanning, även

om andra kunde ha invändingar mot objektiviteten i det skildrade. Det kunde också vara så

att det subjektiva  representerade en djupare sanning på ett annat plan än det objektivt

verifierbara. Sjödin menade att det var läsarten som orsakat Nilssons starka negativa

reaktioner,  att  han läst  romanen som ett  debattinlägg om arbetarrörelsen och inte som en

skönlitterär text. Det Sjödinska diktarjaget gav således Salomonson rätt, men det Sjödinska

rörelsejaget gav Nilsson rätt. I sakfrågorna, det vill säga den reella världens

angelägenheter, stod Sjödin på Nilssons sida och avfärdade Salomonsons kritik. ”Hur illa

vi än tycker om Salomonsons syn på samtidsproblemen, så ska vi inte ta ifrån honom rätten

att lägga fram dem”, formulerade han sig med  auktoritärt överseende tonfall. Men vi

behöver inte bry oss om innehållet i budskapet, tycktes han samtidigt mena. Om Sjödin

uttryckte en kluvenhet mellan sina båda jag kunde inte tidningen Gruvarbetarens signatur

S-k (Gruvarbetaren 1960:6) beskyllas för något slags kluvenhet i synen på Kurt

Salomonsons författarskap. Det var samma gamla författare som  också i den nya romanen

utgöt sig om kroppsarbetarna. ”Romanen är ett enda nedsättande av kroppsarbetet. Och i

om möjligt ännu högre grad om arbetarnas sammanslutningar”, slog skribenten fast. Om
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läsaren ändå inte blev övertygad rekommenderades läsning av Bertil Nilssons Tidenartikel,

som gav ”en fullödig karaktäristik av romanen”.

  Liberal Debatt (1960:4) inriktade sig på att analysera själva debatten och inte minst

arbetarrörelsens reaktion. Den viktigaste orsaken till författarens utmanande kritiska

hållning, också gentemot den egna klassen och dess organisationer, var att Salomonson till

skillnad från många andra arbetarklasskildrare var en ”outsider utanför den konventionella

organisationsstrukturen”. Han var syndikalist  och det ”är naturligt att han förmår driva

arbetarkritiken hårdare än de LO-författare som fastnat i lojalitet och på sin höjd vågar

uttrycka kontroversiella åsikter i bisatser”. Artikelförfattaren H.H. hade till sist också en

förklaring  till varför den allmänna entusiasmen var så stor för Sveket. I grunden fanns en

motvillig beundran för de syndikalistiska kraven:”industriell demokratisering genom

arbetarnas medbestämmanderätt.” Eftersom kraven uppfattades som orealistiska för

närvarande och inte kunde genomföras tjänade romanerna som säkerhetsventil.

  Efter dessa kommentarer var det dags för Bertil Nilsson själv att avrunda debatten, denna

gång i Stockholms-Tidningen (16.5 1960) Han förmenade inte författaren rätten att

uttrycka sin subjektiva mening, det var en omistlig rättighet. Vad han reagerade på var att

det subjektiva gjorde sken av att vara allmängiltigt och därmed frågan hur författarrösten

borde uppfattas i ett litterärt verk. Nilsson menade att den professionella kritikerns läsning

och tolkning inte kunde gälla som den enda giltiga, och han antydde närmast ett system av

institutionaliserad kotteribildning som ledde till feghet, opportunism och Kejsarens nya

kläder-smicker. Nilsson visade att han var medveten om att han själv löpte samma risk att

maginaliseras i kritikerfältet som Salomonson riskerade att marginaliseras i

arbetarrörelseoffentligheten.199

199 Debatten om Sveket under första halvåret 1960 fördes också i radion. Tidningen Arbetet rapporterade
under vinjetten ”radion i går” (4.3 1959) om en debatt om arbetarlitteraturen i programmet Tidsspegeln. Kurt
Salomonson ansåg att den nya arbetardiktens främsta uppgift var att skildra brister inom arbetarrörelsen, men
att det främsta hindret var fackföreningsrörelsens konservatism. En vecka senare rapporterade Stockholms-
Tidningen (11.3 1959) om en annan radiodebatt med deltagande av ett par tidningsredaktörer i
fackförbundspressen och Folke Fridell om dessa tidningars inställning till arbetardiktare som kritiserade den
egna rörelsen. Diskussionen föranleddes av Kurt Salomonsons romaner. Flera tidningar (Svenska Dagbladet,
Expressen, Aftonbladet, Stockholm-Tidningen, Kvällsposten, Arbetet) refererade den 12.3 1959 en
radiodebatt från dagen innan  med anledning av Sveket mellan bl.a. Yngve Persson, ordförande för
träindustirarbetarförbundet och den syndikalistiske redaktören Evert Andersson. Något senare (26.3 1959)
rapporterade Karin Schultz i Stockholms-Tidningen om en ”lysande” radiodebatt om Sveket mellan
radiojournalisten Lars Hansegård och Nils Kellgren, den senare tidigare knuten till LO. Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning (28.3 1959) kommenterade ett program om skönlitteraturen som avspeglare av
verkligheten och hur förändringar i arbetslivet satt spår i litteraturen. Till skribenten H.Sds besvikelse
upphörde Paul Lindbloms historiskt upplagda framställning när de stora förändringarna inträffat, d.v.s. de
senaste 25 åren, när rörelsen själv suttit vid makten och som skildrats av författare som Fridell och
Salomonson. Ett ytterligare exempel på att rörelsens intellektuella hade problem att förstå det nya samhälle
de själva varit med om att sjösätta.
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”Kolossen”-debatten

Den här debattrundan, initierad av Kurt Salomonson själv, kan betraktas som en

fortsättning på den tidigare, som hade haft Bertil Nilsson som konstruktör, men med Kurt

Salomonson som frånvarande huvudperson. I en stort upplagd artikel, publicerad i Dagens

Nyheter (29.5 1960), formulerade han ett senkommet svar med adress LO och

demonstrerade därmed att han önskade framträda med sitt verkliga jag den här gången,

skilja ut sig från sina romanfigurer och framlägga sina ståndpunkter i klartext utan

fiktionens förmedlande filter. Rubriken ”Den självbelåtna kolossen” återgav träffande

textens centrala budskap. Platsen för dess publicering (Dagens Nyheter, 4:e sidan), dess

stora format och redaktörens introduktion, (”Kurt Salomonson är en av de mest

uppmärksammade berättarna i den yngsta författargenerationen. Han framstår som en

förnyare av den svenska arbetardiktningen och har i sina romaner[...]tagit upp

kroppsarbetarnas andliga och materiella situation i det moderna välfärdssamhället”),

signalerade att debattartikeln inte bara var en angelägenhet för författaren utan också för

tidningen själv.

  Den var en uppgörelse med en fackföreningsrörelse som utvecklats till en maktapparat

där den enskilde medlemmen inte längre kände sig hemma och knappt hade någon

funktion att fylla mer än att betala sin medlemsavgift. Kollektivismen var alltid starkare än

individens rättigheter. LO hade utvecklats till en stelbent, självgod rörelse som instinktivt

slog ifrån sig all kritik som riktades mot den. Men också medlemmarna själva hade haft

ansvar för utvecklingen. För att understryka tyngden i det påståendet åberopade han en av

den svenska socialistiska rörelsens främsta företrädare, Axel Danielsson, som vid olika

tillfällen varnat för hur organisatorisk stelhet och brist på förnyelse, slapphet och passivitet

bland arbetarna, var en lika farlig fiende som kapitalisterna själva. Att arbetarklassen lidit

under förtryck fick inte användas som en förevändning att skona den från kritik, när så

fanns anledning. Problemen fanns alltså både på ledningens nivå och bland de vanliga

medlemmarna.  Lösningen var dock inom räckhåll, menade han och avslutade: ”I stället för

att premiera den blinda lydnaden, det slappa, menlösa tigandet, borde man sträva efter att

frigöra de individuella strömningar och den pulserande, egenartade kraft som i alla tider

har gett denna underbara gigant sitt drag av liv och framåtskridande.”



151

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Några större socialdemokratiska dagstidningar

(Stockholms-Tidningen, Aftonbladet, Arbetet) publicerade relativt omfångsrika artiklar

som alla i första hand strävade efter att vederlägga Salomonsons påståenden, ett antal

fackförbundstidningar kände sig kallade att dementera, ett stort antal socialdemokratiska

landsortstidningar publicerade cirkulärartiklar som byggde på citat ur någon av artiklarna

ovan, de flesta med syfte att markera sitt enhälliga avstånd till de påståenden som

framfördes  i  DN-artikeln.  En  enda  artikel,  författad   av  en  ung  skribent  i  den

socialdemokratiska studentrörelsen och även den publicerad i Dagens Nyheter, ställde sig

positiv till Salomonsons teser. Helhetsintrycket var att offentligheten  fylldes med en kör

av dementier liknade en kedjereaktion.

  Birger Norman (Stockholms-Tidningen 31.5 1960) menade att Salomonson i alltför hög

grad styrts av sina egna illusioner om arbetarklassen och att han därvidlag liknade

borgerliga idealister, som också blivit besvikna, när deras upphöjda föreställningar om den

moraliskt överlägsne arbetaren visat sig vara mer fiktion än verklighet. För övrigt antyddes

att Salomonson hade för dålig detaljkunskap om förhållandena och att han själv tog udden

av sin kritik genom att hänvisa till arbetarrörelsens egen självkritiska tradition företrädd av

Axel Danielsson. En viss obildning och råhet fanns förvisso fortfarande hos delar av

arbetarna, tillstod han, men det var problem som ständigt skulle förekomma och var inget

specifikt för dagens situation.

  Aftonbladet, till skillnad från Stockholms-Tidningen, reagerade med viss fördröjning. Inte

förrän den 14 juni publicerades en utförlig artikel, som i omfång och tyngd kunde tävla

med Salomonsons, skriven av Erik Nyhlén, som också fick en minst lika imponerande

presentation.200 Rubriken ”Kolossen och den sårade idealisten” antydde att

angreppspunkten också i Aftonbladet riktade in sig på att det var Salomonson som var

problemet och inte LO. Nyhlén menade att individens frihet i det fackliga kollektivet inte

alls var en försummad fråga och hänvisade till en avhandling om

Kommunalarbetarförbundet, att särintressen inte heller var förhindrade att profilera sig,

men att kollektivismen också var en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv

intressekamp. Endast i kritiken av arbetarnas negativism mot utländska arbetare gav han

Salomonson rätt, liksom i frågan om den slappa ”dådlösa” arbetaren. Orsaken till den

200 För att befästa Nyhléns trovärdighet inför läsarna och i motsvarande grad förminska Kurt Salomonsons
presenterades han på följande sätt : ”ERIK NYHLÉN, författaren till dagens polemiska artikel, om LO-
kolossen och den sårade idealisten Kurt Salomonson, kan i varje fall inte frånkännas sakkunskap om svenskt
arbetsliv. Han var AK-arbetare på 30-talet. Han har senare varit sågverks-,skogs-och metallarbetare och hann
till allt annat skaffa sig erfarenhet som socialkurator vid utlänningskommissionen, innan han gav sig
journalistiken och litteraturen i våld.”
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enögda analysen av LO stod däremot att söka i författarens negativa perspektiv, även om

han träffat rätt i sin belysning av ”en del osunda företeelser”. Nyhléns slutsummering blev

därför helt följdriktigt: ”Det kan dock inte hjälpas att man tycker att han i DN-artikeln är

alltför  negativ,  och  att  den  ger  en  elak  bismak  av  ressentiment.  Positionen  av  sårad

idealism är både för den som intar den och för den sak han vill tjäna i längden föga

fruktbringande.”

  Ove Sandell i tidningen Arbetet (1.6.1960) menade att Dagens Nyheter lanserat

Salomonsons artikel och antydde därmed att tidningen också haft en egen dagordning. Den

”ettriga” kritiken av arbetare och arbetarrörelse i romanerna fick nu delvis sin förklaring,

menade Sandell och bedömde artikeln som ett ”betydelsefullt dokument” med tanke på

”författarens position som ’den svenska arbetardiktens förnyare’”. Sandell tog fasta på

Birger Normans aktuella uppgörelse och konstaterade i likhet med honom att det var den

desillusionerade idealistens snedvridna verklighetsbild som presenterats. Salomonson hade

i sin artikel ”mobiliserat en samling fantomer”, något som i och för sig kunde vara

fruktbringande för diktandet: ”Många författare har haft en besynnerligare

verklighetsuppfattning än han och ändå skrivit stor dikt; Strindberg är ett näraliggande

exempel på diktandets märkligheter.” Sandell kunde trots allt förlika sig med den sårade

idealistens besvikelse, eftersom den tydde på att den sårade väntat sig något av rörelsen

och således i grunden hyste djup aktning för den. Vem skulle komma på idén att skriva

något motsvarande om arbetsgivarföreningen, avslutade Sandell.

  Den enda avvikande rösten i kören av åsiktsbekännelser var Enn Kokk, som då var

ordförande i den socialdemokratiska studentklubben Laboremus i Uppsala. Hans bidrag

”Salomonaon och funktionärerna” i Dagens Nyheter (10.6 1960) tog i högre grad fasta på

innehållet i de kritiska synpunkterna som framförts och satte sökarljuset i första hand på

Bertil Nilssons Tiden-artikel. Han kunde konstatera att det i stor utsträckning fanns

verklighetstäckning bakom Salomonsons kritik, både när den gestaltats i fiktiv form och

när  den  framförts  som  debattartikel  och  hans  slutsatser  avvek  därför  avsevärt  från

debattkollegorna: ”Nog är Salomonsons samhällskritik viktig - den må i enlighet med vad

Birger Norman antar vara grundad på ett hur stort mått av personlig besvikelse som helst.

Ska Kurt Salomonsons romaner kritiseras för något är det snarare för deras litterära brister.

Samhällskritikern Salomonson har i alla fall åtskilliga förtjänster.”

  Under samma tidsspann blossade kommentarer upp till DN-artikeln i några

fackförbundstidningar. Argast var ledaren i Metallarbetaren (1960:24) med rubriken ”Den

kolossale författaren”, skriven av signaturen G.S., gissningsvis chefredaktören Gösta A.
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Svensson. Rubriken anspelade på att Salomonson fått äran att i självaste Dagens Nyheter

rikta skarp kritik mot fackföreningsrörelsen och att han därmed också kunde räkna med

både beröm och medkänsla i borgerlig press. Han hade tidigare uppträtt som

samhällskritiker i skönlitterär form, men invändningar mot hans teser och avsikter hade

alltid avfärdats och beskrivits som tyranniska, skrev Svensson. Artikeln i Dagens Nyheter

imponerade lika litet. ”Sällan har bristande erfarenhet så konsekvent kombinerats med

ovilja  och  okunnighet  till  en  pretentiöst  utstyrd  artikel”,  ansåg  han.  Allt  tydde  på  att

Salomonson var okunnig om hur fackföreningarna numera fungerade rent organisatoriskt,

och lika okunnig om diskussioner som förekommit om rörelsens framtidfrågor, bestämda

av de förändrade sociala, politiska och ekonomiska villkoren. Avslutningsvis kom

Svensson in på frågan om den obildade, råa, arbetaren, vars existens trots allt var en realitet

och menade att Salomonson för en gångs skull råkat träffa rätt i sin kritik. Men i den bästa

av världar fanns bot också för denna sjuka och Svensson skrev ut receptet: ”Har

Salomonson aldrig hört talas om folkbildningsarbetet och har han aldrig funderat över

varför arbetarrörelsen sätter in sina krafter för att befrämja det arbetet?”

  Hans Backman i Kommunalarbetaren (1960:11-12) jämförde Salomonson med en S:t

Göran som nu blottat sitt visir och gått till storms i Dagens Nyheter. Men innan dess hade

han beskrivits som en litterär rapportör som fått fina recensioner, ”inte minst i den fackliga

pressen”. Undantaget var Sveket,  där  han  gått  hårdare  åt  den  fackliga  rörelsen.  Mönstret

kändes igen från de tidigare inläggen. En katalog av felaktigheter, missuppfattningar och

snedvridningar gjorde att attacken mot fackföreningsrörelsen misslyckades. Signalen

(1960:24-25) slutligen varierade samma tema men kanske med en något försonligare ton.

Kritik var välkommen! Men dementierna saknades inte. Tidningen vände sig emot

författarens påstående att fackföreningsrörelsen mer ihärdigt än andra organisationer

”hårdnackat, för att inte säga hysteriskt, slungar ifrån sig alla kritiska tillmälen”. Råhet och

översitteri hade Kurt Salomonson alltför ofta påträffat i arbetarbarackerna, men skribenten

i Signalen menade att rörelsen inte kunde lastas för sådant beteende. Efter all denna kritik

var det nu dags att också framföra hur ”den självbelåtna kolossen” skulle kunna

reformeras.

  Innan Kurt Salomonson publicerade sin artikel i Dagens Nyheter i slutet av maj hade

tidningen Statsanställd tidigare på våren en artikel, ”Sekunda medborgare”(1960:14),

skriven av journalisten och författaren Alvar Alsterdal. Den tog sin utgångspunkt i den

kände socialdemokratiske politikern och publicisten Axel Danielssons ord att

arbetarklassens verkliga fiende inte var kapitalisterna utan den slöa och dådlösa
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arbetaren.201 För Alsterdal kom Salomonsons gestaltning av den samtida svenska

arbetarklassens avpolitiserade, konsumtionsinriktade, gruppegoistiska beteende att klinga

bekant och igenkännande och Salomonson kunde sålunda framstå som en modern

Danielsson. I polemik mot en del fackliga reaktioner på romanen Sveket fann Alsterdal att

”det låg en hel del i” författarens skildring av den dådlösa arbetarklassen. Även om han i

likhet med en del andra höll med om  att romanen inte skrildrade ”typiska” förhållanden

erkände Alsterdal ändå ett realistiskt sanningsvärde i det berättade: ”Men mycket i boken

måste ändå förefalla varenda fackligt och politiskt aktiv person mera välbekant än man

tydligen vill låtsas om.” Alsterdal menade att den här mentaliteten inte bara gällde

arbetarklassen. Även den vanligtvis något mer privilegierade tjänstemannen var bärare av

samma tankegångar och beteenden och frågan var därmed ett löntagarproblem med stor

räckvidd i det moderna samhället. Det var den försvagade medborgarandan som Alsterdal

ville peka på och som artikelrubriken försökte fånga. Med lämpliga pedagogiska medel, till

exempel romaner av Salomonsons typ, eller lagom avpassade doser av kritik, kunde kanske

den aktive samhällsmedborgaren återuppväckas. Att frågan var så känslig trodde Alsterdal

berodde på ett sedan gammalt ingrott proletärkomplex, som inympats i arbetarklassen långt

tillbaka ”under arbetarrörelsens förödjukelsestid”, ett komplex som ”tycks vara det sista

som lämnar proletären”.

  I sitt sakliga innehåll fanns mycket gemensamt mellan Alsterdals artikel och delar av den

kritik Salomonson framförde, men Alsterdals kritik berördes aldrig i de mottexter som

riktades mot Salomonsons DN-artikel. Istället tog en del skribenter fasta på att Salomonson

hade utgått från Danielsson, men utelämnat källa (Alsterdals artikel), vilket användes som

ett polemiskt slagträ mot honom. Han utmålades som ohederlig, som riktade generell kritik

mot fackföreningen som rörelse, men samtidigt byggde sitt resonemang på Danielsson-

citat som han ”stulit” från en publikation med hemort just i denna så förhatliga rörelsen.202

Att Alsterdals artikel aldrig blev föremål för kritiska kommentarer var förmodligen ett

uttryck för fenomenet att innehållet i en text inte alltid styrde mottagandet utan kanske lika

ofta  vem  som  framfört  kritiken  och  var  den  framförts.  Alsterdal  sågs  som  delaktig  i

rörelsen och hade därmed rätten att debattera och framföra kritiska åsikter. Salomonson

201 Axel Danielsson var en av den socialdemokratiska rörelsens tidiga förgrundsgestalter. Han växte upp i
värmländsk sågverksmiljö, studerade en period vid Uppsala universitet, var verksam som litteratör och fri
skribent och grundade   tidningen Arbetet i Malmö 1887 (Nationalencyklopedin 1990, band 4 s. 377).
202 Statsanställd hade några irriterade kommentarer om Alsterdals artikel och Danielsson-citatet, som gick ut
just på att Salomonson medvetet undanhållit Alsterdals kritiska synpunkter för att passa in i hans tes om den
självgoda kolossen utan självkritik. Förnärmat skrev tidningen ”att herr Salomonson inte var frihetshjälte
med ensamrätt.” (”Försåtlig och förvirrad”, Statsanställd 1960:21). Se även  ”Några rader om herr
Salomonson”( Statsanställd 1960:20).
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däremot var en obekväm utanförstående trots sitt klassursprung, som inte ”anpassat” sig till

de  inkluderande normerna. När han valde att publicera sig i Dagens Nyheter, den ledande

liberala tidningen i Sverige,  kom han därmed att knytas ideologiskt med eller mot sin egen

vilja, till den politiska riktning vid decennieskiftet femtio-sextiotal som var

socialdemorkatins mest välformulerade och mäktigaste motståndare.

  Innehållet i Kurt Salomonsons angrepp på ”den självbelåtna kolossen” hade genom de

hätska mottexterna bevisat sin riktighet. Kolossen hade avslöjat sig precis så självbelåten

som författaren anklagat den för. Kurt Salomonson återkom aldrig med något svar i

artikelform. (Däremot deltog han med ett debattinlägg i nästa debattrunda om arbetets

värde, se nedan). Han hade med sina två romaner och sin stora tidningsartikel sagt det som

för stunden fanns att  säga.  Det verkliga svaret  på sina kritiker lät  vänta på sig till  hösten

1962. Då utkom Skiljevägen och blev en ytterligare tillspetsning av debatten om den

självbelåtna kolossen, den här gången i fiktionens form och med en sällan skådad

debattflod i kölvattnet. 203

Debatten om arbetets värde

Under valrörelsen någon månad senare publicerade Olof Lagercrantz  i sin egen tidning

(Dagens Nyheter 4.9 1960) en stort upplagd artikel, ”Kroppsarbete, klasskillnad,

kommunism”, som pekade ut arbetstristessen, smutsen, nedvärderingen av kroppsarbetet

som huvudorsakerna till det missnöje som fortfarande fanns hos arbetarklassen och som

kunde uttryckas i politisk sympati för kommunismen. Inte bara iakttagbara, sociologiskt

dokumenterade fakta talade för detta. Lagercrantz åberopade Kurt Salomonson som ett

övertygande vittne om sanningen i de egna iakttagelserna, samtidigt som han avvisade

arbetarorganisationernas kritik av honom.  Arbetarklassen hade visserligen belönats

materiellt genom den pågående moderniseringen och välståndsutvecklingen, men  socialt

och statusmässigt trängts undan i en utkantstillvaro. ”Radikalismen under förra seklet

203 Kurt Salomonsons DN-artikel och andra debattinlägg fick förstärkning i form av artiklar och kommentarer
på ledarplats i olika tidningar. Salomonson bemöttes i  den socialdemokratiska pressen med centralt
formulerade ledare,  t.ex. Ny Tid 31.5 1960, Nyheterna Helsingborg 2.6 1960, Västerbottens Folkblad 2.6
1960. När Metallarbetaren hade publicerat sitt svar på LO-kritiken gav det eko i ledarstick i bl. a. Örebro-
Kuriren 16.5 1960, Ny Tid 17.5 1960 och Länstidningen Östersund 17.6 1960. Borgerliga tidningar gick på
motsvarande sätt i svaromål, t. ex Dagens Nyheter 13.6 1960, Sydsvenska Dagbladet 30.5 1960, Ystads
Allehanda 31.5 1960, Helsingborgs Dagblad 3.6 1960. Listan skulle kunna göras längre. Resultatet blev att
debatten förstärktes genom denna ekoeffekt samtidigt som vissa politiska-ideologiska skiljelinjer och
brytpunkter synliggjordes.
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drömde om ett kroppsarbetets adlande. Allt arbete skulle vara lika fint. Slutligen skulle det

också bli lika betalt.

  Men utvecklingen har ingalunda gått i den riktningen. Tvärtom har den nya tekniken gjort

teoretiskt kunnande nödvändigare än förr, varigenom kroppsarbetets sociala anseende hotar

att sjunka”, sammanfattade Lagercrantz sin analys av de gångna decenniernas

samhällsutveckling. Inte nog med det. Den professionellt skolade arbetaren hotade

dessutom att trängas undan från ett annat håll, den expanderande servicesektorn, något som

fick Lagercrantz att fälla följande beska kommentar: ”Att de intellektuella krav som ställs

på utövarna av dessa serviceyrken ofta är långt mer blygsamma än de som kroppsarbetarna

har att möta är ett faktum som ännu ej gått upp för det sociala snobberiet.” Även om

arbetarrörelsen inte var direkt apostroferad,  annat än i form av indirekt kritik, så måste

temat om kroppsarbetets värde ha verkat uppfordrande för den maktbärande rörelsen, som

dessutom befann sig i  slutskedet av en valrörelse.

  Gösta A. Svenssson, redaktör för tidningen Metallarbetaren, gick i svaromål i Dagens

Nyheter några dagar senare (9.9) och signalerade delvis andra uppfattningar, inte minst om

orsakerna till den rådande situationen. Han menade till skillnad från Lagercrantz att

gundproblemet inte var arbetets art, utan att ”det alltjämt är på det ekonomiska området

som vi har att söka de reella klassmotsättningarna”. Även om motsättningarna nu tog sig

mindre extrema former än för något decennium sedan var det ett faktum ”att för stora

grupper av medborgare i vårt land gäller högst olika ekonomiska villkor”. Kurt

Salomonsons vittnesmål fäste han ingen större saklig vikt vid, eftersom det var typiskt för

författare som lämnat sin arbetaridentitet att därefter upptäcka hur ”själlösa robotar” de

varit. När det gällde den subjektiva upplevelsen av arbetet, ansåg Svensson att en mängd

olika faktorer på själva arbetsplatsen var det avgörande. Hans slutsats blev att det var

arbetsförhållandena, inte arbetets art som var bestämmande för arbetarnas självförståelse

och syn på sig själva. Kontrasten mellan fritidens och konsumtionssamhällets glassighet

och det kärvare och smutsigare arbetet var ett ofrånkomligt faktum som alltid existerat, och

Svensson avslutade med att peka på något som otvivelaktigt blivit bättre för arbetarklassen

sett över tid. Grottekvarnens trälar hade trots monotont tempoarbete fått uppleva hur

”människovärdets morgonrodnad” efterträtt underdånighet och fruktan för allsmäktiga

arbetsgivare.

  I nästa inlägg (Dagens Nyheter 13.9 1960) fick Lagercrantz medhåll av Agne Staav,

chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Kronobergaren, som också åberopade

författarna Fridell och Salomonson som trovärdiga vittnen. Även för Staav var problemet
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närmast en fråga om hur attityder formades  i samhället, något som medierna kunde bidra

till att lösa. Dagen före valdagen inträdde den hittills frånvarande huvudpersonen Kurt

Salomonson i debatten (Dagens Nyheter 17.9 1960). Inledningsvis bekände han sin

samstämmighet med Lagercrantz problembeskrivning, samtidigt som han beklagade att

frågan endast debatterades  när det för övrigt rådde brist på debattstoff i tidningarna.

Syndarna fanns i första hand bland arbetarrörelsens egna funktionärer. Gösta A. Svenssons

artikel bar syn för sägen, menade han, då den inte någonstans tog upp den egna

organisationens roll i sammanhanget. Salomonson betonade att kroppsarbetets status under

senare år sjunkit, istället för, som vore naturligt, att följa välståndets uppåtgående kurva.

En orsak var kontrasten mellan ”arbetets svarta olja och fritidens putsade förkrom.” Men

den viktigaste orsaken var trots allt arbetets nedbrytande inverkan på tankeförmågan.

Denna upplevelse av meningslös monotoni hade i sin tur sitt ursprung i den totala

avsaknaden av ansvar. Det var här som problemets kärna fanns fördold, menade han och

underströk än en gång sin syn på kroppsarbetet, som han även tidigare uttryckt på olika sätt

i olika sammanhang i både romaner och debattinlägg.

  Kurt Salomonsons inhopp i debatten i Dagens Nyheter med olika slängar riktade mot

arbetarrörelsen fungerade som tändvätska inte bara för Gösta A. Svensson, som läste lusen

av författaren i en ledare i Metallarbetaren (”Fasadklättrare trampar i klaveret” 1960:41).

Även Erik Goland tog bladet från munnen i en krönika i Skogsindustriarbetaren (SIA).

Svensson inledde med att dementera påståendena om att arbetarrörelsens egna funktionärer

och  olika organ inte skulle intressera sig för dessa frågor, likaså antydningar om att

rörelsens skribenter skulle vara styrda av organisationsbyråkraterna och därför av poltiska

hänsyn tiga om missförhållanden. Det var inte Salomonsons kritik mot

rörelserepresentanterna som var huvudanledningen till motangreppet i Metallarbetaren,

utan istället hans kommentar till ett uttalande av LOs orförande Arne Geijer, som uttryckt

förvåning över att ”det inte uppträder skönlitterära skribenter inom de egna leden som

kritiserar LO”. Salomonsons förklaring till fenomenet var att författarna i praktiken levde

av sitt skrivande i de LO-ägda tidskrifterna och därför inte kunde bita den hand som födde

dem.  ”Hellre  än  att  löpa  risken  att  svälta  ihjäl  eller  behöva  korrumpera  sig  håller  de  sig

snällt utanför de ömtåliga ämnena”, löd hans provocerande slutsats med ett minst lika

provocerande tillägg: ”Undantag finns dock, t ex Birger Norman och Erik Goland, vilka

tycks ha tillåtelse att utöva viss standardkritik.” Hade Salomonson varit en gentleman hade

tidningen anhållit om en ursäkt, klargjorde Svensson mot slutet, men i det här fallet valde

man att avstå och signalerade därmed sin oförsonliga fiendskap med författaren.
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Goland som hade blivit direkt apostroferad av Salomonson såg sig föranledd att gå i

svaromål i en krönika i Skogsindustriarbetaren (SIA, 1960: 21). Under rubriken ”Tal i egen

sak” avvisade han Salomonsons antydningar om att fackförbundsskribenter skulle sakna

civilkurage och krypa för enväldiga fackförbundspampar som utövade åsiktskontroll.

Goland tyckte sig känna igen Salomonsons åsikter i Lagercrantz 10 år gamla kritik, som då

hade riktats mot socialdemokratins påstådda brist på intern debatt och förakt för en fri och

förutsättningslös kulturdebatt. I fackförbundspressen fanns inte bara de förorättade rösterna

representerade. I Skogsindustriarbetaren (SIA, 1960:22) skrev redaktören Sigurd Klockare

under rubriken ”Poeten och grottekvarnen” en resonerande betraktelse över de

frågeställningar som rörts om i  debatten om arbetets värde. Också Svenska

Arbetsgivareföreningen hade berört frågorna i sin tidskrift Arbetsgivaren och  bland annat

pekat på hur det gamla klassamhällets mentaliteter levde kvar i det undermedvetna hos

många arbetare trots försök till förnyelse och förändringar, tankegångar som Klockare

kunde instämma i. Artikeln höjde sig över de programmatiska åsikterna i den pågående

debatten, och istället gavs en bild av hur komplext och svåråtkomligt detta tema kunde

vara, när frågan bröts ner till individnivå.

  Klockare lyfte fram bakgrundsfaktorer som individuell läggning och miljöpåverkan, vilka

bidrog till att människor inte reagerade gruppmässigt dresserade efter vissa fastställda

mallar. Därför var det inte konstigt att en personlighet som Salomonson våndades inför en

viss livssituation, medan en annan person inte alls reagerade negativt på samma företeelse.

Smuts och lort i vissa arbetssistuationer var heller inga givna faktorer som bestämde

upplevelsen  av yrket och livsbelägenheten. Smuts kunde tvättas bort efter arbetsdagens

slut, och var lönen acceptabel upplevdes det många gånger som tillräcklig kompensation.

Klockare vände sig också mot att  författarna tycktes förvänta sig alltför mycket av

arbetarrörelsens förmåga att ta ansvar för medlemmarnas allmänna välmåga och

konstaterade: ”Fackföreningsrörelsen är emellertid ingen kyrka och påverkar föga passiva

medlemmars moral och tänkesätt. För de tvehågsna begränsas sammanhållningen till

mycket materiella ting, vilket inte kan bereda en poet någon större glädje.”

  För andra gången på kort tid hade Kurt Salomonson nu profilerat sig i två större debatter,

båda initierade av den största mogontidningen på dess ledar- och debattsidor. Den tidigare

så kritiske Lagercrantz hade nu närmast ingått en allians med författaren och lyfte fram

honom tillsammans med Folke Fridell som en av de viktigaste sanningsvittnena  om

tillståndet i det folkhem som allt tydligare visade sina sprickor och inneboende spänningar

när det nya decenniet precis hade inletts. Aldrig tidigare hade Kurt Salomonson så tydligt
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blivit en del av den liberalt grundade politiska och i viss mån kulturliberala kritiken av det

socialdemokratiska välfärdssamhället som nu, när han praktiskt taget uppträdde som en

part i valdebatten närmast lierad med arbetarrörelsens huvudmotståndare. Här fanns

kanhända något av förklaringen till det uppskruvade känsloläge som en del skribenter

visade, en aggressivitet som vanligtvis tillfallit renegater och avfällingar och som skulle

kulminera i ännu mer upptrissade tonfall i efterbörden till den roman som skulle publiceras

om två år.204

Debatten om Skiljevägen

Bara några dagar efter utgivningen av Skiljevägen och de första recensionerna gått i tryck

publicerade Dagens Nyheter (25.10 1962) en ledare med rubriken ”LO kritik inifrån”.

Inledningsvis konstaterades att solidariteten var det kitt som höll ihop organisationen och

att den svenska fackföreningsrörelsen varit påfallande framgångsrik att med solidariteten

som instrument hindra och avleda interna upprorstendenser. Detta spänningsfält berördes

enligt ledaren inte i romanen, som i stället inskränkte sitt perspektiv till att behandla

individens kollision med kollektivet. Ledaren  instämde i huvudsak med Salomonsons tes

att priset för sammanhållningen inom arbetarrörelsen blivit för högt och hade fått till följd

en kollektivets tvångströja på den enskilde i form av anpassning och konformitet, något

som också yttrade sig i den fackliga rörelsens fortsatta cementerade attityder. ”De bidrar

till att skapa onödiga klyftor i samhället”, skrev tidningen och jämförde dessa fördomar

med den översittaraktiga inställningen till kroppsarbete som manifesterades av människor

utanför arbetarrörelsen.

  Ännu en gång spelade Dagens Nyheter en roll i att omvandla Kurt Salomonsons

konfliktgestaltning på ett fiktivt plan till gångbar politisk retorik kopplad till den aktuella

svenska verkligheten. Tidningens snabba inhopp fungerade som en signal till andra

politiskt orienterade skribenter i andra delar av mediaoffentligheten. Som på beställning

204 Som en utstickare av båda dessa debatter och som sammanfattande slutord kan man betrakta Erik Nyhléns
artikel  ”Är det skamligt att vara arbetare?” (Folket i Bild 1961:2). Nyhlén slog fast att arbetarens inlärda
proletärkomplex kunde avhjälpas med bättre utbildning och att den nya tidens stora utmaning  och arbetarens
befrielse befann sig mer på ”det psykiska än det ekonomiska planet, men om utvecklingen går som hittills är
dagen för den fullkomliga befrielsen inte långt avlägsen”. Nyhlén och Salomonson var överens om var
problemets kärna låg, men de delade knappast utvecklingsopitimismen. Också Erik Goland återvände till
temat om kroppsarbetet. I en kolumn ”Kroppsarbetets förbannelse ” (Skogsindustriarbetaren 1961:5) slog han
fast att inte bara skillnaden mellan tjänstemän och arbetare var bestående utan också en intern hackordning
inom arbetarkollektivet självt, där skogsarbete forfarande hade lägre status än industriarbete. En av orsakerna
var de psykologiska klassgränser som skar rakt igenom samhällslivet och tvingade människor till rollspel
inför varandra om deras yrkesidentiteter.
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dök  kommentarer upp i form av ledare, debattinlägg och cirkulärartiklar spridda i olika

tidningar, som återgav den debatt som blossat upp. Som en signal  kunde kanske också

själva romanen beskrivas. Till skillnad från de  två tidigare delarna i trilogin hade

Skiljevägen på ett tydligare sätt renodlat sitt tema, och kritiken mot olika företeelser inom

arbetarklassen och dess organisationer hade också  fått en mer konturskarp teckning. Kurt

Salomonson hade vid det här laget dessutom nått en position på det litterära fältet som

gjorde att han blivit en central punkt  kring vilken den samtida sociala romanen och

debatten kring den  koncentrerade sig. Hans ord hade betydelse, han hade blivit en

utmanare till rörelsen och han hade därmed blivit en motståndare det var värt att bekämpa.

De frågor som hamnade i fokus var heller inte nya utan hade redan i olika varianter knådats

i både recensioner och debattinlägg ända sedan Grottorna publicerades 1956. Rubriker

som ”Har Salomonsons rätt?”, ”Salomonson och sanningen”, ”Dikt och verklighet”

antydde att än en gång vinklades romantexten in mot det tema som blivit följetong i

bedömningen av Kurt Salomonsons romaner: hur den fiktiva sanningen förhöll sig till den

verklighet den sade sig representera. Diskussionen begränsades inte till att gälla

verklighetsskildringen  på  ett  mer  allmänt  plan,  utan  kom  också  att  handla  om  det  rent

dokumentaristiska och sanningsenliga i Arnold Sundins konkreta fall, eftersom Kurt

Salomonson i olika sammanhang uppgett att han byggt intrigen på verkliga händelser.

  Reaktionen på DN-artikeln lät inte vänta på sig. Redan nästa dag hade Norrländska

Socialdemokraten en ledare, som underkände Dagens Nyheters tes om kritik inifrån.

Salomonson besatt enligt tidningen inte någon som helst expertkunskap inifrån. Han hade

aldrig enligt egen uppgift i Dagens Nyheter ens varit fackligt ansluten och han hade

tidigare hyst sympatier för syndikalismen och var också av det skälet mindre trovärdig.

Den 27.10 1962 tog ledarskribenten i  Västerbottens Folkblad sin utgångspunkt i LO-

ordföranden Arne Geijers tal i samband med Svenska Målareförbundets 75-årsjubileum.

Talet och hela ceremonin i samband med jubileet var en entydig manifestation av

fackföreningsrörelsens kulturarbete och en dementi av den negativa bild Salomonson

förmedlat  i  sin  roman.  Med  Geijers  ord  underströk  ledaren  också  att  kritiker  av  rörelsen

måste ha ordentliga kunskaper innan de tog till orda och att ”det räcker inte med ett besök

vid ett kraftverksbygge blott”. Solidariteten, som rörelsens livsnödvändiga  kitt, hade

författaren inte heller förstått till skillnad från Dagens Nyheters ledarskribent. ”En

arbetsduglig facklig rörelse förutsätter - det kommer man inte ifrån - att den enskilde

medlemmen finner sig i och underordnar sig dess beslut”, konstaterade ledarskribenten
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förnumstigt. Kurt Salomonsons arbetare ville uppenbarligen inte göra det och ”då är han

inte bara en kritisk röst utan en nedbrytare, en raserare”.205

  Det var uppenbart betydelsefullt för socialdemokratiska ledarskribenter att Dagens

Nyheter tagit upp det centrala temat i den illa omtyckta romanen, men det visade sig också

viktigt att markera ut skiljelinjen mellan skribenten i Dagens Nyheter och författaren i en

strävan att marginalisera Salomonson. En ledare i Nyheterna Helsingborg (30.10 1962) var

en uppvisning av det slaget, samtidigt som den ville påvisa att det var när”särlingarna” var

aggressiva som kollektivet gick till motattack och försvarade det altruistiska intresset. I

Aftonbladet (26.10 1962) riktades angreppet direkt mot författaren och ambitionen hos

tidningen var troligen att initiera en egen debatt och inte fungera som eko till den i Dagens

Nyheter. Kurt Samuelssson, som året innan tillträtt chefredaktörsposten på tidningen efter

avhopp från Dagens Nyheter (kanske ytterligare en förklaring till behovet att markera

självständighet), skrev en artikel med rubriken ”Solidaritet och frihet”, där hans hårda

kritik mot Kurt Salomonson kulminerade i följande slutsats: ”Det är en vrångbild som

rimligen inte kan vara ens litterärt tillåten i en framställning som säger sig protestera mot

en verklighet.” Samuelsson ansåg att alla  tre folkhemsromanerna var ett generalangrepp

på fackföreningsrörelsen som helhet. Det handlade inte om punktkritik mot enskilda svarta

fläckar.  Vrångbilden  bestod  i  att  han  i  sina  romaner  gav  en  vision  av  att  inget  i  grunden

hade förändrats i det nya välfärdssamhället. Kroppsarbetet framställdes fortfarande som

förnedrande själlöst och den enda lösning på dilemmat som stod arbetarklassen till buds

var att hjälpa sina barn bort från den egna klassen, det vill säga att bli klassresenärer.

Samuelsson dementerade med andra ord i grund och botten hela fundamentet i romanernas

samhällskritik och markerade därmed som representant för den socialdemokratiska

maktapparaten var gränsen gick för tillåten samhällskritik.206

  Stockholms-Tidningen släppte några dagare senare (29.10 1962) fram en skribent som

stod något mer verklighetsförankrad i rörelsen än tidningsredaktörerna. Torvald Karlbom

hade tidigare varit rektor för LO-skolorna och hans artikel med rubriken ”Har Salomonson

rätt?” var också den en vidräkning med den verklighetsbild som romanen uppenbarligen

projicerade fram hos läsaren, trots sin i grunden fiktiva karaktär. Karlbom inledde med att

placera romanens tes i en tradition av fackföreningskritiska publikationer för att slutligen

205 Dagen innan ledaren i Västerbottens Folkblad hade Stockholms-Tidningen en nyhetsartikel om Arne
Geijers tal med rubriken: ”Geijer ger svar till Salomonson. Frän kritik vid målarjubileet.”
206 Ett plumpare inlägg fanns infört i Folkbladet för Västmanland (26.10 1962), där signaturen Narrabam
antydde att attacker mot fackföreningsrörelsen var mer säljbara än sexskildringar, att Kurt Salomonson var
garanterad beröm i borgarpressen, att radion gärna sände intervju på bästa sändningstid.
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hamna i K.G Ossiannilssons roman Barbarskogen från 1908, som blivit ursymbolen för

den politiske renegaten, det vill säga avfälling eller överlöpare.207 Felet med dessa kritiker

var att ”de har alla varit för beskäftiga, inte skildrat en verklighet utan generaliserat

undantagsfall”. Det var fackföreningsrörelsens relativa styrka som lockat fram kritiken,

jämfört med den mer orkeslösa syndikalismen som i stor utsträckning sluppit ifrån kritik.

  Felaktigt fick fackföreningsrörelsen klä skott för allehanda samhällsproblem som inte var

dess ansvarsområde och till  och med stå som symbol för allt  som var ruttet  i  det  svenska

samhället. Skiljevägen uttryckte just en sådan syn, menade Karlbom. Nej, verkligheten

själv dementerade den ensidiga kritiken, fortsatte han, och gav exempel efter exempel på

hur framgångsrik rörelsen varit på olika områden i samhälls-och kulturliv. Därför var inte

drivkraften hos Kurt Salomonson att skildra denna  dynamiska verklighet utan istället ”att

skända och såra. Man kan tydligen bli stor på att endast vara arg, bara man besitter en viss

aktningsvärd skrivkunnighet”. Karlbom landade slutligen i ett erkännande av författarens

rätt till sin egen sanning och rätten att uttrycka den fritt, och att romanfigurers

uppfattningar inte automatiskt var identiska med författarens. Men om en roman samtidigt

var en politisk stridsskrift som byggde sin argumentation på lättvindiga generaliseringar,

fick författaren finna sig i att både hans avsikter och verklighetsbeskrivningar ifrågasattes

och bedömdes utifrån andra utgångspunkter än litterära.

  För de båda rikstäckande socialdemokratiska tidningarna var det uppenbarligen

betydelsefullt att i kraftfulla, auktoritativa ordalag vederlägga en verklighetsbild, som inte

bara kastade skuggor över den socialdemokratiskt styrda fackföreningsrörelsen utan hotade

att svartmåla hela det folkhemsprojekt som partiet under efterkrigstiden stått som

konstruktör av.  Aftonbladet fortsatte att upplåta sina spalter för fortsatt debatt (28.10

1962).  Näst i tur stod den  redan välbekante Bertil Nilsson,  som också han i likhet med

sina socialdemokratiska meddebattörer såg det nödvändigt att dementera författarens

207 K.G. Ossiannilsson hette egentligen Karl Gustav Ossian Nilsson och var socialdemokratins kampdiktare
under 1880-och 1890-talen. Romanen Barbarskogen har betraktats som en illvillig och hatisk skildring av
den socialdemokratiska rörelsen. Karlboms jämförelse var därför en starkt laddad referens med otvivelaktigt
nedsvärtande syfte. Ossiannilsson hade till skillnad från Salomonson både innehaft politiskt valda poster
inom rörelsen och dessutom besjungit den i kampdikter. Salomonson hade aldrig haft något organisatoriskt
samröre med den socialdemokratiska rörelsen och hans kritik kunde knappast betraktas som ett svek.
Möjligen om man betraktade hans hållningar utifrån ett klassperspektiv, d.v.s. att han med sin kritik svek sin
klasslojalitet. Barbarskogen var en samhällsskildrande nyckelroman, en uppgörelse med fiender liknande
Strindbergs Svarta fanor (1907) som den förmodligen inspirats av. Om Barbarskogen som ett exempel på
avfallets apologi, se Öhman 2001, s. 79-108. Om Barbarskogen som renegatlitteratur och dess plats i
arbetarlitteraturen, se Nilsson 2008, s. 103-110. Furuland-Svedjedal 2006 nämner Ossiannilsson i
förbigående i sin historiska översikt över den svenska arbetarlitteraturen, medan Uhlén 1964 ägnar ett långt
kapitel åt honom i Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909 (s.117-135).
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verklighetsbild. ”Så är det säger Salomonson. Så är det inte säger den, som känner

arbetarnas och arbetsgivarnas organisationer och handlingsnormer”, konstaterade Nilsson

och hävdade att författaren generaliserade utifrån konstruktioner. Även för Nilsson var

genren ett problem, som bestod i att romantexten upplöste gränsen mellan socialreportage

och dikt. Detta i sin tur påverkade läsarförväntningarna och försvårade tolkningsprocessen.

En roman behövde visserligen inte uppfattas som sann, menade han, men däremot vara

sannolik, något som inte  uppfyllts i det här fallet, utan istället hade författaren gestaltat en

vrångbild av verkligheten.

  I ett par andra inlägg i tidningen hördes röster som var mer förankrade i rörelsens

gräsrötter och mer bevandrade i den osminkade verkligheten än de tidigare mer ideologiskt

motiverade grindvakternas apologier. Kurt Fahlman, ombudsman i Gruvarbetarförbundets

avd. 12 i Kiruna, (Aftonbladet 31.10 1962) kände utan vidare igen sig i författarens

miljöbeskrivning från anläggarlivets monotona tillvaro och tillstod att individer visst kunde

komma i kläm. Orsaken hade att göra med fackföreningens grunduppdrag, nämligen att ta

till vara kollektivets intressen, och var därför inget uttryck för någon strävan hos rörelsen

att förtrycka minoriteter. Fahlman framhöll att historien förklarade varför kollektivismen

fått sina specifika uttryck och beklagade att den dimensionen inte tagits med i romanen,

som han för övrigt ansåg uppvisade en djup och engagerad kännedom om den miljö och de

problem som beskrevs. Inte bara miljöskildringen slog an hos Fahlman, utan också

Salomonsons ”nyansrika skildring av de agerande personerna i boken, är enligt mitt tycke

en fullträff”.

  Bertil G. Nilsson riktade i sin artikel (Aftonbladet 1.11 1962) en hel del kritik mot

författaren och kallade motiven bakom romanen för dunkla och rent av reaktionära, ett

påstående som lockat redigeraren till den något provocerande rubriken ”Salomonson - en

reaktionär f d kroppsarbetare?”, men med ett frågetecken som nedtonande effekt. Nilsson

ansåg, trots sina invändningar, att ”Kurt Salomonson är ett salt”. Rädslan för bråkighet hos

rörelsens medlemmar var överdriven och kunde leda till ”facklig skendemokrati, där

makten stannade hos en klick informerade medlemmar och funktionärer”. Skiljevägen

kunde fungera som en nödvändig antites och ”göra folk förbannade”, vilket skulle vara en

stor vinst för rörelsen, och han hade svårt att förstå att man på fackligt håll dömde ut

Salomonsons böcker. ”Fackföreningsrörelsen har inget att förlora på en debatt om

Skiljevägen. Belysning kan bara skada det som inte tål ljus”, blev hans självklara slutsats.

  Romanen och Dagens Nyheters ledare gav inte bara impulser till skribenter  kopplade till

arbetarrörelsen. Ledarskribenter i borgerliga tidningar såg sig också föranlåtna att
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deklarera sina ståndpunkter. Den moderata Oskarshamns-Tidningen hade redan två dagar

efter DN-artikeln en ledare (27.10 1962) med den passande rubriken ”LO vid skiljevägen”,

där riktigheten i romanens tendens lyftes fram. ”Den frampiskade solidariteten tar sig

många gånger obehagliga intryck”, konstaterade tidningen. Föreningen av socialdemokrati

och fackföreningsrörelse ledde till att fackförbundens kassor mjölkades på stödpengar till

partiets politiska propaganda. ”Redan häri ligger ett övergrepp mot den enskildes fria val”,

avrundade skribenten. Några dagar senare hade ännu en moderat landsortstidning,

Västerviks-Tidningen,  Salomonsons roman som tema för en ledare (31.10 1962). Under

rubriken ”Solidariteten och kritiken” konstaterade skribenten klarsynt att reaktionerna på

Skiljevägen följde samma mönster som de tidigare romanerna. Det vill säga recensenterna,

även de socialdemokratiska, berömde romanens litterära kvaliteter och dess egenskaper

som debattbok. I nästa omgång inträdde ”chefredaktörer och auktoriteter med anknytning

till fackföreningsrörelsen med nya bedömningar, som mynnar ut i förkastelsedomar”.

Salomonson var inte objektiv, han saknade både rätt insikt i och inställning till rörelsen och

verklighetsskildringen var ensidig och föråldrad. Hur mycket sanning det än var i den

kritiken, bortsåg den från kärnan i Salomonsons budskap, nämligen ”svårigheten, för att

inte säga omöjligheten för den avvikande individen att göra sin röst gällande gentemot

organisationen, när denna känner hans opposition som en fara för sammanhållningen.”

Fackföreningsrörelsen hade nu blivit en så stark och mäktig organisation att den fick tåla

kritiska synpunkter också från personer utanför rörelsen, menade ledarskribenten. Den

avvisande hållningen tolkades som ett svaghetstecken.208

  Den 2.11 1962 deltog Kurt Salomonson i radioprogrammet Tidsspegeln tillsammans med

Torvald Karlbom (se ovan) och därmed flyttades debattfokus från den allmänna

samhällskritiska nivån till det konkreta fallet. I radioinslaget avslöjade Kurt Salomonson

att den situation som beskrevs i romanen hade mycket stora likheter med ett fall som

inträffat i Träindustriarbetarförbundet. Denna alldeles reella koppling mellan romantext

och verklighet fick nu de berörda att reagera. Den 9.11 1962 tog

Träindustriarbetarförbundets sekreterare Knut Bergcrantz till orda i Stockholms-Tidningen

208 Kvällsposten i Malmö, som tidigare publicerat en recension av romanen (10.12 1962) införde 6.11 ett
debattinlägg  av Bo Cavefors, i vilket bristen på kritisk debatt om arbetarrörelsens monopolsträvanden och
undertryckande av opposition brännmärktes. Göteborgs-Tidningen  publicerade ett debattinlägg (30.10 1962)
en vecka efter recensionen, något som  recensenten hade efterlyst. En fackligt aktiv göteborgstypograf,
Reinhold Norberg, försvarade den fackliga förtroendemannens roll i rörelsen och brännmärkte kritikernas
bristande kunskap om den vardag och verklighet som påstods vara  skildrad i romantexten. Norberg  menade
att Kurt Salomonson varit alltför intresserad att skildra den människotyp som helst ville komma bort från
blåstället och i stället bli författare på ”ett kungligt bokförlag”. Norbergs artikel fanns också i Grafisk Revy
1962:20.
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            med en debattartikel, ”Salomonson och verkligheten”. Han ansåg sig kunna belägga med

ytterligare ett exempel hur vårdslöst författaren handskats med verkligheten.  I romanen

förekom nämligen ett brev, som ursprungligen var skrivet av Bergcrantz och som delvis

citerades ordagrant, så när som på en förändring, som enligt Bergcrantz gav en helt felaktig

bild av sammanhanget.209 I radioprogrammet hade Salomonson anklagat Träindustrifacket

för att inte ta ställning för sina medlemmars intressen och Bergcrantz ville nu med sin

artikel protestera mot det felaktiga i påståendet, samtidigt som han genom den påvisade

verklighetsförfalskningen kunde ställa författaren i ett tvivelaktigt moraliskt ljus. ”Därmed

har Salomonson avslöjat sig själv och han har sannerligen inte någon anledning att upphöja

sig till någon den fackliga moralens väktare så länge hans egen moral inte är av högre

klass”, löd Bergcrantz dom.

  Den 16.11 1962 hade Aftonbladet en artikel på nyhetsplats, där Bergcrantz genmäle

återgavs, men nu inte med utgångspunkt från artikeln i Stockholms-Tidningen, utan källan

denna gång var en artikel som Bergcrantz haft införd i Skogsindustriarbetaren (SIA, 1962:

23). Texternas innehåll och andemening var likartade, men SIA-artikeln hade i någon grad

skärpt och fokuserat budskapet. Rubriken var nu ”Salomonson och sanningen” och i

ingressen klargjordes tydligt att Skiljevägen inte borde läsas som ren fiktion, eftersom det

framgick klart  att  författaren ”vill  utöva kritik mot vad han anser vara missförhållanden i

samhället eller inom en rörelse”, och då ”måste man dock ha rätt att ställa vissa anspråk på

hans kvalifikationer” i form av verklighetskännedom. Kurt Salomonson hade ”inte kunnat

övertyga någon om att han äger någon närmare kännedom om denna rörelse eller om de

fall han skildrat”, lydde Bergcrantz hårda omdöme. Offentliggörandet i radion av det

autentiska fallet hade brutit fiktionens anonymisering och i stället skapat ett ”riktigt” fall

och därmed hade författaren enligt sin belackare beslagits med osanning och således tömt

sin kritiska röst på dess trovärdighet.210

  ”Verkligheten” fortsatte att spela en roll i romandiskussionen, den här gången som en

blåkopia av romanskildringen. Kalmar Läns Tidning (16.11 1962)  rapporterade om ett

aktuellt fall i Arbetsdomstolen, som redan tidigare under våren uppmärksammats i

medierna.  En arbetare av lettiskt ursprung hade blivit avskedad på oklara grunder och

209 För romantextens brevåtergivelse, se Skiljevägen 1962, s. 274 f.
210 I samma nummer av Skogsindustriarbetaren (1962:23) fanns förutom Bergcrantz kritiska artikel också
redaktören Sigurd Klockares recension av romanen och samme Klockares ledare ”I vargens klor”, som ville
visa att Salomonson, representerad av den fiktiva ingenjör Vallander i romanen Sveket hade fel i sin analys av
fackföreningsrörelsen. Tidningen hade således tre artiklar i samma nummer, alla med udden riktade mot Kurt
Salomonson och hans påstådda okunskap om verkligheten i fackföreningsrörelsen. Ett tecken på att kritiken
trots allt träffat rätt och måste vederläggas med alla medel.
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mycket talade för att fackföreningen aktivt hade påverkat arbetsgivarens beslut. Arbetaren

hade först varit oorganiserad, men  efter avskedsbeslutet blivit accepterad som medlem i

det fackförbund han efter påtryckningar ansökt om medlemskap i. Han var väl medveten

om den debatt  som Skiljevägen hade orsakat och framhöll i artikeln att han själv var ”ett

fall för en författare med herr Salomonsons ambitioner”. Dagens Nyheter (18.11 1962) tog

utgångspunkt i fallet i en ledare med rubriken ”Ett Salomonsonfall” och menade att

kritiken mot romanen och Salomonson för att ge en snedvriden och falsk verklighetsbild

inte stämde. Även om dylika fall inte var vanligt förekommande, var de ”lika graverande

för fackföreningen som för företaget när de inträffar”, menade tidningen  och ställde krav

på bättre anställningsskydd mot obefogade uppsägningar, vare sig de grundade sig i

godtycke från arbetsgivaren eller förföljelse praktiserad av fackföreningen.

  Några nya ”argument”  tillfördes inte debatten den här omgången, utan det som

cirkulerade vidare i olika pressorgan var ledarstick, kommentarer till och referat av

debatten. På så sätt skedde en omfattande informationsspridning  till en mängd olika

tidningar men också en politiserad vinkling av debatten. De socialdemokratiska

tidningarna hade genom A-pressen sina publiceringskanaler och täckte på så sätt ett stort

nät av tidningar, och de liberala och konservativa tidningarna hade sina. Att diskussionen

om romanen uppfattats som både betydelsefull och med nyhetsvärde illustrerades bland

annat i en nyhetsartikel i den socialdemokratiska tidningen Östgöten (20.11 1962).

Artikeln handlade om ett FCO-möte i Linköping, där Salomonsons kritik fanns med på

dagordningen, vilket  trots allt får ses som en framgång för författaren. Texten vävde in

citat ur kritiska recensioner, men redan rubriken, ”Kurt Salomonsons kritik är negativ och

överdriven”, signalerade avståndstagande.      I den socialdemokratiska pressen, för att ta

ytterligare ett exempel, cirkulerade också en översiktsartikel, ”Salomonson får svar”, med

spridning till flera mindre landsortstidningar. Texten var ett montage av citat ur kritiska

artiklar och recensioner som publicerats i fackförbundspressen och sammanfattade den

hittills förda debatten. Utöver sitt informativa syfte hade artikeln också ambitionen att tjäna

som moralstärkande propaganda för de egna trupperna, samtidigt som författaren ”kläddes

av” inför en större offentlighet och hans trovärdighet ifrågasattes.211

  Den frisinnade Norra Västerbotten (18.12 1962) hade i likhet med den i A-pressen

cirkulerade artikeln en omfångsrik text som kombinerade en detaljerad recension med en

211 Ett antal tidningar publicerade artikeln ”Salomonson får svar”, bl. a.: Östra Småland 9.11 1962, Östgöten
9.11 1962, Länstidnignen Östersund, 17.11 1962, Sydöstra Sveriges Dagblad 17.11 1962,Västerbottens
Folkblad 19.11 1962, Söderhamns-Kuriren 20.11 1962, Piteå-Tidningen 22.11 1962, Nyheterna Helsingborg
22.11 1962, Östergötlands Folkblad 29.11 1962, Norrländska Socialdemokraten 1.12 1962.
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översikt över de aktuella debattinslagen i Aftonbladet. Rubriken löd ”Debattboken

´Skiljevägen´” och texten var inte ideologiskt vinklad på samma uppenbara sätt som den

socialdemokratiska, utan tog snarare fasta på det laddade debattstoffet i romanen i syfte att

åstadkomma ett informativt, engagerande ”nyhetspaket”. Skribenten K.H.W, som tillika

var tidningens redaktör, tog till skillnad från flertalet andra också upp bipersonen Mats

Holmgrens roll i  romanen.212 Även den skildringen, menade han, var i likhet med

fackföreningskonflikten gjord med utgångspunkt från en undantagssituation. Men till

skillnad från andra kritiska bedömare ansåg han att det var befogat att gestalta utifrån det

udda exemplet: ”Men publicister har erfarenhetsmässig kännedom om att man inte

kommer någon vart - därest man vill gå till strids mot tendenser - om man inte drar fram de

d r a s t i s k a exemplen på vad tendensen i sina yttersta konskevenser kan leda till.” Hans

slutsats var att läsaren måste ha fördragsamhet med fiktionens egen sanning och i stället

börja fundera över sin egen verklighet och se hur relevant bokens skildring var i

förhållande till den. Avslutningsvis uppmanades tidningsläsaren att själv läsa romanen, att

bilda sig ett eget omdöme och inte som LOs egen ordförande Arne Geijer nöja sig med att

grunda sin negativa uppfattning  på recensioner utan att ha läst boken.213

  I  fackförbundspressen blev romanen som vi redan sett läst med ideologiserande blick De

flesta fackförbundstidningar hade vid den här tiden bestämda platser i tidningarna för

traditionella bokanmälningar, som i regel bestod av  korta innehållsreferat, syftande  i

första hand till läsarservice. En del författare och författarskap lyftes däremot fram och

belystes mer ingående i essäform av de speciella skribenter som koncentrerade sig på den

typen av journalistik. Den sistnämnda texttypen var mindre förekommande om Kurt

Salomonsons romaner. I stället bakades kritiken in i mer politiskt färgade texter som

ledare, kolumner, satirisk-polemiska angrepp eller något som kan beskrivas som en

blandform av recension och debattartikel. Inte minst gällde det skriverierna kring

Skiljevägen.

  I redovisningen av recensionerna i fackförbundspressen fanns flera sådana artiklar

representerade. De var starkt polemiskt vinklade och skulle lika gärna kunna redovisas som

regelrätta debattartiklar. Erik Golands artikel i Signalen (1962:46) hade karaktären av

personligt färgad kolumn. Recensionen av romanen författades av Erik Nyhlén och fanns

212 K.H.W. hade varit  tidningens recensent av Mannen utanför.
213 LO ordförandens arroganta avfärdande gällde den föregående romanen Sveket. I Skiljevägen använde Kurt
Salomonson händelsen och lät ingenjör Yngvesson  säga: ”Vet ni vad våra dagars fackföreningsledare i bästa
fall läser - och då jag säger i bästa fall, menar jag det: Recensionssammandrag! Till på köpet ur sina egna
tidningar” (s. 327).
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införd i ett annat nummer (1962:47) av samma tidning. Goland beskrev romanen som ”ett

vresigt och envist malande anfall”, riktat mot en samling maktfullkomliga vid Norra

Bantorget, ”och ett infernaliskt angrepp på alla deras hantlangare ute i fackföreningarna”.

Inte ens den mest förstockade reaktionär hade skildrat fackföreningsrörelsen i så mörka

färger och gjort det med sådant hat och dessutom med så mycket felaktigheter och med en

så snedvriden verklighetsbild. Trots Kurt Salomonsons knytnävar och rallarsvingar

lämnade läsningen efter sig ”en sugande, oroande osäkerhetskänsla” hos Goland. Tänk om

det låg något i det som författaren så maniskt ensidigt predikade? Det fanns nämligen en

realistisk kraft i själva miljöskildringen som övertygade och människor som befolkdade

miljön kändes utan vidare igen. Undantagen som skildrades kunde kanske inte nochaleras

helt. Goland måste tillstå att boken trots sin hårda vinkling innehöll sanningar, som

rörelsen hade all anledning att ta allvarligt på och diskutera öppet och fritt.  I romanen

löstes problemet så att den enskilde fick underordna sig det ”högre” intresset, och som en

uttolkare av fackföreningskollektivets allt överordnade intressen uttryckte sig i romanen:

”[...]det borde finnas lagliga metoder att klämma åt såna lagliga gaphalsar ordentligt.” I sin

slutkommentar anknöt Goland till denna lösning på yttrandefrihetsproblemet: ”Det är

möjligt att en ´gaphals´som Salomonson bör ´klämmas åt´. Men gör det då i bästa mening

´ordentligt´.” Vad Goland än menade med den kommentaren rimmade den illa med det han

några rader innan förespråkat, nämligen ”en öppen och förutsättningslös diskussion”.

Formuleringen  vittnar om att stämningen och irritationen var uppskruvad i vissa kretsar

inom rörelsen gentemot Kurt Salomonson och att Goland som rörelseskribent också kände

ett tryck att bevisa var hans lojaliteter i sista hand hörde hemma.

  Metallarbetaren (1962:46) hade både en ledare och en giftig kommentar under vinjetten

”Filspån”. Ledarskribenten inledde med att slå fast rätten att kritisera. Till och med

arbetarrörelsen fick tåla att bli föremål för kritik. Dock var dess kritiker ofta ute i illvilliga

ärenden och illvilligheten avspeglades i de borgerligas applåder. Sådana kritiker fick också

finna sig i att bli hårt kritiserade tillbaka. Kurt Salomonson var uppenbarligen en sådan

kritiker. Han hade som författare visserligen rätt ”att söka sitt ämnesområde där han

gitter”, konstaterades generöst, men om författaren tog till ren och skär fabulering ställde

sig saken annorlunda. Skiljevägen var just ett exempel på sådan fabuleringskonst med

grova generaliseringar, otäcka utfall och förtal. I fortsättningen koncentrerade sig

skribenten på att attackera ett yttrande som i romanen fällts av en obehaglig

fackföreningspamp, som menade att rörelsen var mycket mer betjänt av solidariska idioter

än av bråkstakar. För att överbevisa författaren hur fel han hade ville ledarskribenten



169

tillsända honom en fortbildningskurs  för Metallfackets medlemmar för att bevisa att

medlemskadern ingalunda hölls i okunnighet  och styrdes som en fårskock. Ledaren var

ytterligare en illustration av hur den litterära texten upphörde att vara fiktion och tolkades

som ett yttrande med direkt referens till verkligheten. ”Filspån”- texten med rubriken ”Den

fackliga grobianen” hade mer karaktären av det lumpna anonyma påhoppet. Skribenten

inledde provokativt med att konstatera att Skiljevägen tänkte han verkligen inte läsa.

(kursiv i orig.) Bittersurt konstaterades att  ”[d]en står annars i topp som debattbok och

anbefalles som ´angelägen´även av kulturprofeter inom arbetarrörelsen”. För honom räckte

det med att traggla sig genom den förra boken. I båda böckerna presenterades nidbilder av

fackliga förtroendemän. Verkligheten såg anorlunda ut. Det kunde vem som helst

konstatera som besökte fackföreningsmöten, även om den maktfullkomlige pampen också

existerade. Men pampen fanns i minst lika hög grad bland arbetsgivarna, något som inte

verkade bekymra Salomonson. Det är svårt att se något annat syfte med denna text annat

än att avkläda författaren hans ethos samtidigt som den hos läsaren ville inplantera

vederbörligt avstånd till en närmast pestsmittad författare.214

   Fackföreningsrörelsen hyste också mer nyanserade kritiker. I Mål och Medel (1963:1),

organ för arbetare inom olika sektorer av livsmedelsindustrin, försvarade skribenten (sign.

E.Z-r) och författandets frihet och tog avstånd från den kritik som riktats mot Skiljevägen.

Skildringen av den avvikande  och svåranpassade skulle i stället tas som en viktig

verklighetsbeskrivning att användas konstruktivt i debatten om hur arbetsplatsens sociala

miljöer skulle utformas.215 Stig Carlson hade recenserat romanen på Folket i Bilds

debattsida ”I skottgluggen”, men i fackförbundstidningen Statsanställd (1962: 32)

behandlade han den under den ironiska parafras-rubriken ”Tystnad över landet - det är det

vi vill!”.216 Carlson menade att den mesta debatten om romanen faktiskt hade förts i

fackförbundspressen, något som i sig jävade författarens tes om att rörelsen till varje pris

ville undertrycka kritik. Grova generaliseringar och alltför ensidigt nattsvart bild gjorde att

han slog undan fötterna på sin egen kritik, eftersom han deklarerat att böckerna skulle

betraktas som samhällskritik i lika hög grad som skönlitteratur. Carlson menade att

214 Ytterligare exempel på att socialdemokratiska tidningar upplät sina spalter åt fackföreningsmän i syfte att
vederlägga  verklighetsbilden i Skiljevägen var Bernt Nilssons artikel ”Kverulantens julafton” i Östra
Småland (23.11 1962).
215 Också Mål och Medels artikel gav eko i dagspressen och fick positiv uppslutning i Örebro-Kuriren (23.1
1963).
216 ”Ljus över landet, det är det vi vill” var en sentens som formulerades av den danske författaren J.P.
Jacobsen 1885 och som sammanfattade essensen i  det moderna genombrottet med tekniska nyvinningar som
elektrisk belysning och ljuset som symbol för vetenskapens framsteg, utvecklingsoptimism och upplysning  i
folkbildningens anda ( Furuland 1991, s.33-62).
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Salomonson blandade ihop enstaka maktbesatta individer med rörelsen och gav därigenom

en  skev  bild  av  rörelsens  inre  dynamik  och  relationer.  Han  hade  också  svårt  att  förstå

vidden av kränkning som huvudpersonen upplevde inför trycket att gå med i facket. Inte

heller förstod han  varför Sundin tecknats som en så ideologiskt vag person. Han hade väl

åtminstone kunnat få vara syndikalist, klagade han. I stället var han en ordinär representant

för en grå anonym arbetarmassa, som verkade drivas av idén ”att vara fri det är att vara

oorganiserad”. Inte ens Kurt Salomonson kunde tro på den idén, menade Carlson och

pekade på att författaren själv var organiserad i Författarförbundet, som dessutom leddes

av en socialdemokratisk författarpamp, Stellan Arvidson. I Carlsons läsning var

Skiljevägen en överdriven men ändå nyttig samhällspamflett, och rörelsen hade inget att

förlora på en ingående debatt kring de problem som romanen tog upp. Man kan tycka att

Carlsons slutsatser  kom som en överraskning, eftersom romanens kvaliteter som

samhällsskildring strax innan underkändes i så tydliga ordalag. Hans reaktion på

romantexten  var tecken på att socialdemokratiskt sinnade skribenter, som var djupt

involverade i rörelsens publicistiska verksamhet upplevde en svår splittring i sitt

förhållningssätt till Salomonsons texter. Slutresultatet blev att kritikens sakliga innehåll

underkändes, men den ilska den väckte kunde användas som bränsle i debatter om de

brister och problem som  trots allt fanns, men som formulerats helt felaktigt av en

författare som inte hade sanktion att vara kritiker.

  Debatten om Kurt Salomonsons sociala romaner blev i allt mindre grad en diskussion om

litteratur och i allt högre grad en diskussion om det Sverige som under efterkrigstiden växt

fram under socialdemokratins ledning. Diskussionen kom att handla om hur verkligheten

såg ut och vilken roll litteraturen spelade i att förmedla den verkligheten. Debattens

politiska skiljelinje hamnade mellan den statsbärande socialdemokratin och den rörelse och

ideologiska riktning som var den främste utmanaren till socialdemokratins maktinnehav,

nämligen liberalismen vare sig den uppträdde som frihetligt socialistisk variant,

socialliberal eller konservativ.

  Tidskriften Sunt Förnuft (1963:1) till exempel uttryckte i artikeln ”Äkta och falska

samhällskritiker” att den såg Kurt Salomonson som en banérförare för en kompromisslös

samhällskritik och jämförde honom med en Torsten Gihl, som haft modet och fräckheten

att kritisera den heliga kon Förenta Nationerna. Tidskriften menade att den offentliga

lögnen nu inte var ”mindre hycklande än den oscariska”. Bara de som hade modet att trotsa

den allmänna opinionens fördömanden och framföra obehagliga sanningar  var värda

beteckningen samhällskritiker. Kurt Salomonson själv blev med eller mot sin vilja
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indragen i tvekampen. Den återhållsamma författarrollen han deklarerade tidigare, att vara

endast sitt samhälles skildrare och krönikör, hade nu efterträtts av en mer aktiv inställning.

”Samtliga dessa böcker har enbart varit samhällskritiska med syfte att väcka debatt”,

uppgav han i en intervju publicerad i ett stort antal liberala och folkpartistiska tidningar

med den uppfordrande rubriken ”Upp till kamp för individens frihet”, en parafras på

internationalens kollektiva upprorssignal.217 Skiljevägen blev en vattendelare i debatten

med en polariserad tydlighet. Romanen blev också en skiljeväg för Kurt Salomonson själv.

I praktiken blev den slutet på en mycket intensiv och sammanhängande författargärning

som pågått under sju år. Först sjutton år senare återvände han till skönlitteraturen med

novellsamlingen Flickan med sagohåret. Att de sociala romanerna väckte starka reaktioner

har tydligt framgått av recensioner, debattinlägg och ledarartiklar. Orsakerna till

mottagandet och debatterna i olika offentligheter är frågor som diskuteras i nästa avsnitt.

217 Intervjuartikeln skriven av Börje Timerdal fanns införd bland annat i  Alingsås Tidning 29.10 1962,
Värnamo-Tidningen 30.10 1962, Jönköpings-Posten 30.10 1962, Örnsköldsviks Allehanda 30.10 1962,
Norra Västerbotten 30.10 1962, Nya Lidköings-Tidningen 31.10 1962, Elfsborgs Läns Tidning 1.11 1962,
Arboga Tidning 14.11 1962.
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IV Kurt Salomonson och femtiotalets offentligheter

Ett möte med förhinder

Den representativa offentligheten

En offentlighet strukturerar och organiserar sin publik. Men vilka röster är relevanta för att

det skall vara möjligt att tala om att en viss offentlighet hyst en bestämd mening? Lars-

Göran Malmgren visade i sin undersökning av Göran Palms LM-böcker hur dessa mottogs

inte bara av kritiker och massmedier utan också av de arbetare som böckerna handlade om.

Forskaren kunde här, utöver den vanliga mottagaranalysen, även fungera som en

deltagande observatör av ett pågående skeende i en avgränsad mottagargrupp.218 När inte

enkätundersökningar och direktkommunikation utgör underlag för analysen måste denna

baseras på annat material och premisserna formuleras utifrån en annan utgångspunkt,

vanligtvis  olika  offentligheters  formulerade  röster,  som därmed får  antas representera en

viss offentlighet. Jürgen Habermas har använt begreppet representativ offentlighet i

betydelsen representation av makt utan mandat att representera, till exempel godsherrarna

under medeltiden ”representerar sitt herravälde ’inför folket’ och inte för folket”.219 Men

frågan är om inte också sentida offentlighetsformer präglas av begäret efter att i första hand

representera en maktposition och inte bara uttrycka en representativ åsikt.

  Sociologen Karl-Erik Rosengren har berört den kommunikativa processen i den litterära

institutionen  i en undersökning om  det litterära klimatet.220 Kulturella yttringar i sin

totalitet och i alla sina former, realkulturen,  är  omöjlig att  få grepp om, också när det är

fråga om ett begränsat fält som litteraturen, menar Rosengren. I realiteten måste de

disparata elementen struktureras och medialiseras på lämpligt sätt till en publik för att bli

gripbara och förståeliga. Den processen sköts i litteraturens fall av kritikerna som därmed

omvandlar realkulturen till en mediakultur. Det är i medieringen av litteraturen till sina

218 Malmgren 1977, s. 146 f och 377-389.
219 Habermas 1998, s. 10.
220 Rosengrens undersökning, The Climate of literature. Sweden’s Literary Frame of Reference. 1953-1976
(1983) var en del av ett omfattande projekt för att med hälp av s. k. kulturella indikatorer förstå
samhällsförändringar inom olika områden av efterkrigstidens Sverige. Rosengren koncentrerade sig på
kartläggning av förändringar i det litterära klimatet eller om man så vill förändringar i den litterära
referensramen, genom att statistiskt analysera recensenters referenser till andra författare, s.k. mentions (s.15-
37).
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läsare som den representativa offentligheten synliggörs. Det är genom

kritikerna/recensenterna, som är verksamma på tre nivåer eller inom tre olika

offentlighetsformer med delvis olika funktion - universitetens litteraturavdelningar,

dagspressen och specialtidskrifter av olika slag - som litteraturens mediakultur skapas. Den

uppstår i den nödvändiga urvalsprocessen som själva medieringen frambringar och

kännetecknas av att kritikerna gör urval, tolkar, evaluerar och gör det möjligt att få grepp

om verkligheten samtidigt som de ingår i ett retoriskt sammanhang med sin publik och

upprättar ett kontrakt med den som Rosengren formulerar på följande sätt: ”If the

reviewers are successful in propagating their ’media culture’ to their readers, it follows that

the public and the reviewers will tend to be similar in taste and values.”221 Rosengren pekar

också på en grundläggande mekanism, som är verksam i medialiseringsprocessen och som

är kopplad till kritikerna/recensenternas funktioner, nämligen deras roll som grindvakter

(gatekeepers) och därmed också deras kontroll av belöningssystemet (reward system).

Även om Rosengrens modell främst syftat till att belägga generella förändringar i det

litterära klimatet över tid, fångar den rimligen essensen i det kommunikativa förloppet

inom en offentlighet. Principerna för medieringen torde äga giltighet inte bara för den

litterära institutionen, utan också för hur politiska eller sociala rörelsers offentligheter

kommunicerar om litteratur med sin publik.

  Forser har berört samma fenomen i sin studie av den svenska litteraturkritiken under

1900-talet och poängterat att värderingar av litteratur är institutionellt bestämda, vilket

innebär att de är betingade av mediala och kulturella dominansförhållanden och att frågor

om bra och dåligt påverkas av historiskt och kulturellt bestämda kriterier.222 Forser menar

också, i likhet med Foucault, att  utestängningsmekanismer blir bestämmande för

diskursordningen inom ett visst fält: ”Vem som helst får inte tala om vad som helst till

vilka som helst när som helst och var som helst.”223  Samma grundvillkor borde också i det

här fallet gälla för rörelseoffentligheter, men med den skillnaden att dessa i högre grad

styrs av politiskt-ideologiska värderingar och organisatorisk samhörighet med tydlig

hierarkisk rollfördelning än av inomlitterära och estetiska ideal. Det som yttrar sig som en

individuell kritikerröst är i grunden ett raster av många röster som framträder olika starkt

221 Rosengren 1983, s. 24.
222 Forser 2002, s. 121.
223 Forser, s. 157. Se också Tom Olsson, Rätten att tala politik (Stockholm 2006), där Olsson belyser
journalistikens förändringar. I sin summering av femtiotalet skriver han: ”Mediesamhället 1955 dominerades
av den socialt ansvarige nyhetsjournalisten. Nyhetsjournalisten hade nu rätt att tala om politik - under
förutsättning att denna var okontroversiell. Strävandet att göra politiken okontroversiell torde vara den
direkta anledningen till att nyhetsjournalister i så hög grad ägnade sig åt att konstruera en entusiastisk och
folklig uppslutning kring folkhemmet, en samtalsgemenskap” (s.122).
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och med olika innehåll beroende på var mottagaren koncentrerar sin avkodning. Eller sagt

på annat sätt: rösterna blir en kör, där de olika stämmorna urskiljs men ändå förenas i en

gemensam melodi, vilken i realiteten blir en bestämd offentlighets representativa röst.

  En annan aspekt av den individuella kritikerrösten kan formuleras som ett

förtroendeproblem. Kan man veta att en recensent talar sanning? En fråga som Per Rydén i

sin stora studie Domedagar besvarade med ett Nej och exemplifierade bland annat med

Göran Palm, som beskrivit fenomenet med bristande uppriktighet under beteckningen

”viskningskulturen”.  Det  som  sägs  man  och  man  emellan  är  något  annat  än  det  som

kommer till synes i offentligheten. För Palm som vid den här tiden var både kritiker och

författare var viskningskulturen ett positivt komplement till den offentliga sanningen och

hans beskrivning av den ger en intressant inblick i hur kommunikationskulturen bland

kritiker och författare yttrade sig i den privata sfären: ”Ju skickligare den offentliga

kritiken draperar sig och lägger rökridåer, ju mer viskande den blir i betydelsen defensiv,

tvetalande, bisatsärlig, desto nödvändigare blir det privata kulturumgängets uppriktiga

viskningar - som kommentar, förklaring, komplettering, korrektiv.”224

  Rydén är  väl  medveten   om fenomenet  och  hur  litteraturforskaren  skall  förhålla  sig  och

menar att offentliggörandet självt är den mekanism som formulerar den individuellt

representativa rösten. Den är artikulerad, balanserad och nyanserad som följd av att den

processats fram i syfte att vara en text som författaren måste stå till svars för, egentligen på

ett sätt som liknar en politikers offentliga tal.  ”Viskningarna” skulle också kunna jämföras

med de förstudier eller tidiga versioner av texter som författare arbetar med innan de

offentliggörs. Ett sådant material är otvivelaktigt intressant ur tolkningssynpunkt, säger

Rydén, men ”vi skulle bara under mycket speciella omständigheter ge oss till att upphöja

dem på den färdiga diktens bekostnad - förmenande att de skulle vara uppriktigare eller

sannare eller mer äkta”.225 Offentligheters faktiska publika manifestationer och

kommunikativa uttryck är således resultatet av en process som regleras av en rad

mekanismer, som är  olikartade i olika typer av offentligheter och också kan variera över

tid, eftersom både offentligheterna själva och det omgivande landskapet runt dem

förändras. Hur och varför denna process gestaltades på sätt som skedde inom

224 Rydén 1987, s. 414. Rydéns citat härrör ur Göran Palms Kritik av kulturen 1978,  s.60.  Göran  Palm
uppmärksammade fenomenet redan i en artikel i Bonniers Litterära Magasin (1963:9) under rubriken
”Viskningskulturen”. Det citerade stycket ur Kritik av kulturen hade en delvis annorlunda lydelse i BLM-
artikeln: ”Ju skickligare kritiken draperar sig och retirerar, ju mer viskande den blir i betydelsen oblik,
defensiv, tvetalande, bisatsärlig, desto nödvändigare blir det privata kulturumgängets uppriktiga viskningar –
som kommentar, förklaring, komplettering, korrektiv” (s.723).
225 Rydén, s. 421. Se också Forser, s. 170, där viskningskulturen beskrivs som en institutionaliserad
anpassning till en struktur som genomsyrar hela kritikfältet, att jämföra med en dold läroplan.
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arbetarrörelsens olika delar och inom den litterära offentligheten är vad som diskuteras i

fortsättningen av det här kapitlet.

Den socialdemokratiska rörelsens röster

Andra halvan av femtiotalet och de första åren av sextiotalet kännetecknades av ett relativt

stabilt medielandskap, där de etablerade institutionerna hade funnit sin plats, men med

televisionen som den stora utmanaren. ”Inget massmedium hade på så kort tid vunnit en

sådan position” konstaterade en grupp presshistoriker ett par decennier senare.226 Det som

för övrigt bidrog till att rubba balansen var strukturförändringar inom dagspressen som

resulterade i nedläggning av enskilda tidningar och att antalet tidningar därmed minskade

med en dryg tredjedel mellan åren 1951 och 1963. Tidningsmarknaden ökade dock trots

nedläggningar och upplagesiffrorna steg för de kvarvarande tidningarna.227 Pressens

strukturomvandling blev kännbar också för de socialdemokratiska tidningarna, även om

den inte medförde en omfördelning av styrkeförhållandena mellan arbetarpessen och de så

kallade borgerliga tidningarna.228 De senare nådde fortsatt ungefär tre gånger så många

läsare.229 Det unika med arbetarrörelsens medier var inte dagspressen utan i stället det

starka inslaget av andra rörelseanknutna publikationer, som i viss mån kompenserade för

det ojämlika förhållandet inom dagspressen. Rörelsen som helhet hade en imponerande

räckvidd och kunde genom sitt nätverk av organisationer och publikationer kommunicera

med ett stort antal människor i ett stort antal verksamhetsgrenar i samhället.

  Under femtiotalet dominerade det traditionella industrisamhället. I sin bok om

klasstrukturen i Sverige skrev Göran Therborn att ”Sverige var mest proletärt omkring

1950. Då kulminerade den icke-agrara mervärdesproducerande arbetarklassen i

omfång”.230 Det återspeglades också i den mäktiga organisationsflora med tillhörande

tidningspress som den LO-styrda fackföreningsrörelsen  utgjorde. Det specifika med denna

del av rörelsen var att anslutningen till den var anmärkningsvärt hög vid jämförelse och att

226 Holmberg m.fl. 1983, s. 156.
227 Holmberg m.fl., s. 151f.
228 Som ett resultat av strukturomvandlingen kom två gamla anrika socialdemokratiska tidningar att läggas
ner, den ”historiska” Social-Demokraten ( nu under namnet Morgon-Tidningen) och Aftontidningen och
ersättas med två Kreugertidningar förvärvade av LO, Stockholmstidningen som kom att få en ganska kort
livslängd  och Aftonbladet, som fortfarande överlevt med vänsterpolitisk identitet på ledar-och kultursida
(Holmberg m.fl., s. 154-155).
229 Hadenius 1995, s. 272.
230 Therborn 1981 , s. 30
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den ideologiskt behärskades av socialdemokratin och att konkurrensen från kommunister

och syndikalister vid den här tiden inte på något sätt rubbade den socialdemokratiska

hegemonin. Den stora mängden publikationer med höga upplagesiffror var en återspegling

av och bekräftelse på rörelsens faktiska styrka. 1955 utgavs 34 fackförbundstidningar av

högst varierande upplagestorlek. Störst var Metallarbetaren som nådde 243 383

medlemmar och minst var Tobaksarbetaren som trycktes för endast 1 871 medlemmar.

Däremellan fanns, för att nämna ännu några av de mer betydande, Skogsindustriarbetaren

(SIA), organ för 142 873, Byggnadsarbetaren  riktad till 132 325 och Kommunalarbetaren

med en upplaga på 103 611. Sammanlagt hade fackförbundspressen en räckvidd på gott

och väl över 1,3 miljoner läsare.231

  Utöver rena organisationstidningar kopplade till olika förgreningar av rörelsen fanns ett

par masspridda veckotidningsgiganter med förankring i rörelsen, men  samtidigt med

blicken riktad bortom den traditionella klassgränsen, Folket i  Bild (FIB) och

kooperationens tidning Vi. Folket i Bild startade i början av trettiotalet i syfte att vara

motvikt till den kommersiella populärpressen och samtidigt fungera som enande kraft i en

splittrad arbetarrörelse. Så småningom kom den att knytas ekonomiskt närmare

socialdemokratin genom Tidens förlag, men ideologiskt höll den i stort sett genom hela sin

utgivningshistoria en partipolitiskt obunden profil.232  Folket i Bild nådde upplagemässigt

sin toppnotering 1952 med 260 000 exemplar.233 Vi, i egenskap av organisationstidning,

var  inte  på  samma  sätt  utsatt  för  marknadskonkurrensen  och  dess  upplagor  under  fyrtio-

och femtiotalen pendlade mellan 400 000 och 600 000 exemplar med en rekordupplaga

1947 på 675 000.234 Det säger sig självt att ett så vittförgrenat och väl strukturerat nätverk

av publikationer, som regelbundet nådde stora läsargrupper, hade betydelse för att forma

både opinioner i den presumptiva väljarkåren och att vara en identitetsskapande kraft inåt i

rörelsen samtidigt som yttre gränsmarkeringar drogs upp. Som statsbärande politisk kraft

hade  samma  offentligheter  också  till  uppgift  att  formulera  den  för  tiden  och  tillfället

gällande maktdiskursen. Det var bland annat i mötet med denna komplexa offentlighet som

Kurt Salomonsons författaridentitet mejslades fram. Som framgått av den tidigare

redovisningen av recensioner och debatt omvandlades litteraturen i ett visst skede till

politik och hamnade på andra arenor än de traditionellt litterära.

231 Wallander 1992, s.206. Siffran är en skattning baserad på Wallanders statistiska uppgifter.
232  För en utförlig presentation av Folket i Bilds tillkomsthistoria, se Ahrens m.fl. 1979, s. 101-143.
233 Nationalencyklopedin, band 6, 1996, s. 466.
234 Nationalencyklopedin, band 19, 1996 s. 406.
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I det följande görs ett försök att förklara olika bakgrundsfaktorer som inverkat på

medieringen av Kurt Salomonsons sociala romaner inom olika socialdemokratiska

offentligheter, först utifrån ett litteraturperspektiv och därefter ett politiskt.  Bakom

medieringens yta fanns mekanismer som var bestämmande för det litterära

värderingsmönster som yttrade sig i de olika reaktionerna på de sociala romanerna och som

kan förklara varför  kritiken svängde på det sätt som ovan beskrivits, vilken roll  de

rörelseintellektuella spelade, vilken betydelse synen på litteratur och arbetarlitteratur hade,

om det fanns kopplingar mellan litteraturmottagandet och det större samhälleliga skeendet

inom den poltitiska sfären  och om det hade någon betydelse  att Kurt Salomonson själv

aldrig funnits inom rörelsen.

Fackförbundspressen och litteraturen

Som startpunkt i sökandet efter svar och som talande exempel på en rådande litteratursyn

bland vissa fackförbundsintellektuella kan reaktionerna på Ivar Lo-Johanssons Socialisten

tjäna.  Den  utkom  samtidigt  som Mannen utanför och var sjätte delen i författarens

återblickande självbiografiska romansvit och berättade om när författaren 1936 och åren

därefter gjorde sig till talesman för statarna tillsammans med de övriga ombudsmännen i

Lantarbetarförbundet. Redaktören för Skogsindustriarbetaren (SIA), Sigurd Klockare,

ägnade romanen en ledare (1958:22) med rubriken ”Författaren som fackföreningsman”,

där han tecknade bilden av en författare som genom sina självupplevda erfarenheter inom

den fackliga rörelsen nådde mognad och insikt, samtidigt som han förmådde

problematisera konflikten mellan klasskollektiv och individ. ”Diktens ombudsman” hade

med sin roman Socialisten ”skrivit den första fackförbundsromanen på ett övertygande och

initierat sätt” och inmutat en ny miljö åt litteraturen, summerade Klockare.

  Sven Jerstedt i Lantarbetaren (1958:10) tog fasta på att det unika med romanen var att

författaren prövade möjligheten att tjäna ett bestämt kollektivs intressen med diktens hjälp

och för första gången visade upp ett galleri av fackliga företrädare. Det riktigt intressanta

med skildringen var  hur mötet mellan organisationerna och individen gestaltades, även om

författaren inte fullt ut förmått återge  den dynamik som rådde i Lantarbetarförbundet

under de år som den avgörande kampen om statsystemet  pågick. För Jerstedt var det

bortom all tvivel att Ivar Lo-Johansson i grunden förstått och trott på värdet av kollektiv

gemenskap, och Socialisten kunde  därför  läsas  som  författarens  symboliska  farväl  till
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kollektivromanen och en lysande avslutning på statarlitteraturen. ”Diktaren har fyllt sin roll

som ombudsman”, konstaterade Jerstedt och trots sin individualism och kritiska

reservation mot kollektivet ändå sist och slutligen valt lojaliteten mot samma kollektiv.

  På liknande sätt hyllades romanen i tidningen Transportarbetaren (1958:12) av redaktör

Knut Wrenby (sign.Wren) i en utförlig artikel. Ivar Lo-Johansson”är den av våra

arbetarförfattare som trognast hållit fast vid sin ungdoms ideal. Ivar Lo vet ej vad fanflykt

är”. Den här tanken återkom han till också i avslutningen av sin artikel där han hyllade

statarklassen,  som förmått resa sig ur sitt elände, och deras diktare Ivar Lo,”vilken smält in

i den stora kollektiva lantarbetargemenskap, vilken han en gång bröt sig ur för att till sist

komma tillbaka igen”. Än en gång bekräftades föreställningen om individualismen som en

positiv kraft när den sammansmälts med kollektivets strävanden. Knut Wrenby återkom ett

drygt år senare till Ivar Lo-Johansson och ombudsmannarollen, men då med ett negativt

aktuellt exempel som motvikt, nämligen Kurt Salomonsons osminkade porträtt av en

facklig ombudsman i romanen Sveket. I sin krönika ”Författare och ombudsmän” i

Transportarbetaren (1960:3) beklagade han att så lite intresse ägnats ombudsmannen i den

socialt inriktade litteraturen. Undantaget var Ivar Lo-Johanssons skildring i Socialisten, där

ombudsmännens ”gärning var breddfylld av heroism och idealitet. De var pionjärer och

banbrytare - den sociala rättfärdighetens riddare utan fruktan och tadel”, menade Wrenby.

Den unge författaren Kurt Salomonson hade däremot tecknat en helt annan bild av dagens

ombudsman och ”gjort honom till en armbågsvass, bredkäftad streber och materialist, som

blott tänker på sin egen karriär. En rätt otäck figur”. Wrenby ägnade därefter

spaltutrymmet åt att  konstruera en mer sanningsenlig bild av ombudsmannen som den

tyste, osynlige hjälten som litteraturen alltför ofta oförklarligt nog negligerat.

Avslutningsvis skisserade han hur dessa ”färgstarka män” skulle kunna gestaltas:

”Skildrade med realism och utan Salomonsons hätskhet, skulle många av dem bli

intressanta romangestalter med deras blandning av praktiskt kunnande och levande

samhällsintresse mot en klangbotten av förtonande socialistisk utopism.” Önskedrömmen

om hur verklighetens ombudsman helst skulle gestaltas var en tydlig illustration till var

skiljelinjerna gick i synen på individen och kollektivet, hur representaterna för

arbetarrörelsen borde framställas, hur lojaliteten med rörelsen skulle manifesteras och att

Sveket blev katalysatorn som spetsade till en motsättning som legat och pyrt under ytan.

Några nedslag i fackförbundspressens litteratur- och kulturdebatt under de aktuella åren

ger ytterligare belägg för de speciella strömningar som rådde i synen på litteraturens och

kulturens  roll  i  rörelsen  och  som  kan  förklara  en  del  av  det  klimat  som  styrde  synen  på
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litteratur generellt och den socialt inriktade litteraturen i synnerhet. Fackföreningsrörelsen

utgjorde arbetarrörelsens viktigaste nätverk, som med sina förgreningar praktiskt taget var i

stånd att nå varje arbetare. Den organisatoriska strukturen från gräsrotsnivå och uppåt till

den högsta LO-toppen kompletterades med den viktiga fackförbundspressen som knöt ihop

arbetarkollektivet ideologiskt, men också organisatoriskt, genom att fungera som

förbindelselänk mellan ledning och medlemmar.

  Under femtiotalet genomgick många av de större fackförbundstidningarna stora

förändringar och kom att anta större likhet med ett par andra rörelsepublikationer som

Folket i Bild och kooperationens Vi. Allmänstoffet ökade, den grafiska utformningen

moderniserades och framförallt var det kulturmaterialet som lyftes fram. Enligt Kristina

Wallander var det just kulturstoffet som blev stilbildande kännetecken för många av

femtiotalets fackförbundstidningar. Fackförbundsmedlemmens roll i relation till sin egen

tidning inskränkte sig mer och mer till läsarens. Yrkesförfattare engagerades som

skribenter och experter uttalade sig i spalterna om arbetarklassens problem. Det

traditionella kommunikationsmönstret av medlemstidning, där medlemmarnas egen

verklighet gestaltades och kommunicerades inom det egna offentlighetsrummet, luckrades

upp och var ytterligare ett uttryck för den tendens till upplösning av arbetaroffentligheten

som pågått under längre tid, ”eftersom arbetarrörelsen inte längre uppfattade sig som en

egen oppositionell sfär utan som en integrerande del av samhällsdebatten”.235

  Att kulturstoffets allt centralare plats i fackförbundspressen inte bör ses som en isolerad

mediepolitisk strategi, utan som en del i ett större ideologiskt-politiskt sammanhang

tydliggörs i Per Sundgrens grundliga kartläggning av arbetarrörelsens kultursyn och

kulturpolitik. Socialdemokratiska partiets kongress presenterade 1952 ett kulturpolitiskt

program Människan och nutiden. Här lyftes kulturen fram, särskilt den erkända finkulturen

som det viktigaste redskapet för att förbättra livskvaliteten i det moderna industrisamhället,

där fritiden och en tilltagande känsla av alienation, eller vantrivsel för att använda ett för

tiden typiskt ord, var ett växande problem. Att fackföreningsrörelsen utgjorde en viktig

länk i detta arbete markerades av att en av ledamöterna som författat betänkandet var

Skogsindustriarbetarens redaktör Sigurd Klockare.236

235 Wallander 1992, s.149.
236 Sundgren 2007, s. 295-313. Sundgrens studie följer arbetarrörelsens kultursyn och kulturpolitik från
August Palm till epoken Erlander. Avslutningsvis  konstaterar han att socialdemokratins huvudsakliga
ambition varit att förmedla den borgerliga kulturen till arbetarklassen. Någon arbetarklassens konkurrerande
motoffentlighet har aldrig funnits. Kommunistpartiets kultursträvanden ser han i första hand som ett medel
att uppfostra arbetarklassen ( s. 353 f).
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Fackförbundspressen hade en viktig roll som kulturförmedlare och breddningen av

innehållet mot icke-fackligt material var en inriktning som tidningsredaktörerna tycktes

politiskt eniga om och som fördes på tal bland annat i ledarartiklar. En av de ivrigaste

tillskyndarna av dessa idéer, Metallarbetarens redaktör Gösta A. Svensson, skrev i en

ledare ”Vår egen press”(1952:11) att ”våra kulturpolitiska strävanden - böckerna åt folket,

konsten även till arbetarhemmen, förståelse för ambitiös film - hör allt detta till den

fackliga rörelsens intresseområden? Vårt svar är:självfallet! Fackföreningsröreslen ger

ekonomiskt stöd åt många företeelser, som vetter åt kulturlivet i vårt samhälle. Skulle den

då icke ha intresse av att - bl a genom sin egen press - befrämja alla positiva inslag i

kulturdebatten?”. 237 Arbetarklassen levde nu i en postklasskampstid och dess situation

måste därför omtolkas utifrån de nya omständigheterna.

  Litteraturen hade i ett tidigt skede varit en viktig del i gestaltningen av rörelsens kampmål

och självbild och senare blivit en del i rörelsens segertåg som den avgörande politiska

drivkraften i det svenska samhällets modernisering och förvandling, men vad skulle

litteraturen tjäna till idag när det nya välfärdssamhället växte fram med nya värderingar,

nya drömmar och förhoppningar hos människorna, när den omedelbara kampen för

brödfödan ersatts av en irrande jakt på mening i en tillvaro som präglades av ökad fritid

och  ökat  utrymme  för  individen  att  själv  gestalta  sitt  liv?  Stig  E.  Lundquist  hade

otvivelaktigt känt in tidsandan när han i en debattartikel ”Författaren och

samhällsombyggnaden” i Byggnadsarbetaren (1958:8) ifrågasatte den sociala romanens

möjligheter ”i detta svåröverblickliga samhälle” och därmed satte igång en debatt om

litteraturens samhälleliga roll. Den moderna sovstaden hade blivit sinnebilden för det nya

samhällsbygget, men en etablerad social berättare som Fogelström tycktes vara

ointresserad av fenomenet, konstaterade han. Tre unga författare som Jan Myrdal, Kurt

Vastad och Kurt Salomonson individualiserade problematiken i alltför hög grad för att vara

intressanta för samhällsreformatorer och politiker.238 Hans tvivel inskränkte sig inte till den

sociala romanen idag utan gällde romanens roll för samhällsutvecklingen överhuvudtaget.

Till och med betydelsen av Ivar Lo-Johanssons statarromaner ifrågasattes. Lundquist

menade att det var andra krafter som tog sig an samhällsproblematiken i det

välorganiserade samhället. ”Man kan nog anta att deras sociala indignation är liksom

bortkastad. Skall den komma till sin rätt bör de vara politiker”, blev den pessimistiska

237 citerat efter Wallander 1992, s. 159.
238 De verk som Lundquist närmast refererade till var Jan Myrdals Badrumskranen, Kurt Vastads Ung man i
Stockholm och Kurt Salomonsons Deras vrede, samtliga utgivna 1957.
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slutsatsen. Romanen var läsarens ensak, och textens mening skapades när den

omgestaltades i läsarens livserfarenheter som en djupt individualiserad upplevelse.

  Lundquist fick omedelbart svar på tal av Stig Carlson (1958:9) som menade att den

skönlitterära texten aldrig kunde jämställas med den politiska programtexten och heller

inte uppfattas så apart individualistisk i sin gestaltning av världen. Författaren var i likhet

med läsaren också en samhällsvarelse och gav därmed samhällelig relevans åt texten.

Carlsons slutsats blev att en roman måste läsas som en fiktiv text och inte som ett recept på

samhällsförändring. Han ifrågasatte också om det inte vore möjligt att faktiskt skildra

människor och miljöer utan att solidarisera sig med dem, att det skulle kunna finnas en

oförsonlig kritik i skildringen, ”det som skulle kunna kallas författarens negativa

engagemang”.239

  Debatten visade att frågan om litteraturens sociala roll, speciellt den roll som litteraturen

kunde spela i den fortsatta omgestaltningen av det svenska samhället under ledning av

arbetarrörelsen, inte var överspelad. Tre författare knutna till rörelsen försvarade utifrån

olika utgångspunkter den sociala romanens berättigande och menade att rörelsen aktivt

måste knyta tätare band med författare. Ingen i debatten talade dock om ”arbetarförfattare”

eller ”arbetarlitteratur”. Sven O. Bergkvist ville töja på begreppet ”social roman” och i

stället  tala  om  den  ”samhällsanknutna  romanen”,  något  som  kunde  tolkas  som  att

kopplingen litteratur och samhälle fick ett ännu mer utvidgat omfång, ungefär lika

inkluderande som begreppet realistisk litteratur och samtidigt vagt i sin definition. Erik

Ransemar ville utvidga genren till att inbegripa det journalistiska reportaget som en del av

ett socialt berättande och Willy Walfridsson talade om folkrörelseanknutna författare.240

Ett par debattörer uppträdde till den sociala romanens försvar och menade att dess

opinionsbildande effekter varit odiskutabla, att det fortfarande fanns olösta

samhällsproblem, och att det kunde vara författarnas oförmåga som förklarade varför den

aktuella sociala romanen lyste med sin frånvaro.241 Samtidsromanen som debattema var

inte utdiskuterad i Byggnadsarbetaren visade det sig, när ett  ett nytt meningsutbyte drogs

239 Stig Carlson hade tidigare hamnat på kollisionskurs i den s. k. obegriplighetsdebatten om den poetiska
modernismen. Debatten visade på splittringen inom rörelsen mellan den traditionella bildningssynen
förespråkad av folkrörelseföreträdare som Gunnar Hirdman (ABF), Jalmar Furuskog (IOGT) och unga
rörelseanknutna författare och kritiker, präglade av 40-talismens estetik som Stig Carlson, Karl Vennberg
(Sundgren 2007, s. 292-295).
240 Sven O. Bergkvist, ”Diktaren och samhället” 1958:13, Erik Ransemar, ”Samhällslivets granskare”
1958:15, Willy Walfridsson, ”Kring ett kontaktproblem” 1958:16.
241  Sören Hellström, ”Har den sociala romanen saknat politisk betydelse?” 1958:11, Sten
Bexelius,”Människolivets ingenjörer” 1958:12. Båda artikelförfattarna åberopade sådana exempel som Ivar
Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström och Folke Fridell.
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igång ett halvår senare, nu med ett bredare perspektiv. Startskottet var ett provocerande

inlägg av en i fackförbundspressen regelbundet medverkande skribent Christopher Jolin,

som under rubriken ”Vad är det för fel på litteraturen?”(1959:4) helt sonika underkände

den moderna samtidslitteraturen och beskrev den som ”för litterär, för anspråksfull, full av

choser och tillgjordheter” och dessutom tråkig. Jolin efterlyste berättande gestaltning,

något som nu ersatts av introvert psykologiserande. Det var litteraturens eget fel att

allmänheten visade den ett så förstrött intresse, trots intensiv massmedial bevakning och

lansering.

  Jolin var inte den ende som i negativa ordalag yttrade sig om samtidslitteraturen.

Estetiserande världsfrånvändhet var inte en ovanlig karakteristik och Jolin fick tveklöst

medhåll  av  Jan  Myrdal  i  karakteristiken  av  den  anemiska  50-talslitteraturen,  däremot  var

han inte alls överens om botemedlet. I ”Litteraturens tristess och den sociala romanens

död” (1959:7) återknöt han till den tidigare debatten i Byggnadsarbetataren om den sociala

romanen och menade att det var här i den levande kontakten med samhället som den goda

samtidsromanen skapades, inte som en underhållande, från samhället isolerad, litterär

artefakt. Eftersom Jolin berörde så många aspekter av litteraturen, både dess estetiska och

dess kommunikativa sidor, kom inläggen i fortsättningen att handla om många av

litteraturens funktioner, men också om en hierarkisering av olika författarskap, vilket gav

en talande illustration av hur det litterära fältet uppfattades vid den  aktuella tidpunkten.

Författaren Sven O. Bergkvist (1959:8) höll inte med om att all samtidslitteratur var tråkig,

ointressant, tillgjord och psykologiserande och nämnde Sara Lidman, Arne Sand och Kurt

Salomonson som exempel på motsatsen. För honom var det i huvudsak två förhållanden

som bestämde litteraturens egenskaper: författarnas socio-ekonomiska situation och

författarens egen skapande energi och fantasi. Det sistnämnda måste komma från

författaren själv och kunde inte beordras fram av utomstående.

  Hårdast attackerad blev Jolin av Stig Carlson (1959:6), som underkände beskrivningen av

den aktuella litteraturens tillstånd och menade att Jolin i grunden förespråkade ren

underhållningslitteratur som recept på samtidslitteraturens publikkris. Femtio års

bildningsarbete för den goda litteraturen vore alltså bortkastat, frågade sig Carlson och

konstaterade bittert att slutmålet måste bli ”deckare och thrillers - och varför inte Sigge

Stark. Där finns den naiva, uppsluppna berättarglädjen i rikt mått, där besväras aldrig

läsaren av några problem, som gör böckerna så ofantligt tråkiga”. En pessimistisk spådom

som i stor utsträckning besannants. Jolin och Carlson representerade

ytterlighetspositionerna i debatten som andra debattörer relaterade sig till. Den liberale
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skribenten Stig-Åke Ståhlnacke vände sig i sitt inlägg ”Inga pekpinnar i kulturdebatten”

(1959:10) främst mot Stig Carlsons ”attityd av diktatorisk magister”, något han menade

hade blivit allt vanligare i kulturdebatten och avslutade med att hylla kulturradikalismens

fria kritik.

  Erik Ransemar (1959:11) var den ende av de tio debattörerna som uttryckligen betonade

arbetarrörelsens ansvar för kulturen, vilket också var rubriken på hans artikel. Han hade

förståelse för Jolins kritik av samtidslitteraturen och de frånvarande läsarna, men samtidigt

menade han att Jolin också missat tendenser bland en grupp författare, som alla hade

förutsättningar att nå en publik med ett angeläget innehåll. Sara Lidman var en sådan,

fjolårsdebutanten Åke Wassing en annan och en tredje var Per Olof Sundman, som själv i

en Expressenartikel skisserat ett litterärt program som gick i linje med Jolins kritik och

som Ransemar också stödde: ”realistisk, rättframt berättad prosa, likgiltighet inför enbart

esteticerande; påtagligt intresse för människans situation bland människor; observerande

tolerant icke-dömande inställning; uppmärksamhet inför språkets vanskligheter som

kommunikationsmedel mellan människorna.”242 Arbetarrörelseansvaret, enligt Ransemar,

låg närmast i mentorsrollen, att hjälpa fram skrivbegåvade författare med

arbetarklassbakgrund och ge dem publiceringsmöjligheter.

  Innan Jolin tog till orda i ett sista och avslutande inlägg fick han ytterligare mothugg av

Erik Nyhlén (1959:12), en profilerad debattör i fackförbundspressen, som betonade vikten

av det litterära experimentet som en nödvändig förutsättning för litteraturens utveckling

överhuvudtaget och därmed också ett krävande åtagande för läsarna. Nyhlén var dessutom

medveten om att litteraturläsandet höll på att få en mäktig konkurrent, det moderna

mediesamhället som var på framväxt i välfärdssamhällets släptåg. Jolin tog i sin slutartikel,

”Misstro ’kulturpoliser’” (1959:13), tillfället i akt att precisera sin syn på vilka författare

han ansåg uppfylla tråkighetskriterierna. Till denna kategori räknade han bland annat

Eyvind Johnsons senare produktion, Lars Ahlin, frånsett Tåbb med manifestet, Björn-Erik

Höijer, Lars Gyllensten och Sven Fagerberg. Trots att de av kritiken upphöjts till snillen

var de dåliga berättare och Fagerbergs kritikerhyllade roman Höknatt beskrev han som

rena sömnpillret. Motvikten, Jolins ”positiva” litterära kanon, fanns i traditionen med namn

som Cervantes, Flaubert, Tolstoj, Dostojevskij, Dickens och Hamsun. Alla dessa var inte

bara goda berättare, utan de lyckades också därför att de var sanna mot sig själva och

242 citat från Ransemars artikel i Byggnadsarbetaren.
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trodde på sitt uppsåt, avslutade Jolin och antydde därmed vilken riktning den aktuella

romankonsten  borde ta.243

  Kristina Wallanders slutsats att rörelsen numera var en integrerad del i samhällets övriga

offentligheter motsägs inte av litteraturdebatten i fackförbundstidningarna. Alla

ståndpunkter som framfördes här vore också tänkbara i andra debattfora i den litterära

offentligheten. Debattinläggen utgjorde en provkarta på  uppfattningar, där traditionalism,

kulturradikal modernism, socialistisk socialrealism flöt ihop i disparata tendenser och

förmedlade en grundkänsla av villrådighet gällande litteraturens historiska roll i

förhållande till rörelsen och dess politiska mål och inte minst dess roll i det pågående

tidsskedet.

  Också nästa debatt, som handlade om arbetarrörelsens kulturpolitik och således hade ett

bredare tema, uttryckte en liknande vilsenhet. Alltsedan arbetarrörelsen formulerade sina

polititiska mål hade frågan om kulturens roll i och för rörelsen debatterats. ”Mag- och

kulturfrågan” hade denna ständigt återkommande diskussion  kallats. Stridsfrågan gällde

om den materiella nöden först skulle åtgärdas och kulturen därefter få sitt eller om

framstegen på det materiella och kulturella området skulle gå hand i hand. Tidningen

Statsanställds debattinitiativ var ännu ett exempel på att kulturfrågan fortfarande var

politiskt laddad.244 I två ledarartiklar gick tidningens redaktör Arne Andreasson till storms

mot föreställningen att arbetarrörelsen varit ”speciellt kulturbärande”. I den första,

rubricerad ”De gammalmodiga högtidskläderna”(1959:27), visade han att just företrädare

för rörelsen dokumenterat sig som de mest kulturkonservativa och tog Bengt Lidforss som

exempel på en kritiker i arbetarrörelsens led som, utöver att han var antisemit, hade hyllat

både det traditionsbundna inom konst och litteratur och ”ensliga individualister”. Erik

Hedén,  en gång ledande kritiker i tidningen Social- Demokraten, förstod sig inte på sin

egen tids framväxande litteratur. ”Han ogillade Eyvind Johnson och hånade Pär

Lagerkvist. Han var konservativ till sin läggning och bidrog till att fjärma arbetarrörelsen

från den nya litteraturen”. Den tredje inflytelserika socialdemokraten som Andreasson lyfte

fram som bakåtsträvare var Arthur Engberg, som förenade sin samhällsradikalism med

243 Utöver de anförda debattörerna deltog Erwin Leiser, ”Litteraturen och vi” 1959:5, Per Schwanbom ”Om
den konstiga litteraturen” 1959:9. Den förstnämnde menade att litteraturen befann sig i en kris och det var
inte längre möjligt att berätta en historia rakt upp och ner på traditionellt sätt. Fortfarande återspeglade
litteraturen dolda delar av samhället som var oåtkomliga för samhälsforskare. Schwanbom ville inte lägga
hela ansvaret på författarna utan menade att också läsarna måste utveckla sin förmåga att förstå konst på ett
komplext och sammansatt sätt.
244För en översikt över rörelsens ställningstaganden i ”mag- och kulturfrågan” i ett historiskt perspektiv, se
Furuland-Svedjedal  2006, s. 379-400.
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”frasrik patriotisk storsvenskhet”.245 Den aktuella, förhärskande litteratur-och konstkritiken

var inte bättre. ”Konservativ och inskränkt”, menade Andreasson och dessutom behäftad

med snobbism, som andades förakt för folkliga smak-och kulturyttringar. Kultureliten

hyllade nämligen ”det kuriösa och förkonstlade”. Andreasson ville nu mot bakgrund av

modernitetens omvandling av det mänskliga samhället och naturvetenskapens formande av

en ny världsbild återge kulturbegreppet sin ursprungliga antropologiska innebörd av

odling.

  I sin nästa artikel, ”Den nya fritidsdressen” (1959:29), utvecklade han sin kritik och

visade på korrespondensen mellan den materiella och andliga kulturen, en marxistisk

tanke, som han menade att ”våra besjälade kulturprofeter föredrar alltför ofta att blunda

för[...]”. Modernitetens materiella utvecklingssprång var något i grunden positivt och hade

fött nya kulturella uttryck som radio och TV. Men fortfarande var avgrunden oöverstiglig

mellan den naturvetenskapliga och tekniska förståelsen av världen och den humanistiska,

menade han. Det moderna samhället krävde en syntes av dessa båda synsätt, något som

debatten måste skjuta in sig på, eftersom problemen om kulturens enhet ”[...] har

accentuerats och skärpts av samhällsutvecklingen. Den högre materiella standarden,

teknikens utveckling, arbetstidsförkortningen och mycket annat ger oss oändliga

möjligheter till ett i alla avseenden rikare liv”.

  Det var således fritiden som seglade fram som ett viktigt politikområde för det nya

välfärdssamhället, något som enligt Andreasson också återspeglade sig i den engelska

samhällsdebatten, där fritidsfrågan hamnat i fokus i valdebatten. I avvaktan på att den

svenska arbetarrörelsen formulerade ett partiprogram för fritiden gjorde Andreasson en

syntes av sina viktigaste synpunkter. Rörelsen hade en förlegad kultursyn, den hade aldrig

gått i spetsen för kulturutvecklingen, den var i grunden kulturkonservativ och hade nöjt sig

med att bidra till den bestående kulturens demokratisering, kultursnobberiet var ett

problem liksom gapet mellan naturvetenskap och humaniora. Andreasson avslutade sina

programmatiska skrivningar med den allt överskuggande framtidsfrågan hur moderniteten

skulle ges ett andligt innehåll och hur de många samlevnads-och kulturproblem som den

ökade fritiden förde med sig skulle lösas.

245 Arthur Engberg (1888-1944) var publicist, riksdagsman och minister. Engberg betraktade kulturens
utveckling sedan antiken som en fortgående nedgång. Den moderna maskinkulturen var ett hot mot de
andliga värdena och kulturpolitikens uppgift var att rädda arvet till eftervärlden. Bland folkbildningens
företrädare var detta ett etablerat synsätt, men denna antimodernism fanns också företrädd bland andra
ledande socialdemokrater som Erik Hedén, Erik Palmstierna, Karl-Erik Forslund, Per-Edvin Sköld (Sundgren
2007, s.241 f,  även not s. 241).
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Även om Andreasson blev svaret skyldig och överlämnade ansvaret till ”kulturens

företrädare och missionärer” hade han tveklöst slagit an rätt strängar, vilket den fortsatta

debatten visade. Erwin Leiser (1959:30) gav Andreasson rätt på de flesta punkter i kritiken

av hur arbetarrörelsen historiskt förhållit sig till kulturfrågorna och formulerade sedan ett

antal principer som borde vägleda kulturarbetet: inte automatiskt stöta bort kritik, inte

slentrianmässigt falla in i ett lönsamhetstänkande när det gällde kultursatsningar, inte tänka

på formen utan tänka främst på innehållet, inte glömma att arbetarna var den naturliga

publiken vid satsningar på kulturella projekt, anstränga sig att väcka ett intresse för kultur

hos människorna, att författarna och konstskaparna själva var mer lämpade i det värvet än

experter och andra kulturmissionärer.246 Leiser menade att kultur är något som skapas och

”[den] nya kulturen i alla dess variationer kommer att växa fram ur det nya mönster av

vanor  och  behov  som  är  ett  resultat  av  det  sociala  framåtskridandet  och  en  följd  av

rymdepokens utbrott”, och om arbetarrörelsen ville kunna hävda sig i och styra denna

omvandlingsprocess måste den vara ett alternativ till ”steril kulturkonservatism” och måste

själv gå i spetsen för utvecklingen på olika sätt.

  Lennart Fröier (1959:31) anslöt sig till Andreassons grundtema och huvudanalys,

nämligen att ta fasta på det bredare kulturbegreppet, där kulturen skulle förstås som en del

av människans samhälleliga väsen och aktiviteter, vilket fick till följd att det estetiska

kultursnobberiet, som fått sätta tonen också inom arbetarrörelsen måste utmanas. Rörelsen

själv måste bli motorn i en process att integrera estetiken med en samhällsmedvetenhet och

samtidigt skapa förutsättningarna för konstutövare av olika slag att få möjlighet att leva

drägligt på sitt skapande. Fröier menade att majoriteten av författarna och målarna var

”likgiltiga för sitt eget samhälle och för vårt sätt att leva”, med några få undantag som Kurt

Salomonson och Bo Widerberg. Den nyfikenhet som borde finnas på atomfysik och

astronomi lyste dessutom beklagligtvis med sin frånvaro. Kulturens autonomi formulerades

nu som ett rörelseproblem i den nya tid som stod för dörren, det teknologiskt avancerade

konsumtionssamhället. Kunde då ett av den nya tidens teknologiska landvinningar vara till

nytta för de nya strider som stod för dörren?

  Att de nya massmedierna, främst televisionen, hade blivit en allt viktigare del av det

moderna välfärdssamhällets institutioner bekräftades av debatten, men var de användbara i

246 Erwin Leiser var kopplad till den socialdemokratiska rörelsepressen i egenskap av Morgon-Tidningens
kulturchef  åren  1950-58.  Leiser  anförde  i  sin  artikel  Ragnar  Thoursie  som   exempel  på  en  diktare,  som
förmått att i både diktform och tidskriftsartiklar analysera och klarlägga tendenserna inom samhälls-och
kulturliv. Dessvärre utan att beaktas i debatten, beklagade han, vilket återspeglade  bristen på kulturell
programdebatt inom socialdemokratin.
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genomförandet av nya politiska visioner? Ivar Ivre, anställd vid Sveriges Radio/TV,

menade i sitt debattinlägg (1959:32) att det var svårt att med någon bestämdhet hävda

vilken specifik roll massmedierna hade i kulturutvecklingen, som ”fönsteröppnare” mot

nya världar, som kunskapsförmedlare eller som smakfostrare. En stor mängd variabler

bestämde om mediekonsumtion förstärkte redan etablerade och konservativa mönster, eller

om den kunde leda fram mot något annat, till exempel påverka människor att bryta med

ensidig konsumtion av urvattnad populärkultur. Den slutsats Ivre till slut kom fram till

lutade snarast åt att medierna i första hand förstärkte  redan etablerade mönster, att det

rådde osäkerhet om de kunde påverka politiska sympatier eller ändra på kontroversiella

opinioner, men att mediernas våldsamma expansion var en faktor att ta hänsyn till, om

rörelsen ville ställa sig i spetsen för kulturutvecklingen och ta kommandot i debatten.

  Innan initiativtagaren till debatten själv avrundade debattomgången tog konstvetaren Jan

Runnqvist till orda (1959:33) och sköt in sig på den hypotes som varit debattens

utgångspunkt. Runnquist hade nappat på Andreassons inbjudan till kulturexperterna att

definiera den nya tidens nya kultur, men vände på steken, det vill säga det Brechtska

uttrycket ”erst das Essen dann die Moral”, som omvandlats till magfråga och kulturfråga i

den svenska debatten. Runnquist menade att det var just i det materiella skapandet som

kulturen skulle integreras och inte fungera som kompensatorisk utsmyckning för att

förgylla en allt tristare arkitekturskapad modernitet, till exempel trista förortsmiljöer som

ingen trivdes i. Som plåster på såren hängdes tavlor på väggarna med naturmotiv och röda

stugor med vita knutar. Det materiella födde heller inte automatiskt det andliga och det var

här som Runnquist också såg framtidens stora utmaning som han avslutningsvis

formulerade på följande sätt: ”Tiden är i stället färdig för en diskussion av den kultur

arbetarrörelsen - kanske sig själv ovetande - har skapat. Genomsnittssvensken 1959 är ju

en kulturprodukt. Arbetarrörelsen har stort ansvar för hans förtjänster och brister.” Inte

heller denna tredje debattrunda i fackförbundspressen rubbade intrycket av villrådighet om

vilken rörelsens roll skulle vara i det alltmer konsumtionsinriktade välfärdssamhället, där

individens eget val i högre grad också styrde kulturkonsumtionen. Uppenbart var att den

gamla folkbildningsstrategin att sprida den så kallade finkulturen ner till arbetarklassen

inte längre var det enda saliggörande.247

247 Kommitten som ansvarade för betänkandet Människan och nutiden hade ett bredare perspektiv på
kulturfrågorna, men den socialdemokratiska partiledningen önskade inskränka ambitionerna till ”att sprida
den befintliga kulturen” och undvika i att hamna i ”ideologiska utsvävningar”  (Sundgren 2007, s. 346).
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Tidskriften Tiden och litteraturen

Om fackförbundspressen representerade det organiserade rörelsekollektivet uttryckte

tidskriften Tiden, som det socialdemokratiska partiets ledande teoretiska organ,

åsiktsbildningen inom ett politiskt och ideologiskt smalare  skikt av i vid mening

rörelseintellektuella och med en strategisk position närmare den verkliga makten.248

Merparten av artiklar, essäer, debattinlägg, krönikor och ledare i Tiden berörde politik och

samhällsfrågor, men också litteraturen ägnades intresse och spaltutrymme i både

recensioner och större översiktsartiklar. Det rörde sig  bland annat om texter som

sammanfattade ett gånget litterärt år eller texter av essäkaraktär som belyste vad man

skulle kunna kalla den moderna romanens existentiella villkor. I tre längre essäer berördes

romanens möjligheter i modernitetens samhälle utifrån några olika utgångspunkter och

analysförutsättningar.

  Två av texterna hade Gunnar Gunnarson som upphovsman och berörde två olika aspekter

av romanens ontologi.249 Den första, ”Romanen och den ’nya realismen’”(1958:9) var en

Adorno-inspirerad uppgörelse både med den klassiska 1800-talsrealismen och den sociala

realismen. Varken till innehåll eller form kunde dessa på ett tillfredsställande sätt gestalta

det nya samhällstillstånd som omformats från 1800-talets klasshierarki till ”ett sinnrikt

system av byråkratiska organismer, till en komplicerad växelverkan mellan statliga,

administrativa och massorganisationer med alltmer utpräglat maktmedvetande, en alltmer

förgrenad kontroll  också över massornas tänkande”. För denna kontroll behövdes inte

längre någon censur och repression, utan den sköttes av den så kallade kulturindustrin som

suggererade massorna och monopoliserade deras medvetande. Kulturindustrin hämmade

den fria kulturella aktiviteten, menade Gunnarson, och bidrog till att ”utrymmet för

individuella konstnärliga och kulturella prestationer” krympte också i de demokratiska

staterna. Den utbredda konformismen som alltmer präglade den offentliga meningen var en

mätare på det, en konformism som också infekterat romankonsten. ”Realismen,

ursprungligen kritisk och revolutionär, har under inflytande av denna tendens till

konformism urartat till en ofruktbar reproduktion av en litterär metod, som inte längre kan

248 Jämför Martin Wiklunds användning av tidskriften Tiden i hans studie om hur modernitetens berättelser
har gestaltats mellan 1960 och 1990. Se Wiklund 2006, s. 127-138.
249 Gunnar Gunnarson hade tidigare haft en framträdande roll inom Sveriges kommunistiska parti.
Tillsammans med Per-Olov Zennström och C.H. Hermansson hade han huvudansvaret för utformandet av
partiets kulturprogram (Sundgren 2007, s. 248) I de debatter som förekom i partiets tidskrifter under åren
närmast efter krigsslutet uttryckte Gunnarson främst  en traditionalistisk och antimodernistisk hållning
(Sundgren, s. 270). Att döma av Tidenartiklarna hade en viss omprövning av den programmatiska
antimodernismen ägt rum.
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tjäna ett sannfärdigt gestaltande av den nya verkligheten”, löd Gunnarsons kompromisslösa

domslut.

  Den verklighetsimiterande, reportageliknande realismen hade spelat ut sin roll och det var

hos diktare som misstrodde realismen som Gunnarson såg möjligheterna till en mer

övertygande tidsskildring, till exempel André Gide, Franz Kafka, Thomas Mann, James

Joyce, Robert Musil och Halldór Laxness. Att underordna dikten en politisk dagordning

var heller inget alternativ, då också politiken sugits in i den malströmmens konformism

som så totalt dominerade både maktutövning och offentlighet. Nej, alternativet var heller

inte dikt som fungerade som konst för konstens skull, utan dikt som tjänade som ”konst för

livets skull”,  och som innebar motstånd ”mot det härskande oförnuftet” och hävdande av

”en djupare rationalitet”. I likhet med Adorno menade Gunnarson att metoden var att skapa

kaos i konformismens värld och blottställa det som doldes bakom kulisserna.

  Gunnarson återkom till samma tema ett par år senare i artikeln ”Diktarordet och

demonerna” (1960:6) Här beskrev han diktkonstens  historiska vandring från antikens

mytologisk/metafysiska funktion till kulturkritisk diskurs och samtidigt redskap för

industribourgeoisins ideologiska behov i det sena 1800-talet. Genikulten och de pompösa

begravningarna var inte ett erkännande av dessa stora  andars idéer utan en manifestation

av ett härskande politiskt system, menade Gunnarson. Längst hade denna utveckling gått i

de totalitära systemen, där dikten infogats i den ideologiska tvångströjan och gjorts till en

del av den politiska dagordningen. I de demokratiska, industrialiserade länderna saknades

heller  inte  tvångströjan.  Här  var  det  däremot  inte  den  allsmäktiga  staten  som

monopoliserade tankemönster och dikterade estetiska ideal utan  dikten hade istället

infogats i den kapitalistiska varuproduktionens system. Det innebar att den utsattes för den

allmänna varumarknadskonkurrensen men också fick konkurrens inom sin egen

produktionssektor av film, radio och television. Slutresultatet var konformism, anpassad

efter en publiksmak som samtidigt formats av kulturindustrins trångsynta,

strömlinjeformade estetik, vars djupaste funktion var att upprätthålla den ekonomiska

maktordningen.

  Den enda motrörelsen mot den rådande ordningen såg Gunnarson i de demokratiska

folkrörelserna. Inte bara litteraturen satt fast i kulturindustrins skruvstäd. Också

författarnas villkor dikterades av de obarmhärtiga marknadskrafternas inneboende lagar,

som fick dem att framstå som det moderna samhällets ”verkliga proletariat”. Denna svarta,

nästan dystopiska bild, ledde fram till den ofrånkomliga frågan om det moderna samhället

överhuvudtaget behövde någon diktning. Trots diktningens skiftande samhälleliga
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funktioner och roller genom historien menade Gunnarson att det ändå fanns en uppgift som

exklusivt tillhörde diktandets väsen, nämligen ”dess förpliktelse inför sanningen”. Med

stöd av Roland Barthes ”Le Degré de zéro de l’Écriture” (1953) anvisade Gunnarson den

möjliga vägen för en litteratur som måste undvika att bli ett redskap i maktens nyttotjänst

och i stället bli en litteratur som kunde ”tjäna människan och hennes rätt”, även om

Gunnarson inte i lika hög grad som Barthes hyllade den nya franska romanen  som det

eftersträvansvärda idealet.

  I likhet med Gunnarson riktade en annan skribent, Paul Lindblom, sina blickar mot

Frankrike i sökandet efter tidens romankonst. I essän ”Romanens närhetsproblem”

(1960:4) drog  han slutsatsen att den nya franska romanen var den aktuella romanform som

bäst kunde tjäna en ”erfarenhetsanalys av nytt slag”. Utgångspunkten för Lindblom var

nödvändigheten att förstå vilken funktion litteraturen hade som verklighetsanalys, när det

moderna samhället befann sig i  ständig  förändring och därför påverkade förutsättningarna

för individens verklighetsupplevelse. Först när innebörden av dessa ständiga förändringar

klarlagts  var  det  möjligt  att  börja  se  till  ”litteraturens  funktion  i  dagens  värld”.  I  sin

exempelsamling från den aktuella franska romankonsten tyckte sig Lindblom kunna se hur

författare som Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Michel Butor

representerade just detta  nya sätt att gestalta och ta  sig an det han något diffust kallade

”närhetsproblemet” och som enklast kunde beskrivas som att dra  in läsaren i sin

verklighetsupplevelse.

  Vilsenheten kring litteraturens roll och mening i det konsumtionssamhälle som nu tog

form efter den första folkhemsfasen hade som vi sett också framgått av debatterna i

fackförbundspressen. Där fanns dock en föreställning att rörelsen och arbetarklassen

fortfarande var möjliga aktörer som kunde påverka utvecklingen. Även Gunnarson såg

folkrörelserna som en motkraft till den samhällsupplösande och skadliga kulturindustrin.

Hos både Gunnarson och Lindblom befann sig litteraturen på jakt efter ett möjligt sätt att

beskriva en verklighet som tycktes alltmer undflyende i sina nya uttrycksformer.

Referenserna till den svenska samtidslitteraturen var ytterst sparsamma eller närmast icke-

existerande, ett tecken på att den inte visade några tecken på att passa in i deras

föreställning om hur den samtida litteraturen skulle gestalta en svårgripbar verklighet. Kurt

Salomonsons två första romaner i den så kallade folkhemstrilogin hade nu 1960 satt

ordentligt avtryck i offentligheten, men representerade uppenbarligen inte en romantyp

som förmådde gestalta det nya samhällets erfarenheter. Gunnarson avfärdade också

uttryckligen den reportageinriktade realismen som en del av den konformistiska
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kulturindustrins textprodukter. Den gestaltande realismen återfanns i stället i den

förindustriella myt-och sagoberättelsen.

  All litteraturkritik i Tiden sattes emellertid inte in i en Adornoinspirerad tankeram eller

bedömdes efter den nya franska romanens mallar. När decenniet närmade sig sitt slut dök

det programenligt  upp översiktsartiklar som sammanfattade det gångna årtiondet. Det

moderna konsumtionssamhället hade omgestaltat samhället i en sådan takt att det inte

längre gick att ens fästa en decennieidentitet på de gångna tio åren, menade Erwin Leiser i

sin tillbakablickande text ”Kulturspegeln” (1959:10). Kulturen var lika mycket fångad i

denna ständiga ström av konsumtionsvaror, vilket till slut skulle leda till stagnation.

Situationen blev inte bättre av att offentligheten fragmentariserades med påföljd att

överblicken försvårades och experter mer och mer spelade huvudrollen i den kulturella och

politiska diskussionen.250 Trots femtiotalets diffusa identitet var det ändå möjligt att

urskilja några litterära grupperingar och säregna personligheter som på olika sätt hade satt

sin prägel på de gångna tio åren. Ett antal av den äldre generationens författare hade

bidragit med några av de viktigaste verken enligt Leiser, som Ivar Lo-Johanssons

självbiografiska svit, Vilhelm Mobergs emigrantepos, aktuella lyriska verk av bland annat

Hjalmar Gullberg, Harry Martinson, Gunnar Ekelöf, Artur Lundkvist och Erik Lindegren.

Av nykomlingarna lyfte han fram Sven Fagerberg. Lars Gyllensten var ”femtitalsprosans

centralfigur”. Sara Lidman, Birgitta Trotzig, Folke Isaksson och Sven Lindqvist tillhörde

dem som hade befäst sina ställningar under decenniet. Till sist nämnde han en grupp

författare, däribland Kurt Salomonson, som han menade hade  ”kartlagt viktiga områden av

femtitalsgenerationens landskap”.251

  I essän ”Den ovärdiga gemenskapen” i samma nummer av tidskriften fick Kurt

Salomonson större utrymme och Bo Bennich-Björkman ställde sig frågan hur det gått för

efterföljarna till trettiotalets proletärförfattare. Svaret krävde en positionsbestämning bakåt

i tiden. För vänsterradikaler, dit Bennich-Björkman troligen räknade sig själv, hade ”50-

talets gråa ljus” inte haft mycket att bjuda mer än nostalgiskt tillbakablickande mot de

radikala åren runt 1930. Sedda med saklighetens och realismens blick, kunde man

konstatera att modernismen och den proletära erfarenheten under några övergående år

skapat en ny typ av litteratur, där arbetarnas klasskollektiv  spelat huvudrollen, också som

idébärare och lyfts fram på bekostnad av borgerlighetens dyrkan av individen. Den så

250 Iakttagelsen om den fragmentariserade offentligheten påminner om Habermas beskrivning av den
borgerliga offentlighetens strukturförändring.
251 I den här gruppen fanns också Bengt Söderbergh, Per Wästberg och Pär Rådström.
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kallade statarskolan var det främsta exemplet med Ivar Lo-Johansson i spetsen. Den

generationen författare var fortfarande verksam, men efter ett par decennier hade gruppen

proletärförfattare som tematiserat den kollektiva erfarenheten utvecklats i olika riktningar

av skiftande anledningar.

  En sannskyldig metamorfos kallade han Eyvind Johnsons, Harry Martinsons och Jan

Fridegårds fortsatta författarbana. De två förstnämnda var numera proletärförfattare bara

med avseende på sitt sociala ursprung och hade upptagits bland  Parnassens ”lärda”

diktare.252 Endast två av proletärförfattarnas ledande namn, Ivar Lo-Johansson och Artur

Lundkvist, hade i högre grad ”behållit kontakten med sina jag från trettiotalets början”,

menade Bennich-Björkman. Idémässigt, i fråga om motivval, litterär teknik och i sina

personligheter hade de bibehållit något av det typiska för proletärdecenniet, även om

Bennich-Björkman i deras aktuella arbeten, Soldaten och Komedi i Hägerskog respektive,

också kunde skönja en ”tidens förvandlande makt”. Av traditionen återstod således inte

mycket och fanns det då några fortsättare?

  Begåvningar ur ”låga sociala miljöer” hade inte saknats i fyrtio- och

femtiotalsgenerationen, men många av dem kände sig inte hemmastadda i trettiotalsandan.

Samhällsutvecklingen, de totalitära statssystemen och deras följdföreteelser, påverkade

författarna att kanalisera sina idéer och visioner över till den personliga sfären i stället för

den samhälleliga. Liknande reaktioner inträffade efter 1848 års nederlag. ”Trött avtåg från

den politiska arenan, vändning till artistiskt mästersmide, till historism och till renodlad

moralisk-filosofisk-religiös analys”, summerade Bennich-Björkman den avgörande

mentalitetsförskjutningen. Skildringen av det moderna samhället upphörde inte, men

perspektivförskjutningen blev tydlig från social-psykologiskt och dynamiskt synsätt till

moraliskt-filosofiskt. Psykoanalys och marxism ersattes av etik som analysinstrument i

samhällsförståelsen. Estetiken och den akademiska kulturen höll på att vinna tillbaka den

tappade terrängen från det slutande 1800-talet. Inte minst genom utbildningssystemets

fortsatta demokratisering var proletärförfattaren ”redan som bildningstyp dömd att dö ut”,

menade Bennich-Björkman, eftersom de litterära talangerna från början steg för steg

integrerades i en studiemiljö präglad av akademiska traditioner.

  Det var precis så den nya generationen författare i regel hade skolats.

Samhällsförändringen i sig hade försvagat den roll arbetarklassen som kollektiv hade haft

både som bildningsväg och ideologiskt riktmärke och ersatts av småborgerligt

252 Citattecknet finns också hos Bennich-Björkman och markerar därmed en ironisk, reserverande distans.
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individualistiska ideal. Trygghetspolitik och social ingenjörskonst hade till och med gjort

”principiella radikaler” till anhängare av närmast gammalliberala samhällsideal och till

kritiker av moderniteten, den enda bestående resten av trettiotalets primitivism. En liten

rännil fanns dock utanför huvudfåren. Ett par författare, Folke Fridell och Kurt

Salomonson, hade valt en annan väg, där den proletära bakgrunden satte avtryck i det

litterära skapandet, men där kritiken nu riktades mot olika uttryck för den kollektivism som

varit vägledande i uppbygget av folkhemmets välfärdssamhälle. Fridells roman Äldst  i

världen var en attack mot välfärdsstatens tvångsmässiga trygghet och Salomonsons Sveket

en anklagelseakt mot arbetarklassen. Kollektivets frigörande vitalism var som bortblåst,

också hos den så utpräglade ”vi-diktaren” Artur Lundkvist, som i sin senaste roman delade

skepsisen mot kollektivet med de övriga två. Det fanns dock en viktig skillnad mellan

Lundkvist  och  Salomonson.  I  sin  roman Komedi i Hägerskog var det den borgerliga

människans instängdhet i sitt eget klasskollektivs konventioner som Lundkvist gisslade och

menade att människorna var offer för sina egna myter om en möjlig gemenskap, som

visade sig omöjlig att förena med verkligheten.

  Hos Salomonson fanns förvisso också exempel på hur konventionen och det sociala

tvånget pressade människor till oönskade handlingar. Men det centrala temat var i stället

hur individen fick moralisk upprättelse genom att ta individuellt ansvar och bryta sig ur

kollektivets förljugna tvångströja. Hos Lundkvist bröt sig individen ur ett kollektivets

moraliska bigotteri för att bejaka sin sanna natur. Hos Salomonson talade individens inre

röst och Bennich-Björkman hittade parallellerna hos Ibsens Brand och i Strindbergs Röda

Rummet, men med den avgörande  skillnaden att det hos Salomonson var arbetare och

fackföreningar, som intagit den roll som bourgeoisien spelat i det sena 1800-talets

tendenslitteratur. Om litteraturen vore att betrakta som en sannfärdig spegel av

samhällsskeendet hade trettiotalets påbörjade omvandlingsprojekt kommit till vägs ände.

Inte ens hos de författare som en gång trosvisst gestaltat kollektivet som framstegets och

frihetens demiurg fanns trosvissheten kvar, och hos de nya, som tog sig an att skildra

fortsättningen av folkhemsbygget, hade misstron tagit trons plats som den starkaste

drivkraften hos individen att bemästra ett  på ytan välordnat, men  i grunden brutalt

samhälle. Av den traditionella arbetarlitteraturen återstod i grunden bara den proletära

klassbakgrunden, men den ideologiska visionen, framtidstron och de övriga sociologiska

förutsättningarna för dess existens hade upphört. Klassens befrielse hade i de aktuella

författarnas verklighetsspegel i stället reducerats till  en ovärdig gemenskap.
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Bennich-Björkmans sociologiskt inriktade beskrivning av hur den traditionella

arbetarlitteraturen löst upp sin identitet och övergått till eller snarast reducerats till

specifika tematiska drag  i individuella författarskap hade redan två år tidigare en

föregångare i Evald Palmlunds översikt (Tiden 1957:8) över arbetarlitteraturens

utveckling, men utan Bennich-Björkmans obönhörligt pessimistiska beskrivning av

slutmålet.253 Att arbetarlitteraturen ”aldrig blivit kulturellt isolerad”, inte ens i sitt första

skede, såg han som något grundläggande positivt till skillnad från den renläriga litteratur

som växt fram i de religiösa rörelsernas offentligheter. Det var också en viktig anledning

till att kampdiktningen inte längre förnyades. Inte desto mindre kvarstod  svårigheterna när

det gällde att beskriva vad arbetarlitteratur egentligen var, och vilka författare som skulle

räknas till genren. Ömsom hade definitionerna varit antingen alltför stelbenta eller alltför

konturlösa och intetsägande. Närmast anslöt han sig till Ragnar Oldbergs syn i en aktuell

bok, att 1920 var det egentliga gränsåret för arbetardikten och inte strejkåret 1909.254 För

Palmlund framstod samstämmigheten med socialdemokratins politiska

genombrottsdecennium och rösträttens genomförande som rimlig och dessutom

pedagogiskt förtjänsfull. Arbetardikten och den politiskt styrda samhällsutvecklingen stod i

en avhängig relation till varandra. Dessutom uppstod den första stora debatten vid den här

tidpunkten om arbetardikten med anledning av Richard Steffens bok Översikt av svenska

litteraturen (1921) och termen proletärlitteratur.255

  Mot den här bakgrunden konstruerade Palmlund sin historik. En distinkt grupp

arbetardiktare fann han i Eyvind Johnson, Rudolf Värnlund, 5 unga och statarskolan.

Varför de kunde sammanföras berodde på den ensartade bildningsgången, deras kontakt

med kroppsarbete och intresse för arbetets villkor. Vägröjare och föregångare var

Hedenvind-Eriksson, Martin Koch och Dan Andersson. ”En viss avrundning och ansatser

till fortsättning” fanns i Lars Ahlins debutroman Tåbb med manifestet och hos Folke

Fridell. Palmlund gjorde också tillägget att ingen arbetardiktare nöjt sig med att bara vara

arbetardiktare och därmed begränsa sig till att skildra klassens specifika miljöer och

problem. Svensk arbetardikt som en någorlunda enhetlig företeelse kom därför i stort sett

att omfatta diktningen mellan åren 1930 och 1950. Det var ännu för tidigt att summera vad

arbetarrörelsen betytt för abetarlitteraturen som helhet. En viktig orsak till det var

253 Evald Palmlund var litteraturkritiker. Som student i Lund försvarade han modernismen och blev en central
gestalt för unga poeter som samlades i Litterära studentklubben. Palmlund skrev senare en avhandling om
Erik Lindorm, Väderhatt och väderflöjel: Erik Lindorm och tidningarna 1905-24 (1981).
254 Palmlund refererade till Ragnar Oldberg, Ivar Lo-Johansson : en monografi (1957).
255 Om denna första stora debatt om proletärdiktningen, se Furuland-Svedjedal 2006, s. 152-158.
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avsaknaden av genomarbetade beskrivningar och analyser av de icke-socialdemokratiska

idéströmningarna som ungsocialism, vänstersocialism och anarkosyndikalism. Den här

kunskapsluckan som Palmlund så klarsynt och framåtblickande pekade på inverkade också

menligt på den fortsatta historiska beskrivningen av arbetarlitteraturen, eftersom

vänstersocialismen i ett visst skede med publikationer som Brand, Stormklockan och

Arbetaren hade haft större betydelse för litteraturen än för det politiska skeendet.256 Den

flora av monografier som skrivits om enskilda författarskap var nog så viktiga, men de

kunde inte ersätta syntesen, utan tjänade som byggstenar i helheten.

  Även om Palmlund avgränsade den egentliga arbetarlitteraturen till en tjugoårsperiod

erkände han dess betydelse också på det politiska planet. Förberedelsefasen skulle heller

inte undervärderas liksom den ”fortsättning vi ännu bara ser antydd”, menade han och

varnade i likhet med Birger Norman  för att mäta det nya med ”de uttjänta måtten” och

utsätta författarna för ”förväntningarnas dikatatur”, vilket innebar att samhället hade

förändrats och därmed också den socialt engagerade dikten. Väl medveten om det

inbyggda motstånd mot arbetardiktningen som rörelsen uppvisat tidigare ringde Palmlund i

varningsklockan när han avslutade sin artikel: ”Det gäller att vakta på tecknen, så att inte

en ny Fridegård måste ta sig igenom en ny Fridegårdsfejd - oss till skam!”257

Fiktion blir politisk diskurs

Hade Palmlund skrivit sin översikt av arbetarlitteraturen några år senare skulle han

åtminstone ha fått formulera om sina slutord. Fejd eller inte kan naturligtvis diskuteras,

men den politiserade läsningen av Kurt Salomonsons romaner gjorde dem till en del i både

den allmänna politiska debatten och en del i arbetarrörelsens egen självuppgörelse. Den

politiska och ideologiska avkodningen av romanerna hade däremot inte sin egentliga

startpunkt i den något trevande debatten som tog sin början med Mannen utanför. Grunden

lades tidigare genom den läsart som praktiserades av vissa recensenter, där romantexten

betraktades som en rapport om verkligheten förmedlad av en reporter och inte som en text

som presenterade en möjlig bild av verkligheten. Sanning stod mot sannolikhet, fakta mot

fiktion.

256 Den sammanfattande framställning som Palmlund efterlyste förelåg nästan 50 år senare med Lars
Furulands och Johan Svedjedals Svensk arbetarlitteratur (2006).
257 Om den s. k. Fridegårdsfejden, d.v s. mottagandet av Jan Fridegårds Lars Hård-romaner, se Peurell 1998,
s. 80-89.
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I Hungerdansen individualiserades en problematik av psykologisk och social art inom

karaktärerna själva och därmed kom ”sanningsproblemet” inte i dagen på samma sätt som i

Grottorna, där människornas handlande relaterades till den sociala verkligheten. I Mannen

utanför vidgades perspektivet till en sociologisk skildring av ett helt industrisamhälle och

blev en utkantsmodell av ett möjligt Sverige. Arbetsplatsolyckan i romanen dramatiserade

konfliktmönstret och platschefens okonventionella ledningsstrategier utmanade den genom

klasskampen traditionellt etablerade maktfördelningen, vilket ledde till vägs ände för hans

karriär. Arbetarna visade sig lika instängda i sin kollektivism som arbetsgivarna var låsta i

sina maktpositioner. Mannen utanför blev en illustration till att det gamla klassamhällets

klasskrankor var en levande social verklighet, något som reportern Helle Bjelvenstam ville

pröva sanningshalten i genom sitt stort upplagda reportage. Det tydligaste exemplet på

misstrons tolkning uttrycktes av skribenten i gruvarbetarnas tidning, som menade att

romanen gav en helt falsk bild både av den svenska arbetsverkligheten och av

arbetarklassen. Orsaken angav han också själv. Författaren hade manipulerat med genren

och låtit fiktion och fakta glida in i varandra och därigenom skapat en helt förvriden bild.

En variant av misstrons problem gällde representativiteten. Var fiktionens Överdal ett

undantag eller var det så här många småsamhället i Sverige såg ut? Gick det verkligen till

på det här sättet i samband med arbetsplatsolyckor?

  Sveket fördjupade samhällskritiken genom att arbetarrörelsen själv ingick som en del i

den härskande maktstrukturen. Romantexten  fungerade som kritiskt redskap i läsarens

reflexion över folkhemmet och revolten mot systemet genomfördes här som i Mannen

utanför av en ”outsider”, denna gång av en ung arbetare som hittade sin egen väg ut ur

kollektivets tvångströja. Mottagandet  av romanen i socialdemokratisk press tydde på att

den lästes som en berättelse om folkhemmet och den egna rörelsens roll i folkhemsbygget.

Även om det fanns kritiska synpunkter på romanen menade många, särskilt recensenterna i

landsortspressen, att innehållet förtjänade att debatteras.  Reaktionerna på Sveket uppvisade

också en förskjutning i mottagarmönstret. Tendensen att läsa romanen som en utsaga om

verkligheten tog mer och mer överhanden på bekostnad av en fiktiv läsning där romanen

signalerade till läsaren att det handlade om en konstruerad verklighet, som inte kunde

bedömas utifrån förställningarna om ”sant” och ”falskt”.

  Recensenterna hade nu gjort sitt och offentlighetsutrymmet präglades mer och mer av

skribenter som politiskt måste vederlägga romanens teser och därmed försköts också

diskussionen ut i den politiska sfären. Rörelseintellektuella i olika positioner höll i

taktpinnen, till exempel Albin Lind från sin centrala position i tidskriften
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”Fackföreningsrörelsen”, som var navet i LO-hjulet. Bertil Nilsson fick auktoritativ röst

genom att agera i partiets tidskrift Tiden. Därifrån spred sig sedan diskussionen till

Dagens Nyheter och till annan press och debatten kom egentligen att handla om tillståndet

i det aktuella folkhemmet och färgades av de politiska och ideologiska motsättningar som

tornat upp sig i det slutande femtiotalet. Tonen spetsades till ytterligare när författaren själv

i Dagens Nyheter gick till attack mot fackföreningsrörelsen och beskrev den som en

maktfullkomlig koloss och dess medlemmar som en passiv massa. Reaktionerna på DN-

artikeln kunde närmast beskrivas som en mångröstad dementi och att det var budbäraren

som var behäftad med felen och inte verkligheten.

  Nästa debatt om arbetets värde och hur arbetarklassen uppfattade sin situation hade också

sin udd riktad mot rörelsens ansvariga. Folkhem och välfärdspolitik hade visserligen höjt

arbetarklassens materiella läge till en aldrig tidigare skådad nivå, men hade deras situation

i grunden förändrats? Var de inte fortfarande i grunden proletärer? Innehav av bil och tv-

apparat ändrade inte på det förhållandet. Maktstrukturen i näringslivet låg fast, det vill säga

arbetsgivaren hade rätten att leda och fördela arbetet. Istället hade maktsfären utökats med

karriärhungriga fackföreningsfunktionärer. Det var den verkligheten Kurt Salomonson

hade gestaltat i de två första delarna i folkhemstrilogin och gett en tillspetsad dramatisk

utformning med sveket som dess mest laddade symbol.

  Med Skiljevägen knöts  arbetarrörelsetemat  ihop  i  än  mer  koncentrerad  form,  genom  att

begränsa  handlingen till en utsatt anläggningsmiljö och renodla romanens konflikt som ett

drama mellan den enskilde arbetaren och kollektivet, styrt av en maktlysten

fackföreningsapparat. Här sammanstrålade de olika offentligheterna i ett crescendo av

recensioner, debattinlägg, ledare och kolumner, som spände över hela det publicistiska

fältet och med likartat argumentationsmönster. Att reaktionen mot folkhemsromanerna

uttrycktes i så avvisande tonfall och ordalydelser av  skribenter, som antingen själva var

delaktiga i maktutövningen inom  rörelsen eller som fungerade som lojala

rörelseintellektuella var inte förvånande. Romanerna var, för att låna Karl Vennbergs

omdöme om Sveket, en svidande ” brutal social demaskering” av folkhemmets putsade

utanverk. Den pessimismens uppgivelse han för övrigt uttryckte om romanens bild av det

samtida Sverige kunde också gälla som karakteristik av hela romansvitens tidsbild.

Utvecklingsopitimismen som fötts av maskinsamhällets möjligheter hade kommit av sig

vid insikten att materiellt välstånd inte var garantin för lycka och ett människovärdigt liv.

”Kurt Salomonson bestyrker som kartläggare av välståndets fiasko just den sortens

erfarenhet  och besvikelse”, hade Karl Vennberg bittert summerat.
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Den avvisande hållningen återpeglade  inte hela sanningen om mottagandet som vi sett.

Själva dynamiken i det politiska mottagandet uppvisade också sina specifika säregenheter,

vilket i sin tur väcker frågor hur detta återspeglade förhållanden inom de

socialdemokratiska offentligheterna och skeenden som helhet inom den politiska sfären vid

den här tidpunkten. Romantexterna blev på sitt säregna sätt en del i ett samhällsförlopp

under några år och de fast etablerade gränserna som omgärdade den litterära offentligheten

under femtiotalet löstes tillfälligt upp.

Folkhemspolitiken i kritisk brytningstid

Senare hälften av femtiotalet var en brytningstid med motsägelsefulla inslag. Den sedan

länge framgångsrika rörelsen stod i spetsen för en välståndsutveckling som bara pekade

uppåt mätt i BNP.258 Industriarbetarklassen, kärnan i rörelsens stödtrupper, hade aldrig

varit så omfattande och aldrig någonsin så välorganiserad och integrerad i rörelsens eget

organisationskonglomerat. De två konkurrenterna på klasskampsområdet,

kommunistpartiet och den syndikalistiska rörelsen hade gradvis marginaliserats och åtnjöt

endast begränsat inflytande inom vissa delar av arbetarklassen. Trots denna styrkeposition

utmanades socialdemokratin politiskt och med viss framgång av sina motståndare på den

borgerliga sidan. En kännbar valförlust  vid riksdagsvalet 1956 hade med nöd och näppe

räddat kvar det socialdemokratiska regeringsinnehavet tack vare koalitionen med

bondeförbundet och kvardröjande politiskt stöd i första kammaren.259

  I eftervalsdebatten i Tiden (1956:8) klargjorde Sture Henriksson i en ledare dilemmat som

partiet stod inför, nämligen det paradoxala att den egna välfärdspolitiken i realiteten

bidragit till den strukturomvandling som lett till att tjänstemannaskiktet under åren 1940-

1955 ökat med 50 procent, i antal räknat 350 000, och uppgick nu till 950 000. Redan i

rubriken på sin ledare ”Myten om förborgerligandet” ville Henriksson vederlägga teorin

om att denna sociologiska omgestaltning påverkade de politiska preferenserna, i varje fall

inte med automatik. Men situationen krävde delvis en ny politik, annars kunde det gå så

illa som en socialdemokratisk politiker, Nils Kellgren, lätt hotfullt formulerade i en

programskrift ”att partiet genom sin välfärdspolitik håller på att såga av den gren, på vilken

258 Under femtiotalet var tillväxten i snitt 3,5 procent per år och första delen av 1960-talet var den hela 5
procent per år (Hadenius 1995, s. 107).
259 Carlsson-Rosén 1970 , s. 599.
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den själv sitter.”260 Henrikssons socialdemokratiska recept var att den nya tekniska

utvecklingen inte fick förslava människorna, att den ekonomiska demokratin måste

utvecklas utan byråkratisering och att undervisningen måste demokratiseras. Denna

förnyelsepolitik skulle locka människor till socialdemokratin.

  Moderniseringen av industrisamhället ledde inte bara till att tjänste- och servicesektorn

ökade utan påverkade också arbetarklassens livsstil och självsyn, samt ökade den sociala

mobiliteten både som reell möjlighet och som individuellt förhållningssätt till det egna

klasskollektivet. Också arbetarklassen hade nu fått möjlighet att disponera över en inkomst

som räckte till konsumtion av varor, som inte inskränkte sig till livets nödtorft och

”förborgerligandet” av den individuelle arbetaren var lika lagbundet som den numerära

tillväxten av medelklassen. I folkhemsromanerna gestaltades detta på olika sätt och den

sociala dynamik som iscensattes gav intryck av ett samhälle där gränserna mellan olika

nivåer i samhället flyttades samtidigt som en cementerad maktapparat ständigt omformade

sig själv för att ändå vara intakt och kunna möta de nya utmaningarna. Arbetarnas

fetischistiska intresse för bilen blev ett återkommande inslag och har lyfts upp på en

symbolisk nivå i romanerna. Individuella lösningar i syfte att att ta sig ur arbetets tristess

och underordning, ur kollektivets strypgrepp mot frigörelse, illustrerades av så skilda öden

som rörelsejournalisten Mats Holmgrens gradvisa klättrande och Bruno Wijks trevande

vandring från pubertalt revoltbeteende mot individuell mognad och medvetenhet om sitt

individuella värde. Båda representerade på sina olika sätt den rörlighet som den nya tiden

förde med sig.

  Om  Tiden  får  tjäna  som  ledsagare  för  och  uttolkare  av  den  nya  tiden  så  var  Sture

Henriksson inte den ende som illustrerade osäkerhet inför det nya samhället och inte minst

hur socialdemokratin politiskt skulle möta utmaningarna. Osäkerheten och sökandet har vi

redan träffat på  i fackförbundspressens debatter om litteratur och rörelsens syn på

kulturpolitiken. Tiden rubbade inte det intrycket utan snarare befäste det. En annan följd av

välståndsutveckling och ökad produktivitet var sänkt arbetstid och följaktligen ökad fritid,

vilket därmed födde ett nytt politikområde och en ny inriktning för kulturpolitiken. Ökad

fritid och ökat välstånd öppnade dörren för valfrihetens samhälle. Skulle

kommersialismens krafter bli vägledande eller kunde rörelsen utveckla en politik som

tjänade som motkraft?

260 Citat från Henrikssons ledare.
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Torsten Eliasson behandlade fritidsproblemet i en längre essä i Tiden (1956:10) och kom

till slutsatsen ”att en ökning av fritid  och inkomster leder fram till kravet på en aktiviserad

kulturpolitik”. Kulturpolitiken skulle skapa förutsättningen för att vara den lockande

motkraften och till det behövdes  både samhällets och organisationernas resurser. Den nya

välfärdsmänniskan dök upp här och där i folkhemsromanerna, ofta som den bilfixerade

arbetaren, men också i Bruno Wijks gestalt, desorienterad i sin identitet som arbetare och

på jakt efter mening och sammanhang, eller som rigid försvarare av den kollektiva

intoleransen riktad mot avvikare, eller som resignerad äldre arbetare som gett upp också

inför det som återstod av livet. Någon längtan efter att den sociala ingenjörskonsten skulle

rycka in som en räddande ängel kan inte skönjas hos romangestalterna i de vinddrivna och

slitna miljöer, där de framlevde sina liv. I Torsten Eliassons text andades

utvecklingsoptimismen, men i folkhemsromanerna var tillvarons villkor betydligt

skoningslösare och räddningen kunde möjligen ligga inom räckhåll i ett individuellt

projekt, till exempel Mats Holmgrens lyckade karriärväg med moralen som insats eller

Bruno Wijks väg till personlig mognad eller kärleken som frälste både Evert Högfjäll i

Mannen utanför och Arnold Sundin i Skiljevägen.

  Ett bredare grepp på rörelsens dilemma som omskapande kraft i det nya samhället tog

poeten, tillika statstjänstemannen Ragnar Thoursie, i sin långa essä (15s.) med titeln

”Samarbetets söner” (1959:1) och med direkt referens till den tidiga arbetarrörelsens egen

signaturmelodi - Henrik Menanders kampsång ”Arbetets söner”. 261 Klasskampens tid var

förbi och den värld som återspeglades hos Menander var historia och hade återskapats i

något annat, ett välorganiserat samhälle där arbetet begränsats och reglerats till en bestämd

samhällelig sektor, liksom familj och gemenskap utgjorde ett annat eget separat rum. Tron

på arbetet som eget moraliskt värde fanns inte längre, utan hade genom maskinkulturen

efterträtts av en instrumentell syn på arbetet, inte heller det lockande framtidsmålet hos den

tidiga rörelsen hade någon relevans längre.

  Thoursie refererade till en österrikisk socialdemokrat, Karl Bednarik, som för några år

sedan hade sammanfattat de nya samhällstendenserna i boken Der junge Arbeiter von

heute - ein neuer Typ (1953). Den unga generationen som redan fötts in i välfärdssamhället

tog både tekniska moderniteter i vardagslivet och välfärdsanordningar för givna, och

261 Ragnar Thoursie debuterade 1945 med diktsamlingen Emaljögat, ”en av 40-talets originellaste och mest
betydelsefulla diktsamlingar” (Den svenska litteraturen 1999, s. 235). 1952 kom Nya sidor och dagsljus och
1989 Kråkorna skrattar. ”För många av de nya poeter som framträdde under 1950- och 1960-talen kom
Thoursie att fungera som läromästare. Knappast någon annan svensk 1900-talslyriker har med så liten
produktion kommit att få en så stor litteraturhistorisk betydelse”, avslutar Den svenska litteraturen sin
presentation.
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fackföreningen blev i de unga arbetarnas ögon ett serviceorgan som skulle göra nytta och

serva individen vid behov. Arbetsmoralen befann sig i upplösning. ”Fridagar” var en

självklar bonus och intresset för arbetet var helt relaterat till det ekonomiska utbytet, det

vill säga aldrig göra för mycket eller något onödigt. Fritiden var ett återkommande tema

hos Bednarik och därmed kulturens roll. Kulturen i det moderna samhället var däremot inte

inkluderande som under feodala förhållanden och kände ingen kollektivanslutning. Den

förutsatte individuellt engagemang och måste förvärvas med uppbådande av intellektuell

ansträngning, vilket gav populärkulturen ett försprång, inte minst filmen med sitt dåliga

inflytande över ungdomen.

  Klasskänslan var onekligen en nyckelfråga också i den svenska verkligheten. Thoursie

gav exempel både från politikens område och  sociologisk forskning. Den sviktande

klasskänslan var en omdanande kraft som bidrog till att lösa upp sambandet mellan klass

och parti och skapade förutsättningar för ”ett fritt politiskt ställningstagande”, som

folkpartiledaren  Bertil Ohlin formulerat det i en artikel i Dagens Nyheter redan 1954 och

uttryckte därmed ett liberalt önsketänkande i en hårdnande politisk konkurrenssituation.262

Också sociologer hade intresserat sig för klassfrågorna. I den stora undersökningen

Människan i industrisamhället, del II,(1955) fann Torgny Segerstedt att klassbundna

föreställningar fanns kvar, speciellt hos arbetarklassen och inom vissa områden. En tysk

sociolog, Helmut Schlesky, hade speciellt intresserat sig för unga människors inställning i

klassfrågan. I viss mån hade det skett ett förborgerligande av arbetarungdomen men

klassmedvetandet fanns kvar i specifikt klassrelaterade intressefrågor och därmed

sammanhängande politiska frågeställningar. Att klassmedvetandet också var starkt i

Sverige visade sig inte minst i den aktuella pensionsstriden, där klassintresset sist och

slutligen hade fällt avgörandet.263 För övrigt tycktes Schleskys och andras undersökningar

bekräfta en ny syn på arbetet som individuellt projekt. Arbetets värde mättes i den

individuella yrkesskickligheten, vilken i sin tur gav resultat i både ökad status och bättre

inkomster, något som skapade förutsättningen för det som var själva drivkraften i det

moderna kapitalistiska samhället - konsumtion och fritid.264

  De genomgripande samhällsförändringarna hade också skapat en ny social karaktärstyp,

den gruppstyrda individen, hävdade den amerikanske sociologen David Riesman, som

262 Citat från Thoursie.
263 Extravalet 1958 innebar bl. a. att socialdemokratin med hjälp av tjänstepensionsfrågan utmanade sina
motståndare om makten och vann en knapp seger (Hadenius 1995, s. 127).
264 En annan forskare som Thoursie hänvisade till var Theodor Geiger och dennes bok Die
klassengesellschaft im Schmelztiegel (1949).  Helmut Schleskys bok heter Die skeptische Generation (1957).
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tillsammans med Schlesky, bäst lyckats fånga nutidsmänniskans särdrag, enligt

Thoursie.265 ”En modern människa tänker inte på framtiden, hon tänker på fritiden. Det är

hennes lycka”, sammanfattade Thoursie träffande och konstaterade att en sådan inställning

inte var precis gynnsam för samhällsförbättrare av olika slag. Ungdomsgenerationen var

praktiskt inriktad på konkreta resultat och indifferent och likgiltig inför politik. Både

Riesman och Schlesky insåg att faran med den inställningen var skepticism och cynism,

men att den i gengäld kunde erbjuda skydd ”för engagemang i politiska äventyrligheter”.

Med Menander och samtidssociologerna i bagaget landade så småningom Thoursie i

slutsatsen att arbetets söner nu blivit samarbetets söner och att arbetet för framtiden måste

fortsätta utifrån de nya givna omständigheterna, men för säkerhets skull med barrikaderna

bemannade.

  Det sociologiska intresset och undersökningarna var i sig ett tecken på att det samhälle

som nu materialiserades inte utan vidare och med lätthet kunde diagnosticeras. För

politiker och kanske inte minst för politiker i den samhällsledande arbetarrörelsen uppstod

problemet att kunna formulera ett politiskt hållbart program. Också de kastade blickarna på

sociologin som räddningsplanka. I en ledare, ”Samarbetsmänniska och partiprogram” i

Tiden (1959:2) med anledning av den pågående progamdiskussionen,  anslöt sig skribenten

till Thoursies analys och menade att strategin i pensionsstriden var en engångsföreteelse

och kunde inte bli mönsterbildande. ”Istället är den  samhällsomvandling vi eftersträvar

komplicerad, ganska oklar och måste genomföras utan att det finns så mycket säkra

ledstjärnor att hålla sig till”, summerade ledarskribenten. Med andra ord en insikt som

knappast vore gångbar i en valkampanj.

  För det styrande konglomeratet av politiker, tekniker, företagsledare, fackföreningsledare,

forskare tycktes alla siffror peka uppåt. Alla förutsättningar såg ut att finnas på plats för att

ta nästa steg i modernitetens samhälle. Problemet för rörelsen var att hitta den politiska

formeln och därmed hindra de politiska motståndarna att få initiativet. Rörelsen måste vara

förmögen att visa att den med sitt politiska ansvar för det redan påbörjade välfärdsbygget

var det enda  politiskt möjliga alternativet  att möta de osäkra utmaningarna som stod för

dörren inför det stundande nya decenniet. Den första fasens uppbygge, att resa

arbetarklassen ur fattigdomen till en materiellt drägligare och värdigare tillvaro hade varit

265 David Riesmans bok The lonely crowd från 1950  (Sv. övers. Den ensamma massan, 1961) blev en viktig
referenspunkt i debatten om den nya gruppstyrda individen som det moderna konformistiska
konsumtionssamhällets grundkaraktär. Se även Holmqvist 2004, s. 263-269, där Riesmans analys sätts in i ett
komparativt sammanhang med annan då aktuell samhällsforskning. Riesman oroades av konformism och
underordning under kollektiv och organisationer, men såg också möjligheten till en autonom och mer
självständig individ.
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ett mer överkomligt politiskt projekt och dessutom gett rörelsen ett nästan outsinligt

förtroendekapital. Som hävstång i den rörelsen hade också trettiotalets arbetarförfattare

bidragit och när deras berättelser under de två följande decennierna spreds i

massomfattning till arbetarläsare blev det en symbolisk bekräftelse på att en historisk seger

hade vunnits. Men vilken berättelse var nu möjlig?

Kurt Salomonsons mörka motbild

Kurt Salomonson tycktes på motsvarande sätt ha känt av tidens inneboende dynamik och

motsägelsefulla yttringar. Till skillnad från politiker och expertsociologer hade han ingen

speciell agenda, som tvingade fram ett visst seende eller perspektiv. I stället kunde han

utnyttja de egna personliga erfarenheterna, kombinerat med ett vaket och lyhört

reportersinne, och visualisera en samhällsbild som skulle kunna betecknas som fiktiv

sociologisk rapport, berättad inifrån händelsernas  egen dynamik och människornas

inifrånperspektiv, men ändå med ett objektivt bevakande öga, som skoningslöst åstadkom

det som Karl Vennberg kallade ”brutal social demaskering”.

  I en artikel i Expressen (11.3 1959) förklarade Kurt Salomonson själv hur han såg på sitt

sociala berättande. ”Jag betraktar mig inte som litterär ombudsman för någon speciell

samhällsgrupp. Det är samhället jag vill skildra, det sociala dramat, och människorna i

detta drama.” Med tanke på tidens sökande efter förståelse av det nya Sverige som föddes i

moderniseringsfasen under femtiotalet och romanernas skarpa iakttagelser av  det sociala

drama som utspelades borde dessa rimligen ha välkomnats som underlag i

samhällsdebatten. Vi har sett att de fanns hela tiden som referenspunkter i den litterära

offentligheten och även i den litterärt präglade diskussionen inom arbetarrörelsen. Både

Kurt Salomonson och rörelsen försökte ställa diagnosen på det samhälle som hade tagit

form under efterkrigstiden och som befann sig i snabb, dynamisk förändring. Därför kan

det förefalla förvånande att både romanerna och Kurt Salomonson själv  hamnade i något

som liknade ett politiskt upphettat ställningskrig. En förklaring är att romanerna

tematiserade viktiga områden för socialdemokratin som arbete, klass och rörelse, men med

negativa implikationer.

  Arbetets nedbrytande karaktär för individen fanns redan i debutromanen Hungerdansen,

förkroppsligad i huvudpersonen Roger Bengtsson och desperat formulerad i en hård
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ordväxling med sin vedersakare Jackson.266 Den inåtvända vreden som reaktion på arbetet

och den instängda klassidentiteten åskådliggjordes hos Harry Ersson i Deras vrede. Mats

Holmgrens karriärambitioner drevs fram av ett sökande efter människovärde bort från det

påtvingade kroppsarbetet.267 De äldre arbetarna, som resignerat efter ett långt liv, hade

gjorts till både kroppsliga och mentala robotar med Andreas Wijk i Sveket och  ”Klockan”

i Mannen utanför  som   talande  exempel.   Ambjörn  i Grottorna fick  en  av  sina  första

lektioner i verklighetens skola av Stenmark, som avfärdade illusionen om arbetet som

grund för kamratskap.268

  Redan 1946 i romanen Död mans hand hade Folke Fridell låtit en av sina fiktiva gestalter,

Fyll-Larsson, formulera de förlösande orden, som skulle befria arbetet och arbetarna ur det

som Roger Bengtsson i Hungerdansen kallade ”resignationens demon” (s. 116). ”Man

borde vara med om att dela och bestämma. Det skulle hjälpa”, löd Fyll-Larssons till synes

enkla och självklara recept mot arbetets nedbrytande förbannelse.269 Debatten som följde

på Fridells romaner och hans programförklaring om proletärdiktens mål och mening

påminde om det mönster som tio år senare kännetecknade debatten om Kurt Salomonsons

folkhemsromaner. Kritiker med förankring i fackföreningsrörelsen menade att hans

skildringar inte var representativa för industriarbetare i allmänhet.270 Recensenter med

friare ställning till rörelsen, till exempel Stig Carlson skrev om Syndfull skapelse (1948) att

”den moderne  industriarbetarens situation har aldrig tolkats med större precision och

skärpa än i denna roman”.271 Även om debatten följde samma mönster gestaltades makt-

och frihetsproblem, som var relaterade till arbetet  på delvis olika sätt hos dem. Kollisionen

med arbetsgivarparten synliggjordes hos båda, men arbetarnas förhållningssätt fick en

annan innebörd i Mannen utanför, eftersom de inte förmådde bryta det invanda och inlärda

klasskampsmönstret och stödja platschefens idé att skaffa sig inflytande genom att ta större

ansvar.272 Arbetet styrde den maktstruktur som faktiskt rådde på arbetsplatserna och den

266 Hungerdansen, s. 115 f.
267 ”Man blir påtvingad ett yrke. Och då lever man därefter - som ett kreatur, inte som ett vilt djur, ens, utan
som ett kreatur. Å, vad jag hatade detta! Förstår du mig?” förklarade Mats Holmgren för Bruno Wijk (Sveket,
s. 30).
268 Grottorna, s. 37f. (orig.utg.)
269 Fridell 1976, s. 92. Gösta A. Svensson som vi mött som ivrig Salomonsonkritiker tillhörde den grupp av
skribenter som ifrågasatte Fridells rätt att utse sig som talesman för arbetare.
270 Blom 1978, s.111.
271 Citat från Blom, s. 121 . Citatet ursprungligen från Morgon-Tidningen 11.5 1948.
272 Om den fortsatta debatten efter romanen Syndfull skapelse och synen på proletärdikten, se Blom, s. 168-
177. Se även Forsman 1989, s. 31-32. Fridell ställde arbetarrörelsens program på sin spets, nämligen att
arbetets frihetsfrågor också måste inkluderas i den demokratiska omvandlingen av samhället. Enligt Forsman
dröjde det ända till sjuttiotalet innan de Fridellska frågorna besvarades och då i form av en serie iscensatta
strejker.
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bild som förmedlades i romanerna gav intryck av att någon grundläggande förändring

faktiskt inte skett, något som också Helle Bjelfvenstams reportage i  Industria  visade.

Klassamhället var en realitet under folkhemmets yta.

  Socialdemokratins framgångar och styrka som politisk kraft hade haft som förutsättning

att klassen kunnat organiseras både politiskt-ideologiskt och socialt-kulturellt. Också den

tidiga arbetarlitteraturen deltog i den processen.273 Skapandet av klassmedvetandet och den

speciella politiska kultur som präglat den socialdemokratiska rörelsen hade skett längs en

väg som kantats av motsättningar och  strider, vilka tagit sig olika uttryck från det slutande

1800-talet och fram till det första egentliga folkhemsdecenniet, femtiotalet. Rörelsen hade

då  i det närmaste nått en hegemonisk ställning, även om den utmanades politiskt i kampen

om regeringsmakten av sina motståndare, i första hand det ledande liberala partiet. Den

starka positionen hade erövrats  inte i första hand genom att rörelsen utvecklat en egen

motoffentlighet utan genom att  integrera den erkända, om man så vill, borgerliga kulturen,

med rörelsens kultur- och bildningssträvanden.274 Därmed inte sagt att det inte förekommit

spänningar mellan en klasskultur, förstådd enligt en antropologisk kulturdefinition, och den

rörelsepräglade bildningstradition som gradvis kom att dominera de ledande skikten och

bestämma deras ideologiska horisont och även rörelsens generella riktning.

  Spänningsfältet mellan arbetarklassen sådan den verkligen är och den idealiserade bilden

av klassen har tagit sig olika uttryck under rörelsens historia. August Palms hållning i den

så kallade magfrågan grundade sig i en realistisk bild av klassens behov i det aktuella

tidsläget. En arbetarpoet som Ragnar Jändel vände sig desillusionerat bort vid anblicken av

såväl intrigerande rörelseidkare som hårddrickande arbetare. Josef Kjellgren lät en av

personerna i romanen Människor kring en bro yttra sin förkastelsedom över arbetarklassen

och beskyllde den för att i själ och hjärta bara tänka på att sko sig materiellt, utan intresse

att utveckla vare sig den egna kulturen eller sträva mot gemensamma mål bortom den

krassa kortsiktigheten.275 I  Kurt  Salomonsons  sociala  romaner  var  det  den  osminkade

arbetarklassen som var huvudpersonen. Fiktionens råa verklighet spräckte illusionen om

den verklighet som skapats och reproducerats i den pågående folkhemsberättelsen. Därför

blev också folkhemsromanernas devis frihet, jämlikhet, broderskap som en ironisk

273 Godin 1994 skriver i sin avhandling Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur att
”arbetarlitteraturen ingår som ett ideologiskt element i det kollektiva medvetande som formats av
gemensamma sociala erfarenheter och sätten att tänka om dessa. Litteraturen speglar fragment av dessa
erfarenheter och får sedan sin ideologiska funktion när den utifrån sin sammanställning av dessa fragment
strukturerar en upplevelse av omvärlden” (s.5).
274 Sundgren 2007, s. 353-360.
275 Forsman 1989, s. 298-303.
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kommentar om ett samhälle som mer och mer tömts på de ideal som skulle vägleda

samhällsbygget. Hungerdansen var, trots sin thrillerartade konstruktion, lika mycket en

svart skildring av det som Stenmark i Grottorna ville inpränta i Ambjörn, att kamratskapet

var en illusion och att klasstämpeln var som ett kainsmärke inbränt i själen, och där

Jantelagens paragrafer oupphörligt malde sin entoniga sång i huvudet på huvudpersonen. I

Grottorna var arbetarna offer för en hänsynslös bolagsmakt, men också för sin egen

oförmåga till kraftfull protest, illustrerat främst i fackföreningsrörelsens passivitet och

undfallenhet. I Mannen utanför, som höll en svalare sociologisk distans till sitt tema, fanns

en slags balans mellan idealismens möjligheter, förkroppsligade i platschefen och den

lokala fackföreningsordföranden, och den krassa, kortsiktiga bekvämlighetskalkylen hos

arbetarkollektivet, som paradoxalt nog sammanföll med den brutala företagsledningens.

Sveket var som helhet en illustration av klassen sådan den verkligen var i en komplex

gestaltning  av konflikter på olika nivåer, tillspetsad genom sin”svekkonstruktion” i

intrigen.

Skiljevägen slutligen renodlade konflikten mellan individ, klass och organisation.

Arbetarklassen som den verkligen var framstod nu som en individ fångad i olika kollektiv

och frigörelsen ur den fångenskapen tycktes vara något helt annat än den frigörelse som

rörelsen anvisade. Klassen hade varit basen för rörelsen utan vilken rörelsen aldrig kunnat

uppstå.  Rörelsen talade med och om klassen som den nödvändiga referenspunkten. Dess

existens rättfärdigades med hänvisning till klassens intressen och den gav  röst åt klassen.

Ett symbiosliknande tillstånd hade uppstått trots motsättningar och politiska splittringar

under rörelsens historia. De sociologiska undersökningarna under femtiotalet  visade också

upp klassen som den var men på det tidstypiska moderna sättet. En viktig skillnad mot

tidigare var att  den numera statsbärande rörelsen med sitt regeringsinnehav inte hade

några självklara politiska recept för vidareutvecklingen av välfärdssamhället. Magfrågan

hade gott och väl tillfredsställts, men hur intresserade var arbetarna av kulturfrågan? Hade

politik blivit synonymt med trivselfrågor?  Kurt Salomonson gav heller inga enkla svar och

de som gavs var inte lämpliga att skriva in i ett partiprogram.

I Hungerdansen  fanns inte rörelsen representerad överhuvudtaget. Den dök upp i

Grottorna som en blek karikatyr av en rörelse som tappat bort sitt verkliga ärende, att

försvara arbetarnas grundläggande intressen. I Mannen utanför fanns den som en

institutionaliserad apparat oförmögen att ingripa i skeendet när den som mest skulle

behövas.  Istället  intogs  den  rollen  av  platschefen  och  den  positiva  sidan  av  rörelsen

individualiserades i skepnad av den hederlige fackföreningsmannen Ågren. I Sveket



207

mörknade skildringen över rörelsens representanter. Den facklige ombudsmannens

tillrättavisande samtal  med Bruno var samtidigt en deklaration av rörelsens ideologiska

ståndpunkter. Arbetaren hade ansvar för rörelsen och arvet efter pionjärerna vägde tungt

över den yngre generationen. Det var tack vare rörelsens styrka som arbetaren nu hade fått

något som i alla fall liknade människovärde. Tiderna hade nu förändrats och

motsättningarna mellan arbetare och arbetsgivare eliminerats. ”Man fick komma ihåg att

det vid sidan av solidariteten med fackföreningen också krävdes en solidaritet med

arbetsgivaren. Det gällde att stå solidarisk med båda parterna”, förklarade ombudsmannen.

Abetarklassens inflytande måste trots solidariteten baseras på ett motsatsförhållande. Att

dela hela ansvaret skulle innebära att makten gick helt förlorad. Arbetarna måste förstå ”att

det finns någonting som heter taktik”.276

  Rörelsen hade själv blivit en del av en etablerad maktstruktur och det gällde att i den

positionen manövrera så skickligt som möjligt för att slå vakt om det vunna. För att lyckas

måste hur som helst symbiosen mellan klass och rörelse upprätthållas. En viktig roll i den

processen innehade den lokala fackföreningen. I Sveket representarades den av

ordföranden  Hilmer  Ek,  en  person  som  drevs  främst  av  en  osympatisk  strebermentalitet.

Men   ännu  värre  var  kanske  att  desillusionen  över  hela  det  samhälle  som  rörelsen  stått

fadder  för  fick  ett  så  starkt  uttryck  i  romanen.   Utvecklingsopitimismen  om

maskinsamhällets möjligheter fick sig en ordentlig törn eller med Karl Vennbergs ord:

”Kurt Salomonson bestyrker som kartläggare av välståndets fiasko just den sortens

erfarenhet och besvikelse”. Sveket, med sitt desillusionerade innehåll och huvudpersonens

individualistiskt präglade livsval   kom ut precis på tröskeln till det nya decenniet och

höjde inte precis entusiasmen inför den viktiga valrörelsen 1960. Lennart Fröiers önskan

att använda romanen i den interna idédebatten fick förmodligen inget gehör.

  Också  Stig Carlson uttryckte i författarförbundets kalender Vintergatan (1959) sitt

missmod över att magfrågans lösning på intet sätt automatiskt löst kulturfrågan. ”1960-

talet går in med en ödesdiger  eftersläpning på dessa områden. Sådden försummades och

då är det inte att undra på att skörden blir så mager”, konstaterade han. I Vintergatans

betraktelse över tidens tillstånd ekade författarnas röster tomt, enligt Carlson. ”Vad vi

saknar är litterär samhällskritik”, skrev han och fortsatte: ”Det hör till sällsyntheterna att en

nyutkommen svensk roman på allvar tar upp aktuella samhällsfrågor. Det är liksom inte

’fint’ nog att syssla med sådana trivialiteter”. Kurt Salomonson nämndes överhuvudtaget

276 Sveket, s. 41.
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inte i artikeln, utan idealet, som utgjorde fortsättningen på den utstakade traditionen från

trettiotalet  med  Ivar  Lo-Johansson  som  centralgestalt,  var  Lars  Ahlin.  Litteraturens  stora

projekt var att gestalta ”individen i massamhället”, snärjd i plikter och i uppfyllandet av

allt mer krävande roller. De hyllningar som Carlson tidigare uttryckt om Salomonsons

sociala berättande hade förbytts i något onämnbart.277

  Skildringen av rörelsen fick sin kulmen i Skiljevägen, där konflikten mellan individen och

den repressiva kollektivismen renodlades både i den dramatiska konstruktionen av

romanen och i gestaltningen av karaktärerna, vars effekt förstärktes av en lysande

miljöskildring. Därmed skulle man kunna dra slutsatsen att motsättningen individ-kollektiv

var en av de bärande diskurserna inte bara i författarens gestaltning av samhällsstrukturen i

stort utan den framstod också  som ett av de grundläggande karaktärsdragen i skildringen

av arbetarrörelsen själv. Fiktionen hade demaskerat både samhällsprojektets mörka baksida

och rörelsens dilemma på ett sätt som gjorde både romanerna och författarna till  rörelsens

fiender och inte sociologiska sanningsvittnen  användbara i ett samtal om framtiden.

Kris och förnyelse

Det fanns som vi sett ingen självskriven väg för rörelsen att behålla makten.

Koalitionstiden med bondeförbundet var avslutad, och segern i pensionsfrågan hade

lyckats genom en mobilisering av klassens samlade resurser och med hjälp av en politisk

retorik som appellerade också på delar av den växande medelklassen.278 Inför det

stundande decennieskiftet kunde däremot det framgångsreceptet inte upprepas. Någon

konkret, enande kampfråga kunde inte trollas fram ur rockärmen. Rörelsekollektivet måste

hållas samman på annat sätt. Folkhemmet måste ta klivet över i nästa fas. Det räckte inte

med att folkhem blivit synonymt med konsumtionssamhälle för alla. Till och med liberaler

och konservativa hade gått med på det Keyneska tåget, skrev Olof  Palme i artikeln

”Radikal förnyelse”(Tiden (1960:7) och pekade på att välståndsutvecklingen gjort

människor mindre benägna  för radikalism. Välståndsmättnad hade inträtt, och resultatet

hade lett till att borgerliga partier segrade i val överallt i Europa utom i Norge och Sverige.

  I följande nummer av tidskriften (1960:8) vittnade Dieter Strand om hur kapitalet jublade

som följd av Torypartiets valseger i Storbritannien, manifesterat både i  konkret och

277 Också för Stig Carlson var Ivar Lo-Johanssons roman Socialisten  det mönsterbildande idealet genom att
den förenade kritisk distans med solidaritet med rörelsen (Vintergatan  1959, s. 44-51).
278 Carlsson – Rosén 1970, s. 600-604.
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symbolisk form genom att cigarrförsäljningen enligt en ledande cigarrimportör med

sannolikhet skulle fördubblas under den kommande konservativa perioden, liksom fallet

varit vid ett tidigare regeringsskifte. Inte bara Olof Palme efterlyste en ny politik, också

andra yngre radikala intellektuella  diskuterade behovet av socialistisk förnyelse. I essän

”Vara radikal” (1960:7) skrev Gunnar Eriksson att orättvisebekämpning eller

indignationspolitik inte längre kunde vara basen för en radikal politik. Socialisterna måste

ha en vision om framtiden och en inställning att samhället ständigt kunde förbättras. Det

moderna samhället var så komplext att enkla lösningar inte uppenbarades med automatik,

och därför måste socialister och radikaler betrakta det med en forskares blick.

Indignationen hade nu i stället riktats mot förhållandena tredje världen, men socialister

kunde inte slå sig till ro med det som ett program för socialistisk förnyelse i de rika

europeiska länderna.

  Som ett led i förnyelsedebatten hade året innan  tio socialdemokratiska intellektuella

utkommmit med debattboken Inför 60-talet med Roland Pålsson som redaktör.279 Pålsson

själv satte tonen med sin inledande essä, ”Välfärdsstaten som myt”, där han pekade på

marknadens oförmåga att lösa samhällets behov av allmänna nyttigheter. Men det fanns

också en risk att demokratin urholkades när en administrativ elit mer och mer hade skaffat

sig makt i ett alltmer komplext samhällsmaskineri, samtidigt som den enskilda individen

upplevde  arbetets meningslöshet och tomhet. Följden blev att människorna i allt högre

grad sökte det meningsfulla i det privata, utanför samhällets och politikernas revir. Pålsson

fångade på ett träffande sätt det aktuella dilemmat.280 De andra bidragen i boken

tematiserade därefter olika delar av Pålssons breda samhällskarakteristik, till exempel

behovet av ny socialpolitik och kulturpolitik, nödvändigheten att motverka kapitalismens

idealbildning och karaktärsdaning, det fortsatta behovet av samarbetspolitik för att uppfylla

målen, satsningen på utbildningspolitiken, statens ledande roll i att rationalisera

näringslivet, förnyelsen av socialpolitiken för att bland annat lösa den besvärliga

bostadsbristen och behovet av ett ökat inernationellt engagemang. Politikerna hade tidigare

alltför ofta utkämpat gårdagens fältslag, menade den sedermera kände ekonomen Assar

Lindbäck och fortsatte: ”Det kunde exempelvis hävdas att dagens ’klasskamp’, snarare än

279 Av bokens förord framgick att den tillkommit på initiativ av den socialdemokratiska föreningen i
Stockholm och kunde betraktas också som jubileumsskrift för föreningen som detta år fyllde 75 år och det
socialdemokratiska partiet som firade sitt 70-årsjubileum. Föreningen valde att i stället för en
tillbakablickande historisk skildring av rörelsen författa en skrift som pekade framåt och behandlade
morgondagens problem.
280  Pålsson (red.) 1959, s. 9-23.
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mellan företagare och arbetare, utkämpas mellan dem som på olika områden accepterar

förändringar och dem som motsätter sig förändringar.”281

  Det nya decenniet väckte framtidstro också i fackföreningsrörelsen. Rune M Lindgren

konstaterade i Fabriksarbetaren (1960:1)i en artikel med den uppfordrande rubriken

”Lysande utsikter, lågande uppror” att det var mer meningsfullt att blicka framåt än att

sörja  ett  femtiotal  som inte  hade  motsvarat  förväntningarna.  Lindgren  såg  framför  sig  ett

sextiotal som sjöd av utveckling och ökad välfärd. Också debattboken Inför 60-talet bidrog

till optimismen.282 Även andra fackförbundstidskrifter ägnade det stundande

decennieskiftet uppmärksamhet. Paul Lindblom skrev om boken  i Skogsindustriarbetaren

(1960:1)i en stort upplagd artikel.  Beklädnadsfolket (1959:10) förberedde läsarna inför det

kommande paradigmskiftet och refererade innehållet i en nordisk arbetarkonferens med

siktet inställt på sextiotalet med deltagande av tunga namn som Tage Erlander, Rudolf

Meidner och Arne Geijer.

  1960-talet var som ett oexploaterat territorium som väntade på att bli intaget av de

rättmätiga herrarna. Alla möjligheter fanns till hands inklusive ett nytt partiprogram som

ersatte efterkrigsprogrammet. Socialdemokratin byggde inte sin strategi på någon radikal

förnyelse i meningen socialistisk förnyelse, som Kjell Östberg påpekar i sin bok om

sextiotalets radikala rörelser. 283 Framtidspolitiken skulle i stället bygga på en expansion av

den offentliga sektorn hade   Olof Palme slog fast i sin  Tidenartikeln och hänvisade till

den kände ekonomen John Kenneth Galbraith, som menat att marknadssamhället inte

kunde lösa samhällsproblemen.284 Inte heller politiska motståndare skrämdes av

radikalismen i den ”nya” socialdemokratin. I en artikel i Svenska Dagbladet (9.1 1960)

med rubriken ”Varför är socialismen så tråkig?” berömde recensenten, professor Gunnar

Heckscher, visserligen ett flertal välskrivna bidrag i debattskriften Inför 60-talet, men lade

ändå ifrån sig boken med stor besvikelse och med frågan: ”skall nu detta vara socialism -

och är det verkligen en motståndare värd att kämpa mot?”. Heckscher menade att det långa

27-åriga regeringsinnehavet i sig hämmade förnyelse. Programmet som väglett

socialdemokratin hade redan delvis förverkligats och samarbete med andra partier som

281  Pålsson (red.), s. 80. Utöver nämnda Lindbeck fanns bidrag av bl.a. Torsten Eliasson, Clas-Erik Odhner,
Olle Svensson, Bertil Bolin, Alvar Alsterdal, Ragnar Thoursie, Erwin Leiser och Folke Isaksson.
282 Lindgren ansåg att boken inspirerats av en liknande publikation, Conviction,  som  Fabianerna  i
Storbritannien publicerat något år innan. Syftet var att stimulera till  debatt om socialistisk förnyelse.
283 Östberg 2002, s. 34-36.
284 Att Palme refererade till John Kenneth Galbraith var bara ännu ett exempel på att den engelsk-
amerikanska vänsterradikalismen var en viktig inspirationskälla för socialdemokratins intellektuella under
den här tiden. Galbraith kom 1958 ut med boken The Affluent Society, som just behandlade problemet med
privat överflödskonsumtion och underfinansiering av offentliga nyttigheter.
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kompensation för sviktande röstunderlag var knappaste framkomlig väg för en socialistisk

politik. Heckscher trodde att den mest grundläggande orsaken till att socialdemokratin

hamnat i förnyelsesvårigheter berodde på dess oförmåga att förstå den positiva kraft som

individualismen betydde för samhällsutvecklingen. Konkurrens betraktades enbart som

egennytta av de socialdemokratiska ideologerna.

  För Heckscher kunde egennyttan tvärt om vara botemedlet mot den otrivsel som

debatterats så flitigt i det slutande femtiotalet. Att behålla frukterna av det egna arbetet var

just det mervärde som också för den enskilde löntagaren kunde ge den nödvändiga

arbetsglädjen som alltmer försvunnit i det maskinstyrda moderna arbetslivet. Som

utvecklingen nu blivit hade fritiden blivit lösningen på tråkighetsproblemet i arbetslivet.

Även fritiden skulle gynnas av att människor lärde sig mer av ”kapitalistisk egennytta”,

och därmed avvisade han kollektivistiska lösningar på de samhällsproblem som alltmer

börjat göra sig gällande i kölvattnet på det expanderande välfärdssamhället.

  Som vi sett rådde stor osäkerhet hur det nya samhället skulle diagnosticeras och vilken

politik som var möjlig att föra. Den politiska mobiliseringen längs klassgränserna som var

framgångsrik i den nyss avgjorda pensionsstriden kunde inte gå i repris. Nu fanns andra

frågor i vågskålen, alliansen med bondeförbundet var historia och de liberala och

konservativa krafterna var på offensiven. Det gällde för socialdemokratin att både försvara

de uppnådda segrarna och det välfärdssamhälle som varit resultatet av det långa

regeringsinnehavet. Det gällde att hålla ihop trupperna, det vill säga den stora massa som

var nödvändig för att garantera socialdemokratin tillräckligt väljarunderstöd i det

förestående riksdagsvalet.

  Sveket blev  i  den  politiska  miljö  som omgav den  inte  bara  läst  som en  roman utan  den

uppfattades också som en politisk samtidskommentar och  ett debattinlägg med udden

riktad mot rörelsen. Bertil Nilssons hårda angrepp på Sveket i Tiden var ett talande bevis

för det. Dagens Nyheters ledarsida ryckte ut till försvar för Kurt Salomonson och knöt

därmed författaren automatiskt närmare den politiska liberalismens opposition mot

socialdemokratins politik. Anknytningen till Dagens Nyheter och en liberal kritik av

fackföreningsrörelsen förstärktes ytterligare när den stora artikeln ”Den självbelåtna

kolossen” publicerades i valrörelsens upptakt och  med chefredaktörens introduktion,

vilket gav närmast ledarartikelstatus åt debattinlägget.

  Kurt Salomonson var inte den ende författaren som framförde kritik riktad mot

arbetarrörelsen och dess roll som maktapparat. I samma årgång av Vintergatan (1959) som

Stig Carlson publicerade sin apologi för Ivar Lo-Johanssons Socialisten skrev Vilhelm
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Moberg en artikel om socialdemokratin, där partiets politik framställdes som ett svek mot

de ideal som väglett partiet i dess ungdom och i Mobergs egen ungdom. Det var inget litet

syndaregister Moberg beskyllde dem för, som enligt honom tillvällt sig makten inom

partiet. Stöd till monarkin, vaktslående kring Första kammaren för att garantera den egna

maktställnigen, tillämpande av hemlig diplomati som förhindrade insyn i utrikespolitiken,

upprättande av nya klassgränser genom att överta inte bara det gamla högersamhällets

byråkrati, utan genom att utöka och utveckla denna till ett effektivt kontrollsamhälle. ”De

har lagt en solid grund till ett statskapitalistiskt samhälle, där portarna bakvägen så sakta

håller på att öppnas till den auktoritära staten, där individen utplånas av kollektivet och

förvandlas till ett objekt för statsnyttan”, summerade Moberg.285 Makten hade inte använts

för att genomföra idéerna, utan hade blivit ett självändamål.286

  Inför det kommande decennieskiftet var det nödvändigt för socialdemokratin att hålla

ihop rörelsen och göra inbrytningar i den växande medelklassen. Den kritik som riktades

mot  folkhemmet  och  dess  politiska  administratörer  blev  ett  av  flera  hinder  och  hot  som

kunde undergräva det fortsatta maktinnehavet. Kurt Salomonsons romaner med sin

sociologiska sanningshalt och brutala demaskering av verkligheten kom att anta en politisk

kraft i den speciella situation som rådde vid decennieskiftet, även om det förmodligen inte

var författarens mening. Han önskade framförallt att vara sann i sin skildring av den värld

som omgav honom. Eftersom romantexterna i frågasatte  mytbildningen om folkhemmet

som också integrerats som en del av själva folkhemmets identitet fick skildringen politiska

konsekvenser som stegrades i än högre grad när romanen Skiljevägen renodlade sin kritik

mot fackföreningsrörelsen.

  Den politiska motsättningen förstärktes och tillspetsades genom att Kurt Salomonson och

den främsta liberala rösten i den svenska offentligheten, Dagens Nyheter, förenades i en

285 Vintergatan 1959, s.7.  I Tiden (1959:3) gick Gunnar Eriksson i svaromål och försökte nyansera bilden av
vad svek mot visionen egentligen skulle betyda. Han vände sig mot vad han menade vara Mobergs
förenklade beskrivning, men betonade också hur viktigt det var att inte förlora känslan för orättvisor och
drömmen om framtiden. Erikssons artikel dök sedan upp som referens i Fabriksarbetaren (1960:6), där också
en större debatt om socialismen i syndikalisttidningen Arbetaren refererades med deltagande av en hel grupp
kända socialdemokratiska rörelseintellektuella, som Alvar Alsterdal, Stig Sjödin, Gunnar Hirdman, Erik
Goland.
286 Vilhelm Moberg framstod under femtiotalet som en framträdande kritiker av vad han såg som
maktövergrepp och korruption i statsapparaten. Rättsrötedebatten var ett sådant slående exemplet, liksom den
satiriska romanen Det gamla riket  (1953) med tydlig anspelning på Strindbergs klassiska samhällssatir Det
nya riket (1882). Andra exempel är Allan Eriksson som 1945 i romanen Mårten Blidman, socialdemokrat
riktade kritik mot den politiska karriärismen. Ett år senare fick han en storsäljare (75 000 ex) med sin
välfärdssatir Farväl till paradiset. Gunnar Ekelöf gestaltade i poetisk form sin skepsis mot folkemmets
sociala ingenjörskonst. Både Artur Lundkvist och Folke Fridell behandlade 1959 i sina då aktuella romaner
temat om konformismens och kollektivismens förkrympande och inskränkande effekter på människan.
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gemensam attack mot den viktigaste maktbasen för socialdemokratin, nämligen

fackföreningsrörelsen. På så sätt kom författaren att framstå som språkrör för en liberal

opposition, ideologiskt lierad med borgerligheten. Skiljevägen enbart bekräftade det som

nu så tydligt hade uppenbarats. Det var lättare att misskreditera Kurt Salomonson också

därigenom att han aldrig tidigare haft någon bas inom den socialdemokratiska

arbetarrörelsen, däremot kopplingar till syndikalismen, något som ibland användes som

förtäckt kritik i recensioner och debattinlägg. Av samma skäl var det däremot svårare att

avfärda honom som renegat och avfälling, en marginaliseringsteknik som inte varit ovanlig

i ideologiska-politiska rörelser.

  Ytterligare en omständighet som gjorde det möjligt att koppla Kurt Salomonson till den

liberala fiendesidan var redaktörsarbetet med tidskriften Kulturkontakt under  åren1958-

1959, tillsammans med författaren Birgitta Stenberg. Kulturkontakt utkom med sitt första

nummer i maj 1954 och upphörde 1960. Bakom tidskriften stod Svenska kommittén för

kulturens frihet som hade bildats 1952 med udden riktad mot kommunism och fascism. En

av grundarna till den svenska kommittén var Ture Nerman och styrelsen bestod av bland

annat Stig Dagerman och Axel Strindberg. Ett par år senare startade tidskriften med ett

stort antal kända medarbetare och skribenter, bland annat Ingemar Hedenius,  Eyvind

Johnson, Torgny Segerstedt och frihetliga socialister som Helmut Rüdiger och Evert

Arvidsson. Internationellt kända författare som Albert Camus, Stephen Spender, Raymond

Aron medverkade med artiklar i tidskriften. Kommittén var en del av en internationell

rörelse med säte i USA, The Congress for Cultural Freedom, som startade 1950 och med

siktet inställt på att neutralisera kommunistinflytandet bland främst vänsterinellektuella i

Europa för att tjäna som redskap i propagandakriget riktat mot Sovjetunionen och

kommunismen under kalla kriget.287  Kurt Salomonsons koppling till tidskriften var inget

som anfördes i debatten och föranledde öppen kritik, däremot bekräftade redaktörsskapet

en  tillhörighet  i  en  bestämd  offentlighetsmiljö,  som  inte  styrdes  av  arbetarrörelsen  utan

hade starka kopplingar till syndikalister och liberaler.

287 1967 avslöjades organisationens koppling till CIA, som fungerat som hemlig bidragsgivare till
verksamheten. För en heltäckande beskrivning av The Congress for Cultural Freedom, se Frances Stonor
Saunders, Who paid the piper. The CIA and the cultural cold war (1999).
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Slutsatser

När det överordnade syftet varit att förmedla upplevelsen av en litterär text och

skribenterna uppträtt i recensentrollen har den representativa rösten inom rörelsen haft

stora likheter med den övriga litterära offentligheten, vilket också exemplen från

fackförbundspressens debatter och litteraturanalyserna i Tiden bekräftade. De

rörelseintellektuella som formulerade uppfattningarna i estetiska frågor, var inkluderade i

den större gemenskapen av den intellektuella elit som präglades av allmänt kulturradikala

idéer och modernismens estetiska ideal. Någon konservativ politiskt-estetisk  motrörelse

existerade knappast. Om det existerade någon opposition mot kulturetablissemanget

emanerade den möjligen från grupperingar i  den  kommunistiska rörelsen.

  Sundgren som undersökt den kulturpolitiska linjen inom den socialdemokratiska rörelsen

menar att socialdemokratin inte representerade någon motoffentlighet. Rörelsen hade tidigt

utvecklats i integrerande riktning och den tendensen var inte mindre påtaglig under

folkhemsepokens verkliga blomstringstid som inföll vid den här tidpunkten.288 Palmgrens

historik över arbetarlitteraturen antydde snarast att det var fråga om en epok som i grunden

avslutats, även om författare också i fortsättningen använde teman hämtade från arbetslivet

och arbetarklassverkligheten. Bennich-Björkman beklagade den radikala traditionens

borttynande i det privatiserade och anemiska femtiotalet, men betraktade inte Fridell och

Salomonson som klassförfattare ännat än i meningen att de använde klassverkligheten som

stoff för sitt skrivande. Kurt Salomonson anfördes som exempel på en udda författarröst,

ofta i berömmande tonfall, som en förnyare av arbetarlitteraturen, men någon diskussion

om arbetarlitteratur som en del av rörelsens egen kultur förekom inte.

  Debatterna i fackförbundspressen om litteratur uppvisade i stället större likheter med den

etablerade litterära offentlighetens debatteman och litteratursyn, och att arbetarlitteratur

närmast sorterade under genrebegreppet social roman. När debatten om Kurt Salomonsons

romaner sattes in i en politisk kontext skedde en påtaglig metamorfos. Olika

rörelseintellektuella spelade nu en mer framträdande roll, den fackliga rörelsens olika

organ mobiliserades för politiska markeringar och recensionerna lämnade de traditionella

288 Sundgren har summerat socialdemokratins kulturpolitiska strävanden på följande sätt: ”Någon
arbetarkultur som kunnat konkurrera med eller verkligen utmana den borgerliga kulturella hegemonin har
helt enkelt inte funnits under svenskt 1900-tal. Den arbetarkultur på antropologisk grund som Per Forsman så
förtjänstfullt lyft fram utgör förvisso ett viktigt inslag i arbetarklassens liv och kamp, men den har aldrig tagit
sig organisatoriskt uttryck och därmed kunnat framstå som ett verkligt alternativ till den borgerliga kulturen”
(Sundgren 2007, s. 353). Lars Furuland är dock av en annan uppfattning och menar att folkrörelserna från
1850-t och åtminstone femtio till sjuttiofem år framåt är att betrakta ”som motoffentligheter (kursiv i orig.)
till den borgerliga och nationella offentligheten” (Furuland-Svedjedal 2006, s. 44).
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litteratursidorna och förflyttades till ledarsidor och politiska kolumner och texterna blev

propagandistiska i stället för resonerande. Orsaken var att romanerna var bärare av ett

politiskt laddat stoff som vid den här tidpunkten berörde både socialdemokratins

omedelbara intressen att behålla sitt maktinnehav inte bara runt decennieskiftet 1960 utan

också skapa en maktbas för ett fortsatt regerande också genom det nya decenniet. Därmed

uppstod också ett behov att kontrollera både historieskrivningen och skapa trovärdighet för

en framtidspolitik. Som vi sett befann sig partiet i stort bryderi om både samhällsförnyelse

och politikens inriktning och om väljarnas fortsatta stöd. Kurt Salomonsons sociala

romaner med sin sociologiskt distanserade verklighetsbild var svåra att avfärda. Författaren

kunde i stället misskrediteras, vilket inte var ett ovanligt grepp i  debatten.

  Eftersom den socialdemokratiskt ledda arbetarrörelsen inte bara var en folkrörelse som

lyckats organisera stora delar av arbetarklassen, utan också genom sitt  relativt långvariga

regeringsinnehav själv blivit en del av makten, kom offentlighetsuttrycken också att

präglas av detta faktum. Rörelsen var en avgörande maktresurs i manövrerandet av det

maskineri som ledde utvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Harpsundsdemokrati

kom modellen att kallas och hade en klart korporativ struktur, som innebar att de

organiserade intressena gjorde upp om politiken. En borgerlig ledarskribent i

Eskilstunakuriren (4.5 1961) skrev uppgivet om fenomenet: ”Riksdagen på

Helgeandsholmen är eliminerad. Organisationerna samlas på Harpsund och gör upp med

en handfull regeringsledamöter.” Det var åren mellan 1950 och 1970 som systemet

praktiserades som mest effektivt och också blev känt i omvärlden som ”den svenska

modellen”, vilket bland annat innebar fredlig konfliktlösning på arbetsmarknaden.

Statsvetaren Leif Lewin menar att korporatismens funktion alltid har varit att bidra till den

sociala harmonin i samhället, något som blev speciellt akut i ett historiskt skede när

arbetarklassen dök upp på den historiska arenen och samhällsutvecklingens fortsatta väg

hamnade i stöpsleven. Korporatismen blev ett maktredskap för de organiserade

klassintressena att tillvinna sig större inflytande än att enbart lita till den parlamentariska

vägen. Lewin drar därför en slutsats som också skulle kunna gälla som en kortfattad

beskrivning av den maktställning som den samlade svenska fackföreningsrörelsen hade

just i  decennieskiftet mellan femtio- och sextiotal: ”Tack vare korporatismens ordnande

hand fick industriarbetarna via sina fackföreningar ett särskilt inflytande över
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välfärdsstatens uppbyggnad och förvandlades från missnöjesgrupp till den främsta sociala

bäraren av statsintresset.”289

  Denna intrikata maktstrukturs olika förgreningar inbegrep även de fackliga rörelsernas

diskursutrymme och bidrog till att sätta gränserna för vad som fick yttras occh hur.

Sammanhållningen mellan de olika rörelsenivåerna var en förutsättning för att den

korporativa modellen skulle fungera. Kurt Salomonson utmanade dessa gränser och visade

på att verkligheten också kunde förstås på ett annat sätt än med den folkhemska

konsensusblicken. Det fanns flera faktorer än rörelsestrukturen och den korporativa

maktdelningen som kunde påverka diskussionsklimatet och den politiska dagordningen

inom rörelsens offentlighetsmiljöer. Åsa Linderborg har visat hur rörelsen använt

historieskrivningen som en maktresurs både internt och externt. Den egna

historieskrivningen blev ett led i strävandet att nå ideologisk hegemoni. De

socialdemokratiska rörelseintellektuellas historieskrivning har haft tre huvudsyften, menar

Linderborg: att disciplinera arbetarklassen och partimedlemmarna och understödja den

reformistiska och socialliberala ideologin, att nå nationell hegemoni, det vill säga en

allmän konsensus kring klassambarbete och effektivt näringsliv som avgörande för

arbetarklassens fortsatta välfärd, att nå ideologisk konsensus med de borgerliga

intellektuella för att förstärka idén om den enda och rätta vägen.290

  De framgångsrika decennierna under efterkrigstiden beskrevs i rörelsehistoriken på ett

sätt som   närmast kan betecknas som folkhemspanegyrik med katalogartade uppräkningar

av alla de välsignelser som kommit folket till del genom den förda politiken. I

rörelsehistoriken framkom också vilken vikt socialdemokratin fäste vid striden om den

allmänna tjänstepensionen (ATP). Den gavs stor utrymme och framställdes som

efterkrigstidens viktigaste strid mellan höger och vänster.291 Kurt  Salomonsons  romaner

kom att fungera som panegyrikens motbilder som ifrågasatte den officiella bilden och som

en kritisk undertext till den historiska roman som författades av rörelsens apologeter. Även

om folkhemsromanerna utspelades i samtiden fanns latent en laddning som ifrågasatte den

historiska utvecklingens självskrivna framgångsväg, eftersom romanerna lyfte fram de

mörka sidorna som historieskrivarna gärna opererade bort eller målade i andra mer

289 Lewin 1992, s. 93f.
Ekecranz m.fl. 1995, s. 27, använder historikern Rolf Torstendahls begrepp participatorisk kapitalism, som
kännetecknas av samarbete mellan stat, industri och fackföreningsrörelse. Staten ansvarar för
samhällsplanering och fördelningspolitik, den offentliga sektorn expanderar och klasskampen försvagas.
Konsumtion, marknadsföring och social ingenjörskonst är ingredienser som ytterligare bidrar till att knyta
ihop samhällskontraktet.
290 Linderborg 2002 , s. 438-489.
291 Linderborg, s. 356-357.
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tilltalande färger. Att skönlitteratur inte var oviktig i representationen av den samhälleliga

verkligheten och i historietolkningen visade diskussionen om Ivar Lo-Johanssons

Socialisten, vilken ur rörelsesynpunkt gav en korrektare bild av det historiska skeendet och

rörelsens roll och därmed lyftes fram som ett ideal.

  Socialdemokratins egna kommunikationsmönster var inte allena saliggörande för att

bestämma villkoren för den egna offentlighetens samtalskultur eller opinionsbildningen i

stort. Under 1900-talet hade mediemakten successivt  kommit att bli en institutionaliserad

realitet, som påverkade samhällsklimatet i stor omfattning.292 Den  politiska  och

ekonomiska omdaningen av Sverige skedde parallellt med att tidningspressen växte till en

institution, som på olika sätt integrerades i samhällsomvandlingen och samtidigt själv

genomgick olika utvecklings- och förändringsfaser. Journalistiken utvecklade gradvis sin

beskrivningsmakt som tog sig olika uttryck. Under mellankrigstiden var journalistiken i

huvudsak refererande för att under femtiotalet närmast kännetecknas av en samtalande

diskurs. Journalisten blev i mindre grad en utanförstående betraktare som refererade

händelser och intog mer och mer rollen av en med makten samtalande partner, något som

också blev synligt i att presenstempus användes i refererande nyhetstexter. Journalistiken

utvecklade samtidigt en intimiserande och samtalande ton till läsaren och blev en slags

förmedlande länk mellan makt och medborgare, vars relation präglades av harmoni och

samförstånd.293

  Det mest utmärkande draget i femtiotalsjournalistiken jämfört med andra decennier var

andan av endräkt.294 Folkhemmet konstruerades inte bara i sin materiella form som ett

samhällsbygge, utan formades också ideologiskt av institutioner och individer i en

diskursiv gemenskap.295 Processen tog sin början redan på trettiotalet med ett nätverk av

socialdemokratiska intellektuella inom samhällsvetenskap, nationalekonomi och arkitektur.

Så småningom knöts andra grupper till projektet med uppgift att praktiskt utforma den

politiska agendan som utredare, tekniker, socialdemokratiska lokalpolitiker, entreprenörer.

Denna samhällsomvandling öppnade också möjligheterna för journalistiken att spela en

292 Mediernas  makt  förstärks  också  av  att  de  själva  kan  definiera  sin  egen  roll.  I  boken Det redigerade
samhället (1998) beskriver Ekecrantz-Olsson fenoment på följande sätt: ”Till makten att producera
information hör också möjligheterna att producera bestämda föreställningar om vad verksamheten går ut på -
vad dess uppgift och funktion är. Journalistikens stående och effektiva budskap är att den är ett lika naturligt
som nödvändigt inslag i samhället och i våra liv. Denna anspråksfullhet, en sida av journalismen  som
tankefigur, kan bara förklaras av journalistikens centrala ställning”( s. 11 f).
293 Ekecrantz-Olsson 1998, s. 219 - 220.
294 Ekecrantz m.fl. 1995, s. 31.
295 Diskursiv gemenskap är ett begrepp som lånats från kultursociologen Robert Wuthnow och som söker
förklara mekanismen bakom nya från början oppositionella rörelsers förmåga att nå framgång och slutligen
institutionaliseras (Ekecrantz m.fl. 1995, s. 126).



218

aktivt deltagande roll, att samla folket till ett gigantiskt moderniseringsprojekt och

samtidigt knyta ihop eliten med folket.296

  Journalistiken blev inte bara en viktig gemenskapsskapande faktor, den skapade också

bilden av folkhemmet. ”Utan medierna hade folkhemmet aldrig blivit så symboliskt laddat,

och metaforerna aldrig fått sådan folklig förankring och politisk kraft”, sammanfattade

Ekecrantz-Olsson journalistikens allt viktigare samhälleliga roll vid den här tiden.297 Den

diskursiva gemenskapen skapades också med hjälp av sina negativa motpoler. Begrepp

som gott och ont fungerade som strukturerande narrativ princip. De goda representerades

av politiker, planerare och sociala ingenjörer och motpolens onda av kriminella, socialt

avvikande som hindrade uppfyllandet av de folkhemska lyckomålen. Folkhemmet

skapades i en slags polaritet med krafter som motverkade dess fullkomnande. Det var inte

bara socialt nedbrytande krafter i samhällskroppen själv som kunde utgöra hotet, utan

också utifrån kommande hot. Det kalla kriget och kommunismen var ett sådant hot. Denna

dikotomiskt präglade världsbild fick ett dominerande uttryck i offentligheten under den

heta kalla krigsdebatt som pågick under senare delen av fytiotalet och delar av femtiotalet,

vars härförare och främsta stridsman var chefredaktören för Dagens Nyheter, Herbert

Tingsten.298

  Historikern Alf W. Johansson menar att ”under en viss period präglad av en specifik

’tidsanda’ en metafor håller samman opinionsbildningen och gör att denna kan betraktas

som ett enhetligt fenomen”. Han kallar en sådan magnetisk metafor för paradigmatisk

metafor, vilket innebär att ”varje ideologiskt ställningstagande implicerar ett förhållande

till den paradigmatiska metaforen”.299 Under mellankrigstiden var folkgemenskap en sådan

metafor. Under femtiotalet blev frihet det ideologiska begrepp som samhällsdebattörerna

måste  förhålla  sig  till  och  under  sextiotalet  kom jämlikhet att bli opinionsbildningens

vattendelare.300 Frihetsdiskussionen begränsade sig inte bara till den övergripande frågan

demokrati och diktatur, utan folkhemmets konsolidering under samma tid placerade också

folkhemmets egna frihetsfrågor högt upp på dagordningen.301  Folkhemsromanerna,  som

296 Yvonne Hirdman  har visat i sin studie Att lägga livet till rätta  hur ideologi och social ingenjörskonst
bildade fundamentet för att reformera och modernisera det svenska samhället med hemmet som en viktig
arena och kvinnorna som  viktiga aktörer.
297 Ekecrantz m.fl. 1995,  s. 127.
298 Om hur gemenskapen konstrueras som ett motsatsförhållande, se Ekecrantz m.fl. 1995, s. 42-44, 205-213.
Om kriminella och avvikare, se Ekecrantz m.fl.1995., s. 195-222. Om folkhemmets förrädare,
kommunisterna, se Salomon 2007, s. 182-187.
299 Johansson 1995, s. 232.
300 Johansson, s 232f.
301 Om friheten som en del av den svenska självförståelsen under femtiotalet, se Salomon, s. 227-229.
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lyhört hade avläst sin egen tid, hamnade inte förvånande i stormens öga genom att gestalta

konflikten mellan individ och kollektiv som det mest kännetecknade tematiska draget eller

romanernas paradigmatiska metafor om man så vill.

  Den socialdemokratiska offentligheten verkade under den här tiden på två olika arenor

beroende på vad som debatterades och vilken som var publiken. När den organiserade

rösten riktade sig till en bred publik, till exempel dagstidningsläsarna och när ideologi inte

var det överordnade temat, till exempel litteraturförmedling formulerades rösten som en

flerstämmig kör i pluralistisk anda. När politik och ideologi var det överordnade syftet och

mottagarna kunde inordnas i det konglomerat av organisationer och nätverk som rörelsen

hade kommando över var den represenativa röstens kreatörer identiska med de olika

rörelseintellektuella som ibland kunde skifta kameleontiskt i sina uppfattningar beroende

på situation och ibland kunde representeras av mer cementerat fastlagda ideologiska

hållningar i syfte att på grindvakters vis hålla ordning på dem som störde ordningen.

Den kommunistiska rörelsen

Till skillnad från det omfattande nätverk av rörelser som utgjorde socialdemokratin var

kommunistpartiet en blygsam utkantsopposition i arbetarrörelsens marginal. Framgångarna

vid det första efterkrigsvalet med femton mandat i andra kammaren byttes snabbt till en

handfull vid valen under senare femtiotal.302 Den kommunistiska pressen bestod under de

här åren av tre tidningar, Arbetar-Tidningen med säte i Göteborg, Ny Dag och

Norrskensflamman i Luleå.

  Både Hungerdansen och Grottorna hade uppmärksammats i den kommunistiska pressen

av signaturen ”Claudius” och bedömts välvilligt. Grottorna framstod som en trovärdig

yrkesskildring och ”Claudius” hyste inga tvivel om författarens anlag, men skulle i stället

för den episodiska konstruktionen gärna  ha sett en längre och fylligare roman. Efter

Mannen utanför och med Sam Johansson som kritiker märktes en mer ideologiserande ton

i recensionsskrivandet och en tyngdpunktsförskjutning inträdde i bedömningen av

romanerna i riktning mot den politiska polemiken. Han drog slutsatsen att Salomonson

saknade insikter i de socialistiska teorierna, och därför hade han heller inte förmått

klargöra hur det kapitalistiska samhället fungerade. Resultatet hade blivit  en negativ

302 Hadenius 1995, s. 275f.
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gestaltning av arbetarklassen och ett idealiserande porträtt av en besviken idealist,

platschefen, som var författarens alter ego.

  I sina recensioner av de återstående två delarna av trilogin blev Sam Johansson mer

avfärdande i tonen och konkret textanalys ersattes med exempel som underströk redan

färdiga slutsatser. Sveket framstod som en förvrängd bild av verkligheten, och författaren

kunde inte tas på allvar som samhällskritiker och arbetarskildrare. Recensionen av

Skiljevägen gled över i det polemiska debattinläggets ordvändningar, något som Sam

Johansson långt ifrån var ensam om. Kurt Salomonson framställdes nu som ett regelrätt

politiskt redskap för borgerliga intressen riktade mot arbetarklassen och

fackföreningsrörelsen, samtidigt som han flirtade med syndikalisterna. Romanens verkliga

huvudperson var inte den vilsne arbetaren utan den filosoferande teknokraten och

civilingenjören, bakom vars gestalt dolde sig en ur verkligheten skapad person och som var

förattarens verkliga förebild: ”Det är teknokraten Kurt Salomonson är totalfascinerad av

och det skulle inte föråna om den gud han dyrkar i hemlighet bär namnet Kurt Nicolin”.

Den verklige Nicolin stavade sitt förnamn med C. Sam Johanssons felstavning var troligen

avsiktlig för att knyta de två Kurt närmare varandra.303

Tidskriften Vår tid

Kurt Salomonsons inträde på den litterära scenen med anspråk på att skildra det svenska

arbetarsamhället var inte en angelägenhet bara för recensenter i den kommunistiska

pressen. Partiets teoretiska organ, Vår Tid, publicerade en längre artikel (1959:1) under

rubriken ”Är sådant arbetardikt?”, där Gunnar Adolfsson gjorde en helhetsbedömning av

författarskapet med utgångspunkt i Mannen utanför och med referenser både till Grottorna

och Deras vrede. Vår Tid, som började utges 1945, får i likhet med Tiden inom

socialdemokratin representera den auktoritativa och tongivande rösten inom den

kommunistiska rörelsen. Att den teoretiska tidskriften behandlade Salomonson var ett

tecken på att hans romaner också var en  politisk angelägenhet och inte bara en fråga om

litteratur.

  Både Adolfsson och Johansson gav sitt erkännande till författarens förmåga att realistiskt

gestalta olika uttryck för klasshat och klasskonflikter. Längre än så sträckte sig inte

303 Curt Nicolin (1921-1983), civilingenjör och chef för SAS och ASEA framställdes i offentligheten som
symbol för den nya moderna chefen.
Referensen till Nicolon var också ett exempel på att den moderna ingenjören var en central aktör i uppbygget
av det moderna välfärdssamhället. Se Salomon 2007, s. 207.
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berömmet. Orsaken var dels skildringen av arbetarklassen och dels romanernas avsaknad

av politisk analys av klassens situation i det kapitalistiska konsumtionssamhället och vägen

ur det nutida tillståndet. Gunnar Adolfsson såg själva kvintessensen i författarens syn på

arbetarklassen i följande formulering i Mannen utanför: ”Samhället häftar inte längre i

skuld till oss arbetare. Den skulden är betald. Men vi vill fortfarande bli betraktade som

förfördelade, som[...]ja, som mindre vetande. Det är bekvämast så. Då behöver vi inte stå

till svars för konsekvenser[...]”. Adolfsson menade att en sådan inställning kunde vara

acceptabel, om den knöts till en person och utryckte en individuell hållning, men ”när den

ges allmängiltighet blir den sårande genom sin sanningslöshet”.

  Citatet tolkade Adolfsson som ett budskap från författarrösten i texten, men i själva verket

är det ett  kort  utsnitt  ur en längre monolog, som framfördes i  slutet  av romanen av en av

personerna, Evert Högfjäll och uttryckte en i högsta grad individuell hållning. Högfjäll

hade nämligen genomgått en intressant metamorfos under romanens gång. Han var den

karaktär ur folkhemsromanerna som mest påminde om en klasskampsbesatt och

kompromisslös person,  en schablon av en kommunist. Han mötte kärleken och

förvandlades från en programmerad robot till en tänkande och kännande individ. I det

avgörande mötet i romanen mellan platschefen  och arbetarkollektivet valde han att

frondera emot kollektivet. För Högfjäll blev det en seger över den självförtärande

bitterheten som hela tiden varit en del av den egna klassidentiteten med förkvävande

konsekvenser för det egna jaget.

  Att Adolfsson valde att låta Högfjäll representera författarrösten hade främst att göra med

den politiskt-polemiska tolkningen av texten. Citatet kunde tjäna som ett tydligt belägg för

författarens syn på arbetarklassen och dess samhälleliga situation, det vill säga att

klasskampen i sin traditionella form var överspelad och att den kollektiva organisationen

snarare var ett hinder och inte ett stöd för individen. Oviktigt var kanske inte heller att

Högfjäll också representerade en arbetare som övergav sin kommunistliknande

klasskampsinställning för en försonlig, kompromissande attityd.

  I sin slutanalys av romanens ärende (de två föregående romanerna bara underströk

tendensen), kom Adolfsson fram till att  klasskampens lagar hade försatts ur spel och

kapitalismen som helhet förändrats, att samhällets skuld till de förfördelade, utplundrade

och kuvade redan var betald, att frigörelsen, som nu var andlig, var möjlig om de

underkuvade befriade sig från sin inkapslade vrede, sin egoism, sitt slavsinne och sin

misstänksamhet. Den likhet som inte sällan påtalades mellan Kurt Salomonson och Folke

Fridell underkändes av Adolfsson utom i fråga om vissa yttre drag, till exempel gisslandet
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av monotonin i det manuella arbetet.  Hos Fridell fanns en upprorslusta hos de nedtryckta

individerna, ansåg han, medan Salomonson framställde dem som ”passiva trälar” och

dessutom anklagade dem för att i högre grad vara fångar under sitt eget slavsinne än

”samhälls-och produktionsförhållandenas fånge”. Svaret  på Adolfssons inledande fråga

om sådant var arbetardikt kunde bara bli ett tveklöst nej.304 Att döma av Gunnar

Adolfssons uppgörelse  i Vår Tid och Sam Johanssons recensioner i den kommunistiska

dagspressen räknades  Kurt Salomonson snarast till klassfienden och hans bild av det

svenska samhället och arbetarklassen uppfattades som ett politiskt-ideologiskt

ställningstagande, som gick stick i stäv med den samhällsanalys och politiska strategi som

vägledde kommunistpartiet.

  Efter Adolfssons uppgörelse med Salomonson fortsatte Vår Tid (1959:2)  diskussionen

om arbetardiktningen, nu med Ivar Lo-Johansson som utgångspunkt och med

Salomonsonkritikern Sam Johansson som upphovsman. För både socialdemokratin och

kommunistpartiet var tydligen Ivar Lo-Johansson och framför allt hans aktuella bok

Socialisten en lämplig utgångspunkt för att precisera den egna synen på relationen mellan

en arbetarförfattare och rörelsen. I artikeln betonades inledningsvis att arbetarlitteraturen

var en produkt av rörelsen, som skapat förutsättningarna för dess tillkomst, vilket mynnade

ut i slutsatsen: ”Arbetardikt och arbetarförfattare får vi sålunda först när arbetarna formerat

sig till klass i och för sig, dvs. upprättat sina egna kamporgan”. Ivar Lo-Johansson var unik

i sin generation genom att han inte i likhet med många andra som ”skrivit av sig sin sociala

indignation” glidit in i det borgerliga lägret. Han ”hade hållit stilen” och gjort sig till den

främsta uttolkaren av en del av det svenska proletariatet. Hans tillkortakommanden bestod

främst i att hans ställningstaganden i klassfrågor var känslobetingade och inte vägledda av

de nödvändiga teoretiska insikterna, samma kritik som riktats mot Salomonson. Skillnaden

var förstås att Lo-Johansson bejakat  klassen och kollektivet som positiv politisk kraft. På

liknande sätt som i fackförbundspressen ställdes här Kurt Salomonson och Mannen utanför

som en ideologisk motpol till den politiskt korrekta Socialisten.

  Sam Johansson och Gunnar Adolfsson var inte de enda som uttryckte litteraturpolitiska

uppfattningar i tidskriften. Några år tidigare i samband med att det kommunistiska förlaget

Arbetarkultur firade sitt 25-årsjubileum hade Vår Tid (1955:8) en artikel av Knut

Bäckström under rubriken ”Litteraturen som vapen”, där han visade genom exempel att

den framsynta litteraturen, den som stod på folkets sida, var den litteratur som också haft

304 Gunnar Adolfsson (1906-1983) var författare, journalist, riksdagsman. För en utförligare presentation, se
Furuland-Svedjedal 2006, s. 309-311.
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störst förutsättningar att överleva i traditionen. Det var också den litteraturen som ofta var

bärare av tidens radikala och mest progressiva idéer ”och utövar ett mycket större

inflytande än som direkt kan utläsas”. Litteraturen var alltså en viktig del av den politiska

kampen. Problemet var däremot att den goda litteraturens villkor bestämdes av

förlagsmonopolen, vilket fick till följd att den  marginaliserades på bekostnad av ”den

människofientliga amerikaniserade litteraturen”. De folkrörelseanknutna förlagen, som

representerade en motkraft, hade ännu inte kapacitet att bjuda tillräckligt stark konkurrens.

Orsaken till att den goda litteraturen trängdes undan var att den hade bestående och

revolutionerande betydelse och vidare: ”Den tänder sinnena och inspirerar människorna till

nya och verkningsfullare insatser för en bättre värld”, men av framstegets fiender

avfärdades den som tendenslitteratur. ”Men all stor litteratur är tendentiös”, ansåg

Bäckström och exemplifierade med Maxim Gorkij, Martin Andersen Nexö, Leo Tolstoj,

William Shakespeare och August Strindberg. Romanen var en speciellt gynnad genre,

eftersom den förmådde gestalta konflikter och försätta människor i kreativ problemlösning.

”Ju mer en författare förmår att upptäcka och belysa konflikterna i tillvaron, desto mer har

han att ge sina kämpande medmänniskor”, sammanfattade Bäckström romanens raison

d’être. Hur förhöll sig då arbetarromanen till denna romangenrens allmänna typologi?

  Arbetarlitteraturen var underordnad klassens långsiktiga mål att befria inte bara

arbetarklassen utan hela mänskligheten ”från krig och utsugning”.  Det innebar att det

fanns några områden som arbetarförfattarna måste inrikta sig mot, inte minst

huvudmotsättningen till den härskande bourgeoisin. Kännedom om marxismen var därvid

en fördel. Splittring, misstro, håglöshet och sorglöshet i de egna leden måste belysas och

optimismen måste lyftas fram och det kälkborgerliga inflytandet över arbetarklassen

klargöras. Det var följaktligen de överordnade ideologiska motiven som bestämde

litteratursynen. Av det egna förlaget efterlyste han den ”goda svenska bonderomanen”,

som skildrade arbetarklassens och böndernas gemensamma klassintressen och romaner

som belyste den nya växande tjänstemannaklassen. Kurt Salomonsons folkhemsromaner

var närmast idealtypens negation att döma av Bäckströms litteraturutopi. När förlaget

Arbetarkultur startade 1930 hade inriktningen bestämts av föreställningen om att

arbetarklassen skulle skapa sig sin egen kultur riktad både mot det reaktionärt borgerliga

inflytandet och mot den hållningslösa socialdemokratin.305 Hos Bäckström fanns mycket

305 Furuland –Svedjedal 2006, s. 501. Om partiets diskussioner om proletärkultur som föregick bildandet av
Arbetarkultur, se  Sundgren 2007, s. 224-232. Kulturen uppfattades som en moralisk fråga och den proletära
kulturen var överlägsen den borgerliga därför att proletariatet var  bärare av den historiska rollen att befria
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av dessa föreställningar kvar, även om partiet omprövade sina generella strategier under

femtiotalet. Kulturprogrammet från 1948, som Sundgren utförligt analyserat, var ett tecken

på att partiet medvetet önskade bredda stödet från intellektuella.306 Den allmänna strategin

i efterkrigsepoken hade genomsyrats av en vilja att uppträda tillsammans med

socialdemokratin, som en enad rörelse för att genomföra socialismen med fredliga medel,

en enhetsfrontspolitik uppifrån.307

  En mer tidsanpassad syn på kulturens roll under den moderna kapitalismen representerade

Egil Malmsten i artikeln ”Om borgerlig och socialistisk kulturuppfattning” (Vår Tid

1958:6). Malmsten knöt an till en radioserie av Erik Goland om ”kulturindustrin”, vilket

tydde på att Adornos begrepp fått fotfäste i kulturdebatten.308 Han vände sig mot den

diffusa bild som gavs i programmet om masskultur och elitkultur och definierade om

problemställningen. När masskultur var lika med profitkultur som pådyvlades folket i

ekonomiskt vinningssyfte var masskulturen förkastlig och hamnade också i

motsatsställning till den elitkultur som omfattades av en exklusiv del av befolkningen.

Motsättningen mellan elit och massa kunde upphävas om eliten demokratiserades, det vill

säga insåg att dess existens egentligen berodde av folkflertalets välvilja, som faktiskt

bekostade en stor del av elitkulturens olika yttringar. På det sättet kunde en demokratisk

kultur växa fram som nådde stora massor, och som inte kännetecknades av profitkulturens

spekulativa och publikfriande uttryck. Den borgerliga ideologin var själva förutsättningen

för profitkulturens utbredning och skulle bekämpas. Den borgerliga kulturen däremot var

inte samma sak, utan den skulle i stället integreras i den progressiva, demokratiska

traditionen. Bäckström representerade den äldre mer klasskampspräglade synen.

Malmstens uppfattningar återspeglade i högre grad den nya linjen som utmejslats i partiet

under efterkrigstiden med den nya maktstrategin som vägledning.309

mänskligheten. Arbetarklassen, som bärare av specifika etiska egenskaper och ett särskilt tänkande, var
proletkulttänkandets kärna.
306 Sundgren, s. 244-250.
307 Om partiet centrala programpunkter under femtiotalet, se Hermansson 1984, s. 124 f och 161f.
308 Gunnar Gunnarson hade utgått från Adorno i sin uppgörelse med tidens romankonst (Tiden 1958:9)
309 Egil Malmsten var konstnär, son till den kände möbelformgivaren Carl Malmsten. Artikeln byggde på ett
tal som hölls vid en konferens med kommunistiska intellektuella.
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Ideologin avgörande

Reaktionen på Kurt Salomonsons sociala romaner återspeglade några tydliga skillnader

mellan den socialdemokratiska och kommunistiska rörelsen. Den senare styrdes i högre

grad av ideologiska motiv. Klassen som skulle vara fundamentet i den kommande stora

samhällsomvälvningen kunde inte beskrivas på det sätt Kurt Salomonson gjorde. Den

idealiserade klasskämpen i den kommunistiska föreställnigsvärlden befann sig ljusår från

den avsminkade bilden av arbetaren, arbetarsamhället och dess organisationer som han

målade upp i sina romaner. Ideologin berörde inte bara den politiska sfären utan också

kulturens område. Socialdemokratins kultursyn hade sedan länge blivit en del av

medborgarsamhällets olika offentligheter och institutioner och kunde knappast göra

anspråk på att representera en motkultur. Den negativa syn på  Sveket och i synnerhet

Skiljevägen  bland  främst ledande representanter för fackföreningsrörelsen och en del

rörelseintellektuella hade mindre med ideologi  i strikt mening att göra. Det handlade i

stället om att rörelsen, som den för samhällsutvecklingen  ansvariga politiska kraften, fick

sitt livsverk ifrågasatt och bitvis underkänt, vilket i sin tur kunde bidra till att försvaga

förtroendet i den väljarkår som fortfarande var socialdemokratins nödvändiga bas för

fortsatt maktinnehav, nämligen den traditionella industriarbetarklassen.

  I kommunistpartiets ideologiska arsenal fanns inte bara den marxist-leninistiska och

sovjetbaserade politiska linjen som orienteringsriktning. I partiet fanns också en diskussion

som berörde kultur och litteratur, vilket det antagna kulturprogrammet 1948 återspeglade

och som Sundgren ingående belyst. Också i dessa debatter uppstod och främjades

åsiktsbildningar inom litteratur-och konstområdet som sannolikt hade inverkan på

bedömningen av samtida konstyttringar och även Kurt Salomonsons romankonst.310

Motsättningen mellan traditionalism och modernism hade satt spår i  det statsbärande

partiets kulturpolitiska tänkande och yttrade sig i modernistisk arkitektur och social

ingenjörskonst parallellt med ett nyhumanistiskt bildningsideal som vägledning för

kulturpolitiken. I kommunistpartiet fanns liknande spänningsfält i synsättet på modernism

och traditionella kulturyttringar, vilket Sundgren träffande fångar under rubriken

”Lindegren och Jularbo”.311 Även om Sundgren påpekar att det nya programmet tog

310 Tjugotalets proletkult, klasskampsbildning och socialistiska realism satte sin prägel på kultursynen under
partiets tidiga skeden.Efterkrigsdiskussionen med en ny politisk strategi för makterövring ledde till ett
kulturprogram  som var anpassat för den nya situationen och där socialistisk realism tonades ner (Sundberg
2007, s. 171-284).
311 Sundgren, s. 269-274.
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avstånd från den sovjetiska tolkningen av socialistisk realism och i stället betonade

konstens frihet gav flera av skribenterna i Vår Tid intryck av att ändå omfatta

föreställningen om en kommunistisk estetik. Det äldre mer dogmatiska synsättet levde kvar

som en ideologisk strömning oavsett programskrivningar.

  Det nyhumanistiska, engbergska bildningsidealet motsvarades av kommunistpartiets krav

på socialistisk realism. I likhet med nyhumanismen kunde även den socialistiska realismen

förenas  med  ett  främjande  av  det  nationella  kulturarvet.  Sovjetunionen  själv  var  ett

praktexempel på det. Den socialistiska realismens kanonbildning byggdes upp med

historiska exempel (Balzac, Shakespeare) i kombination med ideologiska dogmer kopplade

till den allmänna politiska teoribildningen.312 Romanens narratologiska struktur skulle

styras av ”typiska karaktärer under typiska omständigheter”. Realismens seger avtäckte

alltid, oavsett författarens politiska preferenser, verklighetens sanna karaktär. Den

socialistiska realismen praktiserad på nutidens förhållanden borde innehålla en positiv

hjälte, en handling som visade på socialismens möjligheter och seger. Ett så strikt

formulerat program var samtidigt negationen till annan estetik som inte uppfyllde

kriterierna, som till exempel idealistisk konst, modernism och naturalism313

  Kurt Salomonsons romanestetik hamnade på kollisionskurs med den socialistiska

realismens programkrav på flera punkter. Romanpersoner som styrdes av sina idealistiska

föreställningar kopplade till individuella livsmål  och planlöst sökande, stod i oförsonlig

motsats till den socialistiska realismens positiva hjältar, som var styrda av sitt politiska

medvetande och av historiematerialismens inneboende lagbundenhet med målet att som

sanna proletärer kämpa för att genomföra revolutionen. Naturalismen med sina smutsiga

detaljer och cyniska avslöjanden av mänsklig fulhet och låga instinkter var också en del av

den Salomonsonska romanverkligheten och hamnade därför på kollisionskurs med den

socialistiska realismens manual. Realismens seger i den kommunistiska versionen var i

själva verket verkligheten färglagd efter den kommunistiska världsbilden. Realismens

seger i Kurt Salomonsons romaner var i stället en avsminkad verklighet,  till fullo blottad i

hela sin anskrämlighet.

312 I Vår Tid fanns regelbundet artiklar om författare i den äldre traditionen som skulle införlivas i det
progressiva, nationella kulturarvet. Kurt Aspelin skrev om Almqvist som samhällskritiker (Vår Tid 1955:1),
Hans O. Granlid om Norrlands-och folklivsskildraren Olof Högberg (Vår Tid 1955:7) och om Hjalmar
Bergman (Vår Tid 1956:1). Vidare under femtiotalet förekom artiklar om Heine, Ibsen, Linné, Thorild.
313 Sundgren, s. 258.
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Syndikalismen – offentlighet och ideologi

Tidningen Arbetaren

Den syndikalistiska rörelsens främsta arena var tidningen Arbetaren eller Dagstidningen

(DT) som den kallades under några år under femtiotalet med tilllägget Arbetaren, innan

den övergick till veckoutgivning 1958.314 Tidningen speglade i sitt redaktionella stoff den

syndikalistiska idédebatten och rörelsens politiska ställningstaganden, men den präglades

också i minst lika hög grad av skribenter som inte bekände sig till någon bestämd politisk

trosuppfattning annat än frihetliga principer, kulturradikalism och en positiv nyfikenhet på

syndikalism och anarkism.  Redan under fyrtiotalet blev tidningen ett viktigt forum för

författare tillhörande 40-talistgruppen. Under femtiotalet utvidgades skribentskaran  till

den generation som föddes i början av trettiotalet och som började publicera sig under

femtiotalets senare del och som kom att spela en stor roll under sextio-och sjuttiotalen.315

  De regelbundet medverkande journalisterna i tidningen var självlärda och ideologiskt

skolade i rörelsen. På femtiotalet rekryterades delvis andra talanger. Det handlade om

”publicistiskt hemlösa skrivare”, som redaktören Edvard Ramström uttryckte det.

”Arbetaren blev journalistskola för en mindre åsiktsstyrd men ändå radikal generation av

unga skrivkunniga förmågor. De kom från skilda samhällsmiljöer och inflytelser men hade

det gemensamt att de inte tyngdes av några akademiska meriter”, sammanfattade

Ramström rekryteringspolicyn.316 Kurt Salomonson tillhörde den kategorin. Han knöts till

redaktionen 1955 och skrev reportage, filmrecensioner och artiklar om sport i första hand. I

den syndikalistiska offentlighetens publikationsarsenal fanns också tidskriften Zenit, som

först var organ för syndikalistiska ungdomsförbundet men från och med 1959

representerade de fria syndikalistiska grupperna.317 Recensionerna av Kurt Salomonsons

romaner  i Arbetaren och Zenit förhöll sig positiva till det samhällskritiska temat.

Reservationerna handlade främst om i vad mån samhällskritiken inkräktade menligt på den

litterära gestaltningen och formen. Ulrich Herz recension i Zenit (1962:4-5) av Skiljevägen

är det främsta exemplet. Som helhet uppvisade Arbetarens recensioner påtagliga likheter

314 Arbetaren grundades 1922 som dagstidning för Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).
315 Furuland m.fl., 1999, s.19 f.  Se även Furuland-Svedjedal 2006, s.106.
316 Ramström 1978, s. 70-72. Namn som Ramström nämner är bl. a. Gunnar Oldin, Mauritz Edström, Örjan
Wallqvist, Harry Järv, Bertil Gripenfors, Sven Lindqvist, Arne Sand.
317 Utöver Arbetaren och Zenit var rörelsens viktigaste redskap för information och politisk propaganda
förlaget Federativ.
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med kritikerkollektivets positiva recensioner oavsett publikationens politiska hemvist eller

publicistiska inriktning.

Det syndikalistiska sambandet

Redan vid debuten med Hungerdansen tillhörde Kurt Salomonson Arbetarens redaktion,

något som naturligtvis kunde ha inverkan på hur han bedömdes av  tidningens recensenter.

Den främsta orsaken till att kritikerna i de syndikalistiska publikationerna inte hade

ideologiska invändningar mot samhällsskildringen i folkhemsromanerna var troligtvis inte

kollegial lojalitet, utan den idémässiga samstämmighet som rådde inom en stor grupp

frihetliga intellektuella, av vilka många medverkade också i annan vänster- eller

kulturradikal press. För den här gruppen skribenter var hävdandet av individens frihet

gentemot statens eller andra  kollektiva intressens allt större inflytande ett centralt inslag i

samhällskritiken.

  Det var vanligtvis inte en syndikalistiskt grundad vision om ett framtida lyckosamhälle,

en parallell till den kommunistiska, klasslösa paradisdrömmen, som vägledde engagemang

och patos hos den brokiga skara skribenter som medverkade i tidningen. Arbetaren liknade

minst av allt en rätlinjig partitidning, som propagerade färdigtänkta sanningar för läsarna.

De ideologiskt inriktade texterna var snarast en integrerad del av en heterogen  textflora

som debatterade, kommenterade eller bara informerade läsarna om vitt skilda ämnen.

Skribenterna, inte minst de oprövade förmågorna som ville sätta avtryck i spalterna, hade

genom den öppna publiceringspolicyn en möjlighet som alla nya hungriga skribenter

önskar, nämligen att få se sig själva i tryck. Denna öppenhet mot författare var inte bara ett

uttryck för den redan omtalade liberala publiceringspraktiken, utan återspeglade  också en

syn på litteraturen som en del av en ideologisk strömning inom syndikaliströrelsen under

efterkrigstiden, var djupare innebörd var behovet av att skapa en ny människa.

Syndikalismens politiska analys av efterkrigssamhället övergick från klasskampsretorik till

anarkistisk civilisationskritik. Ideologierna och politiken erbjöd inte de självklara

lösningarna. Litteraturen gav i stället möjligheterna att formulara frågor och söka svar. 318

Om öppenhet, pluralism och frihetliga principer bidrog till att mottagandet av Kurt

Salomonsons romaner blev positivt jämfört med det motsägelsefulla och bitvis negativa

och avfärdande mottagandet hos övriga delar av arbetarrörelsen återstår ändå frågan i vad

318 Tom Karlsson 1999, s. 133-139.
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mån syndikalistisk ideologi präglat romantexterna och recensenterna och därmed

värderingen av romanerna. Ulrich Herz var inte den enda som refererade till syndikalismen

för att  karakterisera folkhemsromanernas samhällskritiska perspektiv. Herz ställde sig

frågan om ”det syndikalistiska” menligt inverkade på romanernas konstnärliga gestaltning.

I  andra fall däremot handlade det antingen om en ideologisk identifikation mellan

författare  och  text  i  ett  förklarande  syfte  eller  om  ett  retoriskt  medel  att  avfärda

samhällskritiska argument i romantexten och skapa misstro mot avsändaren.319

  På vad sätt var då romanerna syndikalistiska och kan man tala om att Kurt Salomonson

var en syndikalistisk författare på samma sätt som Folke Fridell och vad innebar

syndikalism vid den här tidpunkten? Den syndikalism som kännetecknade femtiotalet

skilde sig markant från den som stadfästes programmatiskt vid rörelsens grundande.

Revolution hade efterträtts av evolution i synen på samhällsutveckligen. En anpassning

hade skett till den verklighet som kriget orsakat och folkhemspolitiken skapat, även om det

fanns en strävan  kvar att omvandla samhället i federalistisk riktning  med  arbetarstyrda

företag. Evert Arvidsson sammanfattade i skriften Syndikalismen i nutidssamhället (1959)

de bärande idéer som vägledde rörelsen under den här tiden.320

  Syndikalismen var motståndare till statssocialismen och förespråkade en socialism utan

stat, det vill säga de arbetande själva skulle överta produktionen och styra företagen.

Syndikalismen  var i första hand en rörelse och inte en lära, vilket innebar att den avvisade

marxismens determinism. Direkt aktion var rörelsens valspråk, vilket också förutsatte

organisation och kollektivt uppträdande bland arbetarna för att vara framgångsrik. Idén om

övertagande av produktionen förutsatte också att arbetarklassen gjorde sig oberoende av de

politiska partierna. Fackföreningen skulle vara basen i det syndikalistiska samhället och

både ansvara för arbetarnas löner och arbetsvillkor, samtidigt som den skulle vara

drivkraften i omvandlingen av samhället i riktning mot den statslösa socialismen.

Våldsamma kampmetoder hörde till historien  och i stället bejakades  demokratins

spelregler.  Syndikalismen var nationslös och syftade till att upprätta ett solidariskt

samverkande nationslöst världssamhälle. ”För syndikalismen gäller icke börd, ras, tro eller

nation, utan människan allenast”, sammanfattade Arvidsson rörelsens credo.321

319 Frekvensen av referenser till syndikalism ökade markant när Skiljevägen recenserades och debatterades.
Att utså misstro var den främsta funktionen och den användes flitigast av publikationer inom arbetarrörelsen.
320 Syndikalismen i nutidssamhället var en sammanställning av artiklar tidigare publicerade året innan i
Arbetaren och tidskriften Kulturkontakt. Arvidsson utkom 1955 med skriften Industriell demokrati, som
debatterade frågan om demokratiskt styrda företag, en av de mest centrala områdena i syndikalisternas
program under den här tiden.
321 Arvidsson 1959, s. 28.
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Utopiska drömmar om framtiden  var en sak, men vad ville och kunde en marginaliserad

rörelse som syndikalismen uträtta i den krassa verkligheten, frågade sig Arvidsson. Trots

sin litenhet borde rörelsen aspirera på rollen som ”den liberala demokratins räddare och

förbättrande fortsättning. Det är häri vi ser syndikalismens huvuduppgift”.322 De totalitära

lärorna nazism och fascism hade besegrats men nu återstod statssocialismen både i

bolsjevismens form och den statssocialism som utgjorde själva maktstrukturen i

folkemmet. Att stödja den liberala demokratin var därför den viktigaste frågan, inte bara

kortsiktigt utan också för att den var basen för en fortsatt utveckling av ett frihetligt

samhälle i den form som syndikalister föreställde sig det.323 I praktiken innebar detta att

syndikalismen blev bundsförvant till de liberala krafter som bekämpade kommunismen och

den korporativa statens ökade maktanspråk. Frihetlighet i olika former blev  den

syndikalistiska rörelsens varumärke.324

  Den syndikalistiske författaren Folke Fridell kände sig manad redan tidigt i sin

författarkarriär, 1947, ett par år efter den egna romandebuten, att programmatiskt markera

sin syn på  proletärlitteraturens roll i maskinslaveriets tid. Fridell menade nämligen att

genren sakta tynade bort fastän den skrämmande tidsutvecklingen ”riktigt ropar efter

levande gestaltning”.325 Den  gamla  proletärlitteraturen  hade  gjort  sitt.

Fattigdomsbekämpningen var avklarad. Nu gällde det den moderna maskinslavens brist på

människovärde. Det självbiografiska berättandet, så typiskt för den tidigare

arbetarlitteraturen, hade lett författarna in i en litterär återvändsgränd och därmed bort från

den aktuella verkligheten. ”Den pånyttfödda proletärlitteraturen måste äntligen försöka

säga hela sanningen. Tränga till botten; blotta, dissekera, gestalta. Dra fram i solljusets

obarmhärtighet all den ynkedom maskinkultens religiositet har i beredskap åt människan

och mänskligheten.”326 Fridell var medveten om att denna nya väg för proletärdiktningen

skulle möta på motstånd, också från arbetarna själva, som inte ville möta sin egen

verklighet i en obarmhärtigt avskalad form, utan hellre tog sin tillflykt i

förströelselitteratur. Han menade att orsaken i första hand inte var en brist på kulturell

bildning, utan att maskinslavens vardagsverklighet brutalt hade slipat ner hans sinnen och

322 Arvidsson, 1959 s. 34.
323 Som komplement  till Evert Arvidssons presentation, se ”Principförklaring för SAC” i Bergkvist-
Arvidsson 1960, s. 284-286.
324 Alla var inte överens om inriktningen, inte heller sentida bedömare. Arwid Lund karakteriserar
inriktningen som ”den svenska syndikalismens harakiri på 1950-talet. (Lund 2001, s. 74)
325 Fridell 1970, s. 24. Citatet hämtat ur artikeln ”Arbetarna och proletärlitteraturen”, s. 24-29. Artikeln
publicerades första gången i Folket i Bild 1947 med rubriken ”Arbetarna och proletärdikten”.
326 Fridell, s. 26.
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intellekt och gjort honom både blind för verkligheten och oförmögen till sanningssökande

och konstupplevelser.327

  Människans maskintillvaro var själva sinnebilden för den nya tiden och effektiviteten

dess gudom. Så formulerade han sig i korthet i en längre essä ”Nya mål för arbetardikten”

samma år, där han fördjupade sin tidsanalys och litteraturens roll.328 Inte bara arbetaren var

indragen i  och förslavad av maskinkulturens speciella kännetecken. Befrielsen ur det

tillståndet pekade mot en befrielse av hela mänskligheten och att ”söka denna motpol för

maskintidens del är kanske en uppgift speciellt för arbetardikten”, ansåg han.329 Så

småningom tycktes han, om än något vagt, omfamna föreställningen att kollektiv

delaktighet och ansvar pekade mot en lösning: ”En frigörelse av detta ansvar kanske kunde

ersätta slöheten med intresse och göra maskinen till tjänaren och människan till herre.”330

Fridells båda romaner och programmatiska tankar om proletärdikten var i sig ett uttryck för

den förskjutning  som han talade om i proletärlitteraturens egen historiska rörelse. Fokus

hade flyttats från de författare som själva hade burits fram i förändringsvågen av Sverige

från fattigsamhälle till välfärdssamhälle.

  Den nya tidens proletärlitteratur måste hitta ett nytt perspektiv i sitt berättande, en

utanförståendes klarsynta realism, utan kopplingar och lojalitet med den samhällsapparat

som varit delaktig i skapandet av det maskinstyrda välfärdssamhället. Människan och

maskinsamhället var inte bara en träffande karakteristik av ett aktuellt samhällstillstånd

som präglade tillvaron för de stora arbetarmassorna, utan också en metafor för den

alienation som också intellektuella kunde uppleva, ett utanförskap som de delade med

syndikalister och som delvis kunde förklara författares dragning till syndikalismens

idévärld. Fridell riktade sina appeller i Folket i Bild och genom KFs förlag och inte i

tidningen  Arbetaren,  ett  beslut  som  säkert  grundade  sig  i  en  vilja  att  nå  ut  så  brett  som

möjligt med sitt budskap. Kärnan i hans budskap var ett påbud om en ny realism och

därmed en ny medvetenhet om människans belägenhet och en fördjupad diskussion om

vägarna ut ur maskinkulturens förslavande inverkan på människorna, inte ett krav på

litteraturens underordning under en politisk ideologi.

327 Jämför Roger Bengtsson i Hungerdansen och Kurt Salomonsons diskussionsinlägg i Dagens Nyheter
1955.
328 Ursprungligen utgavs texten som ett särtryck av KF Bokförlag 1947. För debatten om Fridells romaner
och program för arbetardikten, se Blom 1978, s. 104-122. Debattens dramaturgi och argumentationsmönster
känns igen från debatten om folkhemsromanerna tio år senare.
329 Fridell, s. 33.
330 Fridell , s. 45.
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Syndikalismen var, till skillnad från marxistiskt präglade rörelser, mindre benägen att

sortera in samhälleliga skeenden efter bestämda kategorier och klassificera dem

ideologiskt. Åtminstone vände sig Mauritz Edström mot den tendensen i en stor artikel i

Arbetaren (29.6 1955) som handlade om arbetarkultur och socialistisk estetik, där han

inledningsvis konstaterade, i motsats till marxistiska testuggare, att ”kulturvärderingar och

kulturyttringar ärvs, skapas och beblandas ju inte efter det enkla schema, som

’arbetarkulturens’ förfäktare vill men aldrig lyckas bevisa”.331 Föreställningen om ett

enhetligt samhälle med en enhetlig gemenskapskultur har aldrig släppt sitt grepp om

socialister, fortsatte han, trots att det bevisligen lett till en totalitär mardröm.

Huvudföremålet för Edströms kritik var Svante Foersters ”storartat kaotiska spekulationer”

om ”den socialistiska estetiken” i den socialdemokratiska Aftontidningen. Edström fann en

bundsförvant i Harry Schein som i Tiden (1955:6) skrivit en essä som just berörde

problemet med ”socialdemokratins tvångsäktenskap med konsten” för att använda Scheins

formuleringar. Schein såg  på konsten på samma sätt som naturvetenskapen, som inte

heller den försvurit sig åt en viss ideologi. Kulturen styrdes av sina egna behov och

överväganden och borde fungera som en partisangrupp och utgöra en egen aristokrati.

  Det är lönlöst att diskutera vad ”arbetarkultur” är, fortsatte Edström. Det vore mer

fruktbart att lösa kulturpolitiska problem som har med konsumtion och produktion av

konstens artefakter att göra. Konsten måste alltid befinna sig i minoritet, menade Edström

och gick emot de folkbildningssträvanden som varit en del av rörelsens hela historia.

Socialismen och rörelsen hade spelat en avgörande historisk roll, men vilken roll de skulle

spela i framtiden var inte lika självklar. Att en politisk rörelse skulle tillskansa sig total

politisk hegemoni fanns det numera inget stöd för i det demokratiska samhällets politiska

tänkande, men inom kultur och konstområdet rådde fortfarande en kluven inställning på

den punkten, menade Edström, vilket Scheins och Foersters artiklar åskådliggjorde.332 Att

Arbetarens kulturredaktör tog en så klar ställning mot att underordna litteraturen en politisk

331 Mauritz Edström var vid den här tiden kulturredaktör för Arbetaren. Han övergick 1956 till Dagens
Nyheter (Ramström 1978, s. 72).
332 Den frihetliga, sökande inställningen som präglade redaktionsmiljön på Arbetaren återspeglade sig också i
den omfattande intervjuserie som Birgitta Stenberg gjorde med femton författare 1957 under vinjetten
”Diktarna inför nutidsproblemen”. Några av författarna hade uttalade sympatier för syndikalismen som Folke
Fridell och Ragnar Oldberg. Vilhelm Moberg var närmast att beteckna som liberal och fiende till
statssocialismen, medan andra representerade den litterära offentligheten som Lars Gyllensten och Olof
Lagercrantz. Inget tydde på att urvalet styrdes av en politisk agenda, utan det var brottandet med tidens
livsåskådningsfrågor och människans utsatthet som var det som uppfyllde sinnena. Ett dominerande tema var
atomkrigshotet och utsatthetens dilemma, ungdomens vilsenhet och revolt i välfärdssamhället,
teknikutvecklingens otakt med  samhället, avsaknaden av idédebatt och populärkulturens allt större
dominans. Precis som i en del av debatterna i den övriga arbetarpressen tycktes samhällsutvecklingen befinna
sig i en kris, liksom botemedlen för den, även i de frihetliga socialisternas tidning.
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dagordning var ytterligare ett belägg för det syndikalistiska synsättet att litteraturen

uttryckte en annan sida av det mänskliga än att vara kugge i uppbygget av ett bestämt

samhällsmaskineri.

  Kurt Salomonson var under några år en del av Arbeterens redaktionsmiljö samtidigt som

han formade sitt fortsatta författarskap. Att så var fallet innebar knappast att det förekom

något kollektivt tvång eller ens förväntningar att han som författare skulle leva upp till ett

visst program. Pluralismen bland kulturskribenterna och de fria medarbetarna i tidningen

var närmast programmatisk.  Att döma av recensionskommentarer och kritik fanns

uppenbarligen inslag  i romanerna som framkallade talet om syndikalism.  Sådana

påpekanden  kunde röra sig om associativa felslut mellan författarliv och text, i många fall

förstärkta av ett polemiskt behov i en debattsituation där politiska vinster eller förluster låg

i vågskålen. Men de kunde naturligtvis också grunda sig i överväganden baserade på

noggrann läsning av romanerna. Eftersom syndikalistkopplingen så regelbundet lyftes fram

i offentligheten är det motiverat att se närmare på hur temat gestaltades i romanerna.

  En vanligt förekommande genrebeteckning för Grottorna och främst folkhemsromanerna

var social roman och med reportaget som gestaltande modus eller kort och gott bara

reportage. Om ”det syndikalistiska” var framträdande skulle det innebära att

genrebestämningen också kunde inrymmas i det som Susan Suleiman har kallat roman à

thèse, det vill säga en text med ett tydligt didaktiskt element i syfte att övertyga läsaren om

värdet av en viss åskådning, presenterat i den realistiska romanens form.333 För att läsaren

skall ledas i den riktningen måste också finnas något i texten som denne uppfattar som en

tes, en vision, en övertygelse, en moralisk ståndpunkt och som dessutom måste framträda i

en tydlig form. Finns då något av detta i folkhemsromanerna  och föranleder det i så fall

tolkningsproblem? En  syndikalistisk text skulle i teorin kunna vara uppbyggd så att den

leder läsaren in i en fiktiv, realistisk verklighet, beskriven  och dramturgiskt gestaltad på ett

sådant sätt att när läsaren ”går i mål” har han på det mest naturliga sätt vunnit ideologiska

insikter i den riktning som författaren önskade.

Med en sådan läsning framstår Mannen utanför som  den  roman  som  åtminstone  i  sin

struktur enklast skulle kunna inordnas i schemat. Huvudpersonen, ”mannen utanför”skulle

kunna tolkas som representant för den syndikalistiska idén, att det är de faktiska

333 Susan Rubin Suleimans definition av roman à thèse,  som  hon   gör  en  ingående  analys  av  i  sitt  verk
Authoritarian fictions. The ideological novel as a literary genre, har följande lydelse: ”a roman à thèse is a
novel written in the realistic mode (that is, based on an aesthetic of verisimilitude and representation), which
signals itself to the reader as primarily didactic in intent, seeking to demonstrate the validity of a political,
philosophical, or religious doctrine”  (Suleiman 1983, s. 7).
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producenterna som också skall ha kontroll över produktionen och därmed också ansvaret.

Romanen visar att de gamla klasstrukturerna och motsättningarna fortfarande dominerar

och därför omintetgör förändringen. Romanens projekt, som också är platschefens projekt,

ansluter visserligen till en av syndikalismens kärnfrågor, men fortsättningen, det som

skulle vara tesens slutförande i persuasio (övertygelse), övergår i stället i vad som närmast

kan  beskrivas  som  desillusion  och  en  smärtsam  insikt  hos  en  av  de  mest  ideologiska  av

arbetarna, att huvudfelet skall sökas i den enskilde arbetarens mentalitet.334 Mot det skulle

kunna invändas att läsaren genom negativt exempel i själva verket fått en god illustration

till att den överlägsna idén besegrats av oförnuft, bekvämlighet och fördomar. Ingen

behöver tvivla på vilka som borde ha avgått med segern.

  Platschefens idéer om ansvar var inte bara en praktisk fråga hur företagsproduktionen bäst

skulle organiseras, utan berörde också i vidare mening frågan om jämlikhet, något som i

den syndikalistiska idésfären i högre grad var intimt förknippad med individuellt

människovärde än olika socialgruppers materiella eller politiska inflytande, mätta och

vägda mot varandra. Människor skulle bedömas som individer och inte efter deras yrken,

ansåg platschefen och blev därmed en röst i den debatt som flitigt förekom under de här

åren om tjänstemän och arbetare. Han fortsatte: ”Vi har kommit så långt att vi inte längre

behöver kämpa för brödets jämlikhet, utan för tankens; på basis av det relativa välståndet,

åtminstone här i landet, bör vi gå in för att göra slut på klasstänkandet: och då jag säger

tänkandet, menar jag just tänkandet, och inte vad man tänker, utan hur man tänker.”335

Platschefen var inte ensam om det sysättet. Det hade att göra med en idé som fanns djupt

förankrad hos flera personer i romanerna, att den sociala identiteten inte kunde fortsätta att

styra och topprida människorna när de ekonomiska grundvillkoren för ett anständigt liv var

uppfyllda. Det som försvårade den här typen av jämlikhetssträvanden, vilka var en

hävstång mot större frihet för individen, var den snedvridna form av jämlikhet som i själva

verket var en påtvingad konformism och som förslavade människor i en inåtvänd

gemenskap med taggarna riktade i försvarsställning mot individualism och avvikelser från

normer, som ofta uppfattades som hot.336 Visst skulle en sådan skildring av folkhemmets

och statssocialismens tillstånd kunna etiketteras som en gestaltning av en syndikalistisk idé

om individens frihet, men den skulle lika gärna kunna ingå i en liberalt grundad

334 Mannen utanför, s. 278-280.
335 Mannen utanför, s. 177.
336 Ambjörn, som förekommer i alla tre folkhemsromanerna, är inbegripen i den här problematiken, liksom
också Bruno Wijk i Sveket och Arnold Sundin i Skiljevägen.  Den som hittade  en  annan väg,  den   ”breda”
vägen, var Mats Holmgren som istället gjorde den planerade klassresan till sin existentiella lösning.
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samhällskritik av tillståndet i ett alltmer organiserat, centraliserat, välfärdssamhälle, där

individen endast var en kugge i ett välsmort maskineri. Sådan kritik var vanligt

förekommande i samhällsdebatten. Frihet var tidens paradigmatiska metafor,  som Alf W.

Johansson konstaterat.

  I romanen ifrågasattes också den existerande maktstrukturen genom att platschefen

försökte rubba den etablerade och fastlåsta ordningen mellan arbetarkollektivet och

arbetsgivaren i syfte att lösa ett akut produktionsproblem. Platschefens tilltänkta åtgärder,

som samtidigt  visade vägen för en möjlig modell i framtiden med gemensamt ansvar för

produktionen, förkastades av arbetarna. Sådana företagsdemokratiska tankegångar var

centrala under den här tiden i den syndikalistiska rörelsen. Evert Arvidsson hade 1955

sammanställt  debattskriften Industriell demokrati, vars syfte var att fördjupa diskussionen

och ställa de syndikalistiska idéerna i frontlinjen i en fråga som också  inom

socialdemokratin alltmer började framstså som tidens mest avgörande, om rörelsens skulle

kunna fortsätta att vara den ledande samhällsförändrande kraften.337 Frågan om

medinflytande och företagsdemokrati hade också tidigt väckts hos socialdemokratin.

Redan 1920 hade den  Brantingska ministären tillsatt en kommitté för att utreda den

industriella demokratins problem med Ernst Wigforss som ordförande.338 I debatten under

femtiotalet, inte minst den debatt som blickade framåt mot sextiotalet, var

företagsdemokratin ett område som regelbundet berördes.339

  I Sveket och Skiljevägen var huvudpersonerna i mindre grad representativa för en

idéströmning. Bruno Wijk brottades med att hitta sig själv i en individuell

frigörelseprocess och Arnold Sundin i Skiljevägen kämpade för att överleva som individ

mot ett konformistiskt kollektiv, som framförallt krävde lojalitet av individen och inte

ideologisk tillhörighet. I båda fallen var huvudpersonernas starkaste drivkraft att själva

hitta fram till sitt eget människovärde och skapa ett frihetligt rum för sig själva och den

egna existensen. Den kollektiva lösningen hade nått vägs ände. Det var individen som

måste frigöras för att också samhällsutvecklingen skall kunna föras vidare i en ny fas. Det

337 Arvidsson  skriver:  ”På  den  senaste  tiden  har  dock  en  markant  omställning  signalerats  från
socialdemokratiskt håll. Denna omsvängning har givetvis samband med statssocialismens växande
svårigheter  och det allmänna tidslägets påtagliga dragning mot friare former av kollektiv samverkan”
(Arvidsson 1955, s. 18). Även borgerliga partier har visat intresse för anställdas delaktighet i ägandet av
produktionsmedlen, skriver Arvidsson och konstaterar senare:”Tillspetsat och avsiktligt överdrivet skulle
man kunna säga att både borgare och socialdemokrater genom sin uttalade vilja att verka för industriell
demokrati visar syndikalistiska drag!” (Arvidsson 1955, s.20).
338 Arvidsson 1955, s. 14f.
339 Se t.ex. Bertil Bohlins artikel ”Vilken framtid har den industriella demokratiseringen” i Inför 60-talet
1959, s. 85-95.
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skulle naturligtvis kunna tolkas som den syndikalistiska samhällsvisionen, men lika

mycket är det liberalens föreställningar om individens frihet och ansvar.340

  Att pressa in folkhemsromanerna i genremallen roman á thése låter sig knappast göras,

eftersom texttypen förutsätter ett klart intertextuellt samband med en lära eller politisk

ideologi utanför romantexten själv. Däremot finns inslag av syndikalistiskt tankegods hos

personer, det finns bifigurer i romanerna som gestaltas som syndikalister, men det

förändrar inte det grundläggande förhållandet. Det är det normala i romaner som vill

framstå som realistiska.  Suleiman menar att  all  text tolkad ur ett  läsarperspektiv kan vara

behäftad med en tes eller ett budskap. Det skulle också gälla den realistiska romanen som

helhet, men då blir poängen med en textbaserad genredefinition meningslös.341 I  sin

precisering av genredefinitionen framhåller hon att roman á these  är:  “essentially   an

authoritarian genre: it appeals to the need for certainty, stability, and unity that is one of the

elements of the human psyche; it affirms absolute truths, absolute values. If in this process,

it infantilizes the reader [...] it offers in exchange a paternal assurance.”342 Inte minst är

roman à these didaktisk i sitt tilltal  i kombination med auktoritativ övertalning. Att sortera

in Kurt Salomonsons sociala romaner i ett sådant genremönster skulle vara att göra våld på

deras egna inneboende, motsättningar, komplexitet och pluralism, och dessutom att bortse

från hans egen deklarerade avsikt: ”det är samhället jag vill skildra, det sociala dramat, och

människorna i detta drama” (Expressen 11.3 1959).

På litteraturens scen

Den moderna litteraturkritiken växte fram som en del av den moderna pressens framväxt.

Dess egenskaper som institution formades av denna historiska koppling eller som Tomas

Forser uttryckt det, ”närmare bestämt en textproduktion inom den litterära institution, där

en av instanserna är pressens offentlighetsform och dess krav på  texttyper och

produktionsvillkor”.343 Den etablerade kritiska institutionen själv och den

offentlighetsform som den  var  verksam i  var  i  huvudsak  bestämmande  för  resultatet.  Det

340 Bengt Holmqvist däremot betecknade Skiljevägen  som en roman à thèse i sin recension utan att närmare
gå in på termens innebörd.  Om han därmed bara menade att romanen hade en tes, kan man inte annat än
hålla med honom.
341 Suleiman 1983, s.  9-10. Suleimans skriver: ”At that point,  there would be no reason to try and define a
genre called roman à these, for the concept of genre implies that there exist certain properties that texts have
in common, not that (or only that) there exist certain modes of reading [...]  that can be applied to any and
every text”.
342 Suleiman, s. 10  f.
343 Forser 2002, s. 138.
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innebar  att  estetiska  ideal  och  synsätt  på  litteratur  som  konst  i  sig  och  som  socialt  och

kulturellt fenomen spelade roll men också de publiceringsvillkor som erbjöds.

Publiceringsvillkoren bestämdes i stor utsträckning av pressens egen marknadsmässiga

dynamik, men även pressens olika politiska och ideologiska tillhörigheter spelade roll för

enskilda pressorgans utformning.

  Per Rydén har pekat på att litteraturkritiken var underkastad massmedierna och deras

förändringsdynamik. När han summerar utvecklingen mellan åren 1946 och 1964 gör han

det med orden ”uttunning och specialisering”. Det innebar i  praktiken nedläggning av

tidningar, vilket enligt Rydén drabbade ”den kulturella opinionsbildningen hårdare än den

politiska”. Specialiseringens drivkraft var televisionens framväxt, vilket framkallade en

starkare profilering av kvälls-och landsortspress och samtidigt gynnade uppkomsten av

litterära specialtidskrifter, som hade en blomstringstid under den här tiden.344 Den plats och

det omfång litteraturen hade i olika publikationer ändrades också under inverkan av den

speciella publiceringsform som gällde. Litteraturen hade till exempel en stark ställning i de

rikstäckande tidningarna vilket resulterade i omfångsrika recensioner. Kulturmaterialet

hade en framträdande plats långt fram i tidningarna. Gradvis under sextiotalet fick

kultursidan en alltmer politisk prägel och blev i vissa stycken en konkurrerande politisk

plattform till ledaravdelningen.345

  I vilken utsträckning ägarförhållanden och tidningens politiska hemvist spelade roll för

den kritiska verksamheten och de enskilda kritikernas hållningar kan naturligtvis

diskuteras. Viktigare är förmodligen de institutionella strukturerna och den enskilde

kritikerns egen ideologiska hemvist och det kulturella och politiska klimatet i det

omgivande samhället som bidrog till att forma tidsandan. Recensionerna och

debattinläggen vittnade om att det  bland litteraturkritikerna i den borgerligt-liberala

pressen och i andra organ i den kritiska institutionen fanns politiska och litteraturpolitiska

värderingar, som vid decennieskiftet formade den kritiska institutionens representativa röst

om Kurt Salomonsons sociala romaner,  deras position i de litterära fältet och den samtida

litteraturens väg framåt.

344 Rydén 1987, s. 490
345 Forser, s. 146-147.
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Litteraturen i stöpsleven

Folkhemsromanerna blev som vi sett bränsle i  politiskt laddade debatter som utmanade det

socialdemokratiska maktinnehavet. Dagens Nyheter med Olof Lagercrantz och den liberala

opinionen som helhet, som nu såg Kurt Salomonson som sin allierade, ifrågasatte

folkhemspolitiken och erbjöd ett alternativ till en förhållandevis vilsen socialdemokrati

som saknade pålitliga strategier för det fortsatta välfärdsbygget. Också i detta

offentlighetssammanhang omformades litteraturen till politiska utsagor under vissa

betingelser. Den gängse föreställningen att litteraturen helt dragit sig tillbaka in i sina egna

autonoma rum och där reproducerade en idylliserande bild av verkligheten var inte helt

med sanningen överensstämmande ju längre femtiotalet led. Inte heller rådde konsensus

om att den borde nöja sig med att vara inlåst i sin egen estetik.346 Historieforskningen har

numera också omprövat bilden av femtiotalet och kunnat visa på hur sextiotalets politiska

vindkantring på olika sätt förbereddes redan vid femtiotalets slutskede, inte minst inom

litteraturen.347

  I litterära tidskrifter och i olika publikationer kopplade till arbetarrörelsen hade som

bekant arbetarlitteraturen och den sociala romanen varit föremål för meningsutbyte. Kurt

Salomonson hade ingen framträdande roll i  dessa debatter. Hans mest omdiskuterade

bidrag i den offentliga diskussionen var den stora artikeln i Dagens Nyheter om LO som

den självbelåtna kolossen. Däremot användes han som referenspunkt och exempel vid

olika tillfällen och blev därmed indirekt en deltagare i debatten. I Bonniers Litterär

Magasin (1957:7), som befann sig i den litterära offentlighetens mittpunkt och som här får

representera dess främsta representativa röst, ägnade redaktören Åke Runnquist stort

utrymme åt den samtida svenska romanen i en inledande artikel som närmast kan jämföras

med en ledare. Runnquist efterlyste den aktuella samhällsskildringen eller den moderna

sociala  romanen  och  en  arvtagare  till  Fridell,  som  kunde  ”skriva  den  stora  romanen  om

människor - arbetare, tjänstemän, företagare - i en värld där automationen dominerar

arbetet, där staten och de stora organisationerna bestämmer för den enskilde i många av

hans viktigaste avgöranden och klämmer hans individualitet i sin omvårdnad om

genomsnittet”. Närmare än så gick knappast att beskriva Kurt Salomonsons

folkhemsromaner innan de skrivits. Runnquist var medveten om att det nu pågick en

346 Holmberg 1987 har nyanserat  bilden av decenniet  (se s. 87).
347 Östberg 2002, s. 36-43,  talar om s.k. early risers, d.v.s. underströmmar som förebådar kommande
skeenden och opinionsyttringar. Eva Lilja har talat om författarna under femtiotalet som en viktig grupp i det
här avseendet (Lilja 1991, s. 49 f). Jan Myrdal har som tidigare omtalats framhållit femtiotalet som ett
politiskt decennium  (Myrdal 1972, s. 5-20).
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samhällsförändring som borde skildras, men att den hittills prövade sociala romanen

kommit till vägs ände.

  Han blev inte mindre sannspådd i sin spekulation om hur den nya sociala romanens

mottagande skulle kunna gestalta sig: ”Den som skall skriva den nya sociala romanen kan

knappast räkna med att bli populär. Han måste säga saker som missförstås och vantolkas

och  han  kommer  att  beskyllas  för  att  gå  andras  ärenden  än  han  låtsas  om.  Den  gamla

borgerligheten kommer att stå likgiltig inför hans böcker och den nya kommer att vara

fientlig.” Också Runnquist menade att trettiotalets proletärroman hade spelat ut sin roll,

vilket bland annat bevisades av att proletärförfattarna själva orienterade sig åt annat håll.

Det som återstod av den hade närmast löst upp sig i epigoneri med ett par undantag som

Per Anders Fogelström och Folke Fridell.

  Viveka Heyman, kritiker i Arbetaren, tog fasta på Runnquists efterlysning av den sociala

romanen  och inledde en serie artiklar i sin tidning (Arbetaren 1958:1) om

nutidslitteraturens bristande sociala engagemang.  Det svenska folkhemmets nyaste

tillskott, förorten, var ytterst sparsamt skildrad i samtidslitteraturen. Ett undantag enligt

Heyman var Kurt Vastads aktuella roman Ung man i Stockholm, vars huvudperson

förkroppsligade ensamhet och letargi och därmed kom att symbolisera en typisk sida av det

moderna storstadslivet.348I likhet med debatten som pågått i fackförbundspressen fanns i

Arbetarens debattinlägg ett uttalat behov av en mer socialt inriktad diktning, liksom också

en osäkerhet vad som borde vara dess tema och hur den skulle gestaltas. Jörgen Erikssson

(1958:2) var den av debattörerna som tydligast förespråkade en social indignationslitteratur

av traditionellt snitt, eftersom folkhemmet alltjämt hade sina skönhetsfläckar, som han

uttryckte det.

  Andra skribenter var mer tveksamma. En viktig orsak till det var den samhällsutveckling

som ägt rum de senaste tjugo åren och som därmed också omskapat förutsättningarna för

upprördhetens tendensromaner. Det utjämnade samhället  försvårade arbetet med en

verksam dramaturgi, menade  Per Anders Fogelström (1958:3). Gustav Sandgren (1958:4)

ansåg att det klasslösa samhället inte automatiskt ledde till andlig lycka. I stället kunde han

se andlig nöd och ett diktaturbetonat byråkratvälde. I likhet med Olle Hedberg som årligen

underkastat den besuttna klassen en omild litterär besiktning var det nu dags att sätta

348 Utöver Vastad exemplifierade Heyman med en numera sällan omtalad teaterpjäs av Sara Lidman, Aina.
Heyman valde dessa två för att de representarade både något av det mest typiska och det mest extrema. Kurt
Vastad som debuterade samtidigt med Kurt Salomonson och fick kritikernas lovord, lämnade skönlitteraturen
efter några romaner och är numera  en  bortglömd författare.
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arbetarklassen under lupp och visa hur materiell mättnad kunde leda till ”plumphet,

vulgärmaterialism och andlig utarmning”.

  Stig Sjödin (1958:5) avvisade bestämt föreställningen att det vore möjligt att

kommendera fram önskad litteratur. Det sociala reportaget var inte heller någon möjlig

väg, det vill säga  med författaren som tillfällig besökare i en för honom okänd miljö. Det

självupplevda måste finnas med i skapandet som i Kurt Salomonsons Grottorna, menade

Sjödin. Den nya sociala romanen skulle kräva sociologiskt skolade författare, men sådana

fanns inte att tillgå och skulle det då bli litteratur, frågade sig Sjödin. Svaret på Sjödins

tvivel kom tio år senare när den sociologiska dokumentarismen intagit det litterära fältet

med full kraft. Som ett tecken på att föreställningen om den sociala diktaren nu upplösts till

sin motsats skulle man kunna tolka Annakarin Svedbergs inlägg (1958:6). Hon betraktade

den moderna diktarens eskapism och avståndstagande från samhället just som en social

handling, vars syfte var att visa fram en annan väg till mening bortom folkhemmets

vulgärmaterialism.349

  I likhet med debattörerna i fackförbundspressen och i Tiden uppvisade  debattörerna i

Arbetaren  liknande osäkra och prövande hållningar i sin förståelse av den aktuella

samhällsutvecklingen och vilka vägar den sociala romanen borde ta. Självprövningen och

sökandet efter den tidsmedvetna litteraturen tillfördes än mer energi när decenniet gick mot

sitt slut och sextiotalet stod för dörren. Göran Printz-Påhlson konstaterade provocerande i

Bonniers  Litterära  Magasin  (1958:6)  att  femtiotalet  varit  ett  fiasko  som  samlad

manifestation betraktad, men han gav sig inte in på att dra upp riktlinjer för det kommande

årtiondet 350.

  När sextiotalets litterära credo skulle slås fast skedde det i form av ett manifest, som  mer

vände blickarna bakåt och tog avstånd från det som hade varit. Framtiden skulle vara något

annat. Med den uppfordrande rubriken ”Front mot formens tyranni” gick

manifestförfattarna till attack mot att intresset för den yttre formen blivit mer och mer

kännbart på bekostnad av ”det spontana uttrycket och engagemanget”. Formalismen höll

på att kväva det levande innehållet. ”Med ett förnyat intresse för innehållet borde också

349 Svedbergs protesthandling mot folkhemmets förkvävande konformism är i linje med den romantik som
Paul Tenngart har beskrivit (Jfr Tenngart 2010).
350 Printz-Påhlsons essä med rubriken”50-talet och den elfte musan” bidrog genom sitt inledande kategoriska
fiaskoomdöme oförtjänt  till att prägla bilden av decenniet. Texten var i grunden en nyanserad, resonerande
granskning av ett mångfacetterat femtiotal, där intressanta iakttagelser om förändringar i den litterära
offentligheten diskuterades. Den tionde musan var litteraturkritiken och den elfte, som Printz-Påhlson tyckte
sig se konturerna av, var den mediala lanseringen av författaren och hans image. ”Det är hon som ger honom
en plats i ljuset, lär honom synas och säljas. Men hon är också fordrande och hennes makt känns även av dem
som inte är hennes löntagare”, summerade han.
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kunna följa nya former och nya gestaltningsmöjligheter”, mynnade manifestet ut i, vilket

rimligen borde innebära att formdiskussion ingalunda var onödig. Den måste bara grunda

sig på andra förutsättningar.351 Förståeligt nog ledde manifestet och främst dess ledande

företrädare Kai Henmarks kommentartext till reaktioner, men knappast till någon debatt

som bidrog till att förnya det litterära klimatet eller påverka dess riktning.

  Som vi sett exempel på tidigare hade frågan om litteraturens samhällsrelevans stötts och

blötts med jämna mellanrum under decenniet och Anders Ehnmarks snabba men trötta

reaktion i Expressen (30.8 1960) antydde att manifestet igen upprepade det som redan

sagts om det tidiga femitotalets litteratur. Manifestförfattarna hade uppenbarligen inte lagt

märke till att den inkrökt esteticerande, romantiserande litteraturen inte längre befann sig

på den litterära scenen. Manifestet slog in öppna dörrar. Var ett paradigmskifte redan ett

faktum? Gemensamt för många debattinlägg var den synpunkt som redan synliggjorts med

ett flertal exempel att samhällsutvecklingen i sig omöjliggjort den under trettiotalet så

slagkraftiga sociala romanen. Kurt Salomonson lyftes fram som exempel på en författare

som använt 30-talsromanens estetik men vänt strålkastaren mot aktuella förhållanden i

folkhemmet, som inte fått tillbörlig belysning. Den aktuella sociala romanen saknade inte

teman, men de måste letas fram ur den nya verkligheten och gestaltas på nytt sätt.352

  En text som grundligt och resolut diskuterade problemet från den här utgångspunkten var

en lång ledarartikel i Dagens Nyheter (25.9 1960) med rubriken ”Litteraturen som

samhällsspegel”. Redan tidigare hade tidningen intresserat sig för den tidsmedvetna

litteraturens roll i det dynamiska folkhemsbygget. Här gavs Kurt Salomonson en viktig roll

som den som ”genom sina anklagelser mot den organiserade arbetarrörelsen lyckats väcka

tillbörlig förargelse och visat att författarna effektivt kan bidra till ökad insyn i de stora

samhällsorganisationernas förehavanden och problematik”. Ledaren menade att här fanns

ett område ”att kritiskt bearbeta”. Klasskillnaderna var inte försvunna trots ökat välstånd,

351 Manifestet publicerades i Dagens Nyheter 29.8 1960 och undertecknades av Sonja Åkesson, Kai
Henmark, Bo Holmberg och P.C. Jersild. I anslutning till manifestet publicerades en längre förklarande text
av Kai Henmark, där han konkretiserade sina angreppspunkter. Se Lilja 1991, s. 53-59, där både
manifesttexten återges och debatten om den redovisas.  Se också Henmark 1962, s. 349-355, där han
publicerar originalversionen av sin kommentartext och förklarar att den publicerade kommentartexten
kompromissats fram under påverkan av kulturredaktören Olof Lagercrantz. Se också Nilsson-Yrlid 1972, s.
27-34. Också här återges manifesttexten och Henmarks kommentar och ett debattinlägg av Sven Lindqvist.
352 Ett antal debattinlägg refererade till Kurt Salomonson och markerade därmed att han representerade  en
social romankonst som hade en bestämd  och given plats i det litterära fältet. Här några exempel: Anders
Ehnmark (Expressen 30.8 1960), Kjell Espmark, (DN 6.9 1960), Lars Lönnroth (Expressen 15.9 1960),
Göran O. Eriksson (GHT 27.91960)
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utan tog sig bara andra uttryck.353 Hos andra debattörer var fattigdomsproblematiken i

tredje världen ett alternativ för den socialt medvetne författaren eller folkhemstristessen

med sin konformism och det nya konsumtionssamhällets omvandling av människornas

mentalitet. Engagemangsdebatten blev mer en utskjutande gren av den sedan en tid redan

pågånde debatten om femtiotalet än en manifestation för en ny litteratur. Den nya

litteraturen hade redan av egen kraft börjat ta gestalt i form av en ny roman.

Romanen i blickpunkten

Debatterna i fackförbundspressen och meningsutbytet i Arbetaren hade ställt romanen i

fokus när det gällde möjligheterna till relevant och angelägen gestaltning av den pågående

samhällsförändringen. Engagemangsdebatten, fastän den inte uttryckligen lyfte fram

romanen som genre par preference, kom ändå att i stor utsträckning beröra områden som

romanen och romanförfattaren måste ta ställning till, nämligen litteraturens och

författarnas engagemang i det omgivande samhället. ”Den nya roman” som nu alltmer

diskuterades av författare och kritiker var en roman som kunde gestalta det nya samhälle

som tagit form i efterkrigseuropa. Hur detta skulle speglas var ingen självklarhet längre.

Den  realistiska  romanen  av  traditionellt  snitt  måste  utvidga  sin  repertoar  och   tas  i  bruk

som kunskapsteoretisk metod. Det gamla höll på att bli obsolet och litterärt

experimenterande blev en nödvändig del i  något som liknade ett forskningsprojekt. Poesin

som tidigare under decenniet tjänat som formexperimenterande laboratorium hamnade

alltmer i skymundan i sökandet efter den nya romanen. Inspiration och nya idéer fanns att

hämta från Frankrike. Den nya franska romanen uppmärksammades på bred front bland

annat av skribenter i den socialdemokratiska tidskriften Tiden som vi sett exempel på.

Också i det litterära Sveriges tyngst vägande kritiska forum, Bonniers Litterära Magasin,

återspeglades intresset för den franska litteraturen i form av essäer och recensioner.354

Intresset för romanen handlade bara till ringa del  om en litterär elits exklusiva  smak för

något pikant franskt. Det stora intresset gällde den egna svenska romanens framtida öde.

Men det rörde sig inte i första hand om den sociala romanen av Kurt Salomonsons typ eller

353 Troligen var Olof Lagercrantz ledarskribenten i det här fallet. Chefredaktörsskapet delades från och med
1960 på tidningen mellan Lagercrantz och Sven-Erik Larsson, som hade titeln politisk chefredaktör.
354 Den kände översättaren av franskspråkig litteratur  C.G. Bjurström skrev en utförlig presentation av den
nya franska romanens mest representativa författare som Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Natalie
Sarraute, Claude Simon och Claude Ollier (BLM 1958: 8). Alain Robbe-Grillet skrev själv en essä under
rubriken ”En utvecklingsmöjlighet för framtidens romankonst” (BLM 1958:9). Artur Lundkvist skrev essän
”Intighet och medkänsla” om Claude Simons romankonst (BLM 1961:8).
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den romantyp som  kritikern Lars Bäckström döpt till nyprovinsialism, som utsetts som det

slutande femtiotalets alldeles speciella variant av realism.355

  Den nya  romankonst som  började göra sig gällande skrevs av författare som anammat de

nya signalerna. De gestaltade romantexten som en upptäcktsresa i verkligheten och inte

som ett  oproblematiskt  reportage.  Istället  vinnlade  de  sig  om en  prövande  distans  till  sitt

eget projekt likt forskaren som sökte svar på verklighetens gåtor.356 En  av  de  tydligaste

markeringarna om romanens aktuella frontställning svarade Göran Palm för med sin tio

sidor långa essä ”Den nya svenska romanen” i  Bonniers Litterära Magasin (1961:6).   Han

inledde med att konstatera att ”det intressantaste som hänt i den unga litteraturen under de

sista fem åren har hänt inom romanen” och fortsatte med att i korthet rekapitulera den nya

svenska romanens historia, som enligt Palm tog sin början 1957 med fyra intressanta

debutanter, Per Olof Sundman, Lars Gustafsson, Sven Fagerberg och Knut Nordström,

vilka dessutom var den nya romankonstens ledande namn.357 Palm redogjorde sedan för

hur kritiken handskats med de senaste årens romankonst. Han vände sig mot att kritikerna

överbetonat  det nyprovinsiella inslaget och inte insett att det oftast bara var romanens

utanverk och inte  ett uttryck för en romantiserande och verklighetsfrånvänd eskapistisk

tendens hos romanförfattarna. Vidare vände han sig emot att kritiken så ofta hävdat att den

unga romanen ”saknat socialt engagemang”. Palm lyfte fram Kurt Salomonson som det

främsta exemplet på motsatsen, men menade samtidigt att han i likhet med Folke Fridell

inte förnyat samhällsromanen utan använt den redan beprövade 30-talsmodellen, men med

den skillnaden att han riktat sin indignation mot nya angreppsmål.

355 Kritikern Göran O. Eriksson hade en annan tolkning av nyprovinsialismen. Han menade att provinsmiljön
i första hand syftade till distansering och därmed allmängiltighet, d.v.s. en rörelse bort från realismen. Kurt
Salomonson som också hade provinsiella anknytningar i sina romaner såg han i stället som en tidskritisk
realist. Hans slutsats var att den artskillnad som ofta hävdats mellan esteticismen på femtiotalet och
provinsdiktningen i grunden var mer sken än verklighet (GHT 23.12 1958).
Något senare sammanfattade Rune M. Lindgren i Skogsindustriarbetaren (1961:17) provinslitterturens öde
utifrån ett norrländskt perspektiv och konstaterade avslutningsvis: ”Provinsens tid är över – för den här
gången”. Bakom hörnet lurade nämligen en förmodan som kanske redan var mer än en förmodan att ”60-talet
som aldrig tidigare kommer att bli ett den internationella tillvändhetens decennium för svenska berättare i
stort. Sara Lidman är därvidlag bara en av förelöparna”. Lindgrens genomgång av den norrländska
provinslitteraturen var också ett ytterligare belägg för att samma kultur- och samhällsdebatt korsade varandra
i olika offentligheter och pågick parallellt.
356 Peter Hansen visade i sin studie Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några sextiotalsromaner
(1996)  hur ett antal författare och romaner ifrågasatta möjligheten till en mimetisk återgivning av
verkligheten. Frågan gällde snarast vilka möjligheter romanen hade att som textform återge den komplexa,
mångtydiga verkligheten runt oss. Se också Torsten Ekboms essä ”Romanen som verklighetsforskning” (Ord
och Bild 1962:6). Ekbom ansåg att det traditionella berättandet med en berättarposition som är fastlåst och
entydig hindrar återgivningen av en verklighet som  i grunden är osammanhängande och gåtfull ”utan början
eller slut”.
357 Debutanttexterna som Göran Palm syftade på var: novellsamlingen Jägarna (Per Olof Sundman), Vägvila
(Lars Gustafsson), Höknatt (Sven Fagerberg)  och Doktor Mirakels medicin (Knut Nordström).
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Palm hade till skillnad från andra kritiker gjort iakttagelsen att den nya romanlitteraturen i

grund och botten var ”ganska rik på samhällsskildringar” och antydde därmed att

begreppet samhällsskildring i grunden kunde och borde ges en annan innebörd än den

gängse. Han hittade intressanta psykologiska sammanhang hos Christer Kihlman i Se upp

salige, något han saknat hos Salomonson. Han fann hos Per Olof Sundman och Bosse

Gustafson en ”forskande, sakligt prövande attityd” i stället för avslöjarskildring och

kampberedskap. Det var främst hos Sundman han hittade den ifrågasättande, ständigt

omprövande skildringen. I Sven Fagerbergs Höknatt användes  satiren  som  medlet  att

avkläda samhället dess dolda hemligheter, samtidigt som författaren bejakade det

existerande nuet. Palm drog slutsatsen att samhällskritik i satirens form kändes tidsenligare

än indignationsskildringen, även om satiren löpte risken att hamna i schablonens stelnade

form.

  Per Olof Sundman ägnades stort utrymme för sin prövande inställning till verkligheten

och jämfördes med Robbe-Grillet. Också Åke Wassings självbiografiska roman

Dödgrävarens pojke lästes med den nya romanens glasögon och prisades för att den hade

inslag av forskning och en prövande hållning till verkligheten. Palm fortsatte sin

genomgång av aktuella romanverk av Lars Gustafsson, Birgitta Trotzig med flera och

tyckte sig ändå i olikheten finna något gemensamt. På frågan vad vi egentligen vet om

verkligheten och människorna, hade den traditionella romanen villigt och inte sällan

tvärsäkert också serverat svaren, men den nya romankonsten ställde framförallt  frågorna.

Palm formulerade själv den nya romanens essens på följande sätt: ”Gestalterna i fokus är

så ofärdiga, abstrakta eller gåtfulla att läsaren tvingas ut på öppna fältet för att göra dem

konkreta, fullborda dem, lösa deras ’gåta’. Han vet helt enkelt inte från början vad som är

väsentligt; allt kan i stället bli det. Han känner inte igen sig, därför måste han se.”

  Palms essä välkomnades inte bara av andra kritiker utan skördade också mycket beröm,

även om det fanns invändningar åtminstone på en punkt. Ingemar Wizelius i Dagens

Nyheter (22.6 1961) signalerade redan med rubriken ”En briljant essä” sin positiva

inställning, dock med undantag för Palms nedvärdering av det han kallade

”indignationsromanen” med uttalad adress till Kurt Salomonson. Wizelius fann

ståndpunkten dogmatisk och ansåg att det inte var skäl att utesluta ”det lidelsefulla

angreppet” bara för att också den sakligt sanningssökande romanen nu gjort sin entré på

scenen. I en utförlig kommentar i Göteborgs Handels och- Sjöfartstidning (30.6 1961)

prisades essän av Göran O. Eriksson som ”den bästa översiktsartikel som hittills har

skrivits i ämnet”. På ett par punkter gjorde han dock en annan bedömning än Palm. Denne
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hade förbisett  att lyriken inte marginaliserats genom romanens nya frontställning, utan i

stället var det lyrikens tidigare problemställningar som flyttats in i prosan, det vill säga

”förhållandet mellan iakttagare och verklighet”. En annan invändning gällde synen på Kurt

Salomonson. Palms läsning av Salomonson som indignationsdiktare och arbetarskildrare

tydde både på felläsning och förenkling av samma typ som drabbat Trotzig och Sundman,

som av en del kritiker reducerats till nyprovinsialister. För Eriksson var ”det livskraftiga

hos Salomonson” inte hans engagemang i arbetarfrågor utan spänningen mellan

individualism och samhällspatos, något som manifesterades lika mycket i uttrycket som i

det berättade.358

  Göran  Palm  var  inte  den  förste  att  ingående  kommentera  Per  Olof  Sundman,  som  nu

seglat upp som en central litterär gestalt.  En mätare på Sundmans växande betydelse under

de här åren var en stort uppslagen essäliknande recension i Bonniers Litterära Magasin

(1961:2), skriven av Bo Widerberg med anledning av Sundmans roman Skytten (1960).

Recensionen med den sundmaninspirerade rubriken ”På väg mot en slutsats” formade sig

till en studie av hela det hittillsvarande författarskapet, som i essäns underrubrik

karakteriserades som ”Per Olof Sundmans undersökningar”. Det var  Sundmans metod och

förhållningssätt som också fascinerade Widerberg, det vill säga koncentrationen  på att

skildra den åskådliga sidan av världen  med exaktheten som metod. I Undersökningen blev

mångtydigheten det som stannade kvar hos läsaren efter läsningen, i Skytten den

sociologiska kartläggningen av den by som beskrivs i romanen.

  Några månader efter Göran Palms stora genomgång av den nya svenska romanen återkom

BLM- redaktören Åke Runnquist  i en redaktionell kommentar (1961:8) om bland annat

den sociala romanen. För fyra år sedan hade han efterlyst den sociala romanen, men kunde

nu  konstatera att den yngre författargenerationen visat svalt intresse för den naturalistiskt

inriktade samhällsskildringen. Den direkt samhällskritiska romanen hade lidit samma öde

och hade få företrädare. Det rörde sig ”om en handfull vitala protesterande stämmor som

Kurt Salomonson och Bosse Gustafsson”. Romanen hade blivit mindre miljöbunden och

mer inriktad på psykologisk analys och idéinnehåll. Det nya, tillstod också Runnquist,

fanns bland annat hos Sundman och hans behaviouristiska metod, men också hos Sven

Fagerberg som hade tagit det djärva och ovanliga steget att i sin senaste roman

Kostymbalen skildra livet inom makteliten på ett företag. I sin ledarkommentar från 1957

358 När Västerbottens-Kuriren (14.7 1961) och signaturen G.B. uppmärksammade BLM-numret och Palms
essä tog skribenten i sitt referat just fasta på Palms avvisande av den sociala indignationsromanen,
exemplifierad av Kurt Salomonson, men hade inga egna kommentarer eller invändningar.



246

hade Runnquist föreslagit lämpliga teman för den samtida sociala romanen. Den här

gången pekade han ut andra viktiga områden för författarna att ta sig an, som exempelvis

en kartläggning av hur maktpositioner formade människor, folkrörelsernas makthierarkier,

politikernas förvandling till ämbetsmän och demokratins viktigaste problem idag, nämligen

”individens förhållande till de stora kollektiv som bestämmer över honom”. Kurt

Salomonson hade väckt diskussionen men svaren saknades. Runnquist gjorde till skillnad

från Göran Palm en annan bedömning av vilka teman som var angelägna att sätta fokus på.

Han menade också att Salomonsons sociologiska romantyp var en fullt möjlig form för

gestaltning.

  Ett knappt halvår senare var det  den nye BLM-redaktörens tur att kommentera den

senaste utvecklingen av romangenren (1962:4).359 Lars Gustafsson var vid den här tiden

inte bara nytillträdd redaktör, utan också en av de författare i den unga generationen som

utgjorde kärnan i den nya svenska romankonsten, tillika litteraturrecensent i Expressen.

Han hade dessutom året innan, tillsammans med kritikern Lars Bäckström, publicerat

boken Nio brev om romanen, som var ytterligare en bekräftelse på att romanen etablerat

sig som tidens litterära urform.360 Det var knappast förvånande att Per Olof Sundmans

Undersökningen blev ingångstemat i Gustafssons betraktelse. Inte bara för att den

illustrerade en ”experimentell och medveten modern berättares på en gång tveksamma och

radikala inställning till verkligheten och den traditionella litteraturens psykologiska

schabloner”, utan för att den också föreföll användbar experimentellt ute i verkligheten

bland dem som var berörda av innehållet i romanen.

  Det samma gällde för Åke Wassing, som visserligen var mer traditionell än Sundman

men som ändå  delade en gemensam grundval med Sundman, att en berättelse ”är ett sätt

att handskas med sina upplevelser mera än att återge och tolka dem”. Hos Wassing spårade

Gustafsson samma tveksamhet  inför förflutenheten och svårigheten att korrigera redan

fastlåsta minnesbilder.361 Den samhällsskildrande roman som Gustafsson ville avlägsna sig

359 Från och med årsskiftet 1962 utgjorde Daniel Hjort och Lars Gustafsson redaktörspar för BLM. Åke
Runnquist, den tidigare redaktören, fungerade som ansvarig utgivare.
360 Lars Gustafsson lanserade det något mystifierande begreppet ”rätt roman” . Dess förutsättning tycktes
vara att den ”ger insikt i det inre, i möjliga sätt att se på världen, i ett inre landskap, men inte därför att den
(genom karaktärerna) skildrar ett inre förlopp utan därför att berättelsen är ett inre förlopp. En roman är ett
inre landskap, synliggjort”. En ”rätt roman” är inte uppbyggd på konstruktioner och deskriptioner utan består
i en ”äkta poetisk vision” av människans mänsklighet i berättelsens form, en nödvändighet ”i kampen mot
den andliga döden” och således inte något som kan ersättas med indignation och gestaltas i ”en förklädd
broschyr eller ett förklätt reportage” (s.96-108).
361 Länsnykterhetsnämnderna i Göteborgs-och Bohuslän hade låtit bekosta en dramatisering av Sundmans
roman som ett led i att problematisera det praktiska arbetet med nykterhetsfrågor. Gustafsson ansåg att
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ifrån benämnde han träffande ”påståelighetens genre”, vilken kännetecknades av oviljan att

problematisera sanningen. Indignation hade fortfarande större utrymme än ”den subtila

tveksamhetens smala marginaler”, det vill säga ett ifrågasättande av verkligheten och ett

”tvivel på avslöjandets principiella möjlighet”.

  Gustafsson verkade överens med  Göran Palm om att den sociala engagemangsromanen

inte var den möjliga vägen för författarna att skildra den svenska 60-talsverkligheten. Han

efterlyste en epik som i stället skulle hjälpa oss ”att formulera vår samhällsupplevelse” och

att  ”känna  igen  oss  själva  i  det  mönster  som  omger  oss”,  vilket  inte  innebar

barrikadnostalgi utan något han kallade ”en ny erövring i verklighetsbilden”. Kurt

Salomonsons romaner lyftes därefter fram som negativt exempel på indignationslitteratur

som,  om  än  välskriven  och  intressant,  inte  var  framtidsvägen  för  den  nya  romanen,  som

istället måste lyckas med att vara instrumentet för att ”pejla själva livskänslans subtila

förändringar”. Den distanserande satiren med Jan Myrdal och Pär Rådström som

typexempel hade också sina begränsningar som samhällsskildring, då den riskerade att

fastna i en beskrivning av ytan.  För Gustafsson var ordet ”misstro” nyckelordet i den nya

romankonstens blick på världen och själva ledstjärnan i den experimentella romankonsten.

Misstron var både nödvändig och naturlig i ett modernt samhälle som kännetecknats av

uppbrott från ”trosföreställningar som inte längre kan vinna vår tilltro.” Den som i

praktiken visat den mest framkomliga vägen var Per Olof Sundman som lyckats föra in

experimentet i verklighetens sociala kontexter.

  Hösten 1962 utkom Sundman med sin tredje roman Expeditionen. Kurt Salomonson

avslutade samtidigt sin alltmer omdebatterade trilogi i och med  utgivningen av

Skiljevägen. Båda romanerna recenserades i samma nummer av Bonniers Litterära

Magasin (1962:10), Expeditionen av  C.G  Bjurström  och Skiljevägen av Carl-Erik

Nordberg. Båda tillmättes uppenbarligen ett likartat litterärt värde mätt i spaltmeteryta och

mätta efter recensentbetyg i det närmaste ekvivalenta. Om Bjurström valdes som recensent

på grund av sin kännedom om den nya franska romanen är svårt att säga, men referenserna

till det franska uteblev något förvånande i recensionen. Istället riktades intresset mot

intertextualiteten i den egna sundmanska romanproduktionen med tonvikt på den aktuella

Wassings bok på liknande sätt skulle vara användbar för blivande socialarbetare och konstaterade: ”Böcker
har sina vägar. Det händer alltså till och med att de hittar tillbaka till den verklighet de kom ifrån.”
Åke Wassing hade vid den här tiden gjort sig ett namn som romanförfattare med två romaner. Framförallt var
det debuten Dödgrävarens pojke (1958) som väckt uppmärksamhet. Den följdes därefter av Slottet i dalen
(1960) Lars Furuland kategoriserar Wassing i den självbiografiska fattigdomsskildringens motivkrets,
utspelad  i norrländsk miljö. (Furuland-Svedjedal 2006, s. 102) För Gustafsson framstod däremot Wassings
metod i kunskapssökandet som det centrala.
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romanen. Dess centrala tema var i Bjurströms läsning en studie i hur människor hanterade

ett kollektivt projekt, i det här fallet en expedition där ingen återvändo fanns eller ens något

verkligt mål. Romanen hade ett öppet slut och Bjurström konstaterade att inget ändå skulle

ändras i läsarens tolkning om expeditionen nådde sitt mål eller rent av gick under. Det

öppna slutet gjorde boken outgrundlig, menade han,  men gjorde också att den mänskliga

erfarenheten lyftes fram som det centrala.

  Om Bjurström höll sig strikt inom den sundmanska fiktionens domäner renodlade i stället

Per  Olov  Enquist  den  dikotomi  som  redan  börjat  etableras  mellan  den  nya  romanen  och

den numera akterseglade indignationsromanen, personifierad i Kurt Salomonson. I en essä

i Bonniers Litterära Magasin (1963:1) med titeln ”Den svåra lojaliteten” ställdes

Salomonsons sociala romaner i direkt kontrast till Sundmans Expeditionen som  en

illustration till att den  traditionella arbetardiktningen kommit till vägs ände. Enquist

placerade Salomonson i en tradition av revolterande individualister, som sedan

arbetarrörelsens begynnelse kommit på kant med den kollektivism som varit rörelsens

drivkraft och styrka. ”Betonandet av individens rätt, det medvetna lojalitetsbrottet, har för

honom blivit en huvudsak”, menade han. Individens kamp mot ett oförstående kollektiv,

inte minst den utomstående eller avvikande i arbetarkollektivet, framstod för Enquist som

den bärande tanken i hela trilogin.

  Inifrånskildringen av arbetarklassens villkor, något som kritiker ofta lyft fram som en

styrka hos Salomonson, underkändes av Enquist på ideologiska grunder. Redan debuten

Hungerdansen markerade en ”stark motvilja mot kroppsarbetets villkor”, en tanke som

sedan  manifesterades  på  olika  sätt  i  övriga  romaner.  Det  var  alltså  denna  syn  på

kroppsarbetet, som Enquist mekaniskt överförde från fiktiva gestalter till författaren, som

också gjorde att det var möjligt att komma till slutsatsen att skildringen av arbetarklassens

villkor övergått till berättelser om särlingen i kollektivet och därmed historier som

berättades från ett utifrånperspektiv med avsaknad av förståelse för dem som stannat kvar i

sin arbetarverklighet.”Den Salomonsonske hjälten är en uppbrottsromantiker”,

sammanfattade Enquist och pekade på att motpolen bestod av den dresserade, undergivna

slavtypen som resignerat. Det var i spänningsfältet kring dessa två karaktärstyper som

personskildringen i romanerna vanligen  byggdes upp.

  Orsaken till författarens attityd var inte svår att förstå, menade Enquist och pekade på det

konfliktfyllda dilemmat att vara arbetare och samtidigt brottas med sin litterära begåvning,

vilket tvingade fram ett uppbrott från arbetarmiljön och därmed ett brott med

arbetarlojaliteten, en konflikt som närmast blivit signifikativ för den moderna
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arbetarlitteraturen. ”Trots sina år i de västerbottniska gruvorna förblir t. ex. Kurt

Salomonson en missanpassad intellektualist i sin funktion som arbetarskildrare”. En som

upphöjt utanförskap, uppbrott och ”den extreme individualistens världsbild” som norm för

det kollektiv han skildrat. Den negativa synen på fackföreningarna sökte Enquist orsakerna

till i den sociala miljön i uppväxtbyn Hjoggböle, för övrigt också Enquists egen hemby,

vars sociala struktur präglades av ”en korsning mellan en gammal bondekultur och ett

modernt industrisamhälle”. Här var arbetaren ofta en säsongsarbetare som slets mellan

bondekulturens frihetsideal och arbetarklassens kollektivism. För Enquist blev därför

Skiljevägen den logiska och konsekventa slutpunkten  för en författare som kritiskt belyst

konflikten mellan individ och kollektiv och också författarens konstnärliga höjdpunkt för

att han här bäst lyckats renodla sitt huvudtema. Om nu Salomonsons egen romankonst

hamnat i kris på grund av hans egna socialpsykologiska grundförutsättningar och därmed

sammanhängande synsätt och attityder, fanns också en strukturellt grundad kris som

berörde den sociala romanen eller indignationsromanen eller arbetarromanen som helhet

och som självfallet också påverkade Kurt Salomonson.

  ”Konfliktsituationen” för att använda Enquists ordval, hade genom samhällsförändringen

skiftat karaktär, eftersom den sociala romanens raison d’être, ”yttre missförhållanden”, nu

hade reducerats till något i periferin. Enquist menade att Salomonson  varit medveten om

dilemmat och därmed letat fram bölder och orättvisor som fått utgöra byggstenar i

romanernas indignationsdiskurs. Smutsfläckar i samhället skulle alltid komma att finnas,

menade Enquist och påpekade att risken fanns att den sociala roman som byggde sin

tematiska bas på dessa kunde reduceras till keverulans. Faran var att den sociala romanen

därmed förlorade sin legitimitet och förmåga att övertyga eller dess ethos för att tala med

en retorikterm, genom att läsarna började misstro romantextens representativitet. Den äldre

retoriskt framgångsrika romanen hade mött sin läsare i en gemensam övertygelse av att

dess teser överensstämde med läsarnas egna erfarenheter, samhälleliga praxis och

livsåskådning. Den tiden var nu förbi och den moderne sociala berättaren måste hitta andra

vägar att gestalta det nya samhällstillståndet. Salomonson själv hade löst sitt dilemma

utifrån sina egna förutsättningar så långt det var möjligt, vilket Skiljevägen visade genom

att renodla sin tematik och blev därmed ett exempel på det som Enquist kallade

individualisering.

  Det mest intressanta exemplet däremot på den nödvändiga nyorienteringen var Per Olof

Sundmans Expeditionen, som  Enquist närmast lyfte fram som en prototyp för den nya

samhällsrinriktade romanen och som belyste det salomonsonska lojalitetsproblemet på ett
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tidsenligt sätt, det vill säga den komplexa dynamiken inom ett kollektiv och med

lojalitetens problem som det centrala. Enquist betonade att romanen på symbolplanet gav

en komplex belysning av lojalitetsproblemet och inte väjde för utmanande slutsatser om

nödvändigheten av offer för att nå sitt mål och med en ”nästan totalitär tendens”. Som en

drastisk tillspetsning, för att illustrera den yttersta konsekvensen av Salomonsons

halsstarriga individualism, flyttade han in ”den Salomonsonske individualisten” i

Sundmans roman och konstaterade att hade denne ”deltagit i Sundmans expedition hade

han säkert efter ett tag dinglat i ett träd, vilket är en synpunkt värd att begrunda”. Tydligare

kunde knappast domen över individens revolt mot lojalitetens högre krav proklameras.

  Den sociala romanen hade däremot räddats vidare med Expeditionen som exempel. Den

representerade något nytt och hade suddat ut gränserna till den icke-sociala romanen och

sprängt genregränserna. ”Den är på många sätt en nödvändig roman, delvis därför att den

sociala romanen står inför ett kritiskt skede”, sammanfattade Enquist. Både genre och

berättarperspektiv måste nu stöpas om, pådrivna av en närmast deterministisk kraft, då de

gamla bastionerna hade blivit anakronismer. Inte bara Salomonson utan också de andra

arbetarförfattarna var och förblev ”outsiders i kraft av sin misstro mot fastställda

spelregler”, ansåg Enquist, och syftade rimligen på den brist på förståelse som kollektivets

övergripande krav ställde på den enskilde för att uppnå ett mål. ”När de betraktar den stora

arbetarexpeditionen”, fortsatte han, ”blir bilden deformerad. De betraktar problemet

uppifrån, och utifrån ett apart temperament. Den riktige expeditionsdeltagarens röst hör vi

mycket sällan”.

  Enquist menade att Sundmans roman borde tolkas symboliskt för att förstsås på rätt sätt.

Detsamma kunde delvis gälla Enquists text. Vad var egentligen innebörden av ”den stora

arbetarexpeditionen” och ”den riktige expeditionsdeltagaren”. Var det bara en associativ

lek med ord eller stod formuleringarna för en ny syn på den samhällsomvandling som

arbetarrörelsen nu faktiskt var dirigenterna av och vars beskrivning inte var möjlig med det

självupplevda som det litterära grundstoffet. Sätts Enquists text in i det debattmönster som

hade tagit form om den nya romanen blir argumentationen mer förståelig. Den sociala

romanen borde underordnas det koncept som gradvis växt fram och som kunde

sammanfattas med undersökning eller forskningsresa och som skulle tjäna som redskap att

undersöka verkligheten. Arbetarförfattaren med det självupplevda som viktigaste kapital

var inte längre att lita på. Denne talade mer i egen sak, men nu gällde det som sagt att ge

röst åt den riktige expeditionsdeltagaren, ett credo som förebådade den rapportgenre och

dokumentarism som om några år skulle dominera den litterära scenen.
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Enquist gav mot slutet av essän sitt erkännande till Salomonsom ”som vår bäste författare

inom en genre i ett förvandlingsskede”, men med förbehållet att utgångsläget varit omöjligt

”för att ge en rättvisande bild av arbetarvärlden”. Trots berömmet framstod essän i sin

helhet  som en kritisk uppgörelse med ett författarskap. Redan i inledningen slog Enquist

fast med stöd av ett lösryckt citat ur Skiljevägen att  Kurt  Salomonsons  kritik  av

arbetarrörelsen var ett ”tydligt eko från Ossiannilssons ’Barbarskogen’”.362Därmed

placerades Salomonson också in i en renegattradition, det vill säga politiska avfällingar

från rörelsen och dess politiska ideal, något som alls inte stämde i hans fall, samt en

associativ sammankoppling med Ossiannilsson på ideologiska grunder, något som var lika

falskt.363 Enquists angreppspunkter liknade i stora stycken den kritik som framförts av de

mest politiserade läsarna i rörelsen och dess närhet och som gick ut på att författaren

egentligen inte visste hur verkligheten var beskaffad på svenska arbetsplatser, och att de

exempel ur verkligheten som han gestaltade utifrån var just bara exempel som inte kunde

göra anspråk på någon som helst representativitet. 364

Enquists BLM-artikel förbigicks inte med tystnad. Karl-Erik Lagerlöf (Göteborgs Handels-

och Sjöfartstidning 5.2 1963) tog redan i rubriken på sin debattartikel ”Salomonson i

Sundmans galge”  fasta på en ideologisk motsättning som fanns mellan de två

författarskapen. Lagerlöf visade ingen förståelse för Enquists sympati för Sundman, som

han karakteriserade med orden ”social moralist”, vilket i praktiken innebar en

”gemenskapsideologi som betänkligt närmar sig fascismen”. Här var Lagerlöf tidigt ute i

362 Enquists citat var en kort formulering ur ett längre resonemang framfört av ingenjör Yngvesson riktat till
romanens huvudperson Arnold Sundin. ”Ja, det är från dessa jättar, dessa halvgudar, som de kulturdödande
impulserna kommer” (Skiljevägen, s.327). Yngvesson misstrodde rörelseledningens äkta intresse för kultur,
även för arbetarkultur, och ansåg den vara dåliga förebilder för arbetarklassen, som i allt högre grad
uppslukades av det nya konsumtionssamhället.
363 Ossiannilssons kritik av arbetarrörelsen och socialismen hade sin grund i hans föreställning att
socialismen och massan var  redskap för att etablera en ny makt i samhället, menar Claes Ahlund. ”Drömmen
om diktatorn framträder också till exempel i romanen Barbarskogen (1908), där den åtföljs av
antiintellektualism, förakt för demokrati och parlamentarism, nationalism, och inte minst av ett starkt
rättspatos”, sammanfattar han  det politiska tankegodset i Barbarskogen ( Ahlund 2008, s. 120). Kurt
Salomonsons kritik däremot riktade sig mot de odemokratiska strukturerna i rörelsen, kollektivets stryptag på
individen, d.v.s. i grunden raka motsatsen till vad Ossiannilsson helst hade hoppats att rörelsen skulle vara.
364 I den danska tidskriften Perspektiv (1.9 1962) skrev Hans Hertel någon månad tidigare en likaledes kritisk
artikel, som i sin tendens pekade åt samma håll som Palm och Enquist. Mannen utanför såg  han  som
konstnärligt misslyckad och den borde istället skrivits som dokumentärt reportage. I jämförelse med den nya
svenska romankonsten framstod Salomonson som en anakronism, ett allltför senkommet bidrag till Brandes
tes ’att sätta problerm under debatt’. Hertel menade att socialdemokratins kulturprogram från 1952 hade en
oväntat klarsynt diagnos för samtidsromanen. Där slog man fast att indignationslitteraturens tid var förbi  och
istället skulle de psykologiska sammanhangen synliggöras som medel i frigörelsekampen. I Salomonsons
romaner fanns alla motivtrådar, förutsättningar och byggstenar till en modern, social samtidsroman, men den
konstnärliga gestaltningen saknades. Hertels recept för att förnya genren innebar att den övergav tendens,
indignation och ideologiskt patos för att istället bara skildra och analysera. Det skulle kunna ske med realism,
glädje och värme som hos Alan Sillitoe, eller kyligt, nyktert och symboliskt som hos Per Olof Sundman,
Bosse Gustavsson och Sven Fagerberg.



252

en ideologikritisk läsning av Sundman.365 Han menade att Salomonson hade velat diskutera

lojalitetens pris och broderskapets möjlighet på bekostnad av individens frihet. Sundman

däremot var enligt Lagerlöf inte intresserad av individens möjliga  frihet utan möjligheten

av ”i första hand en effektiv gemenskap”. Beundran för handling och starka

handlingsmänniskor var ett gemensamt drag i både Sundmans Undersökningen från 1958

och Expeditionen, menade han.

  Diskussionen mellan Enquist och Lagerlöf fortsatte i ett replikskifte i samma tidning

(12.2 1963), där båda förtydligade sina ståndpunkter. De föreföll överens i sin läsning av

Expeditionen som en realistisk spegling av ett obevekligt samhällsmaskineri. Romanen

visade också hur individen förhöll sig till kraven på underkastelse och lojalitet och här gick

tolkningarna isär. Sundman var beredd att ”offra” individen för helhetens bästa menade

Lagerlöf till skillnad från Salomonson som försvarade individens rätt mot den kollektiva

maktens anspråk. Romanen måste läsas på en symbolisk nivå och därmed hade texten

lämnat realismens verklighetstillstånd, från ett vara  till att bli ett bör.  Enquist var inte

beredd att gå så långt utan menade att Sundman också här, i frågan om individens sociala

roll, hade en i grunden prövande och undersökande hållning.

  I olika presskommentarer uppmärksammades Enquists BLM-essä utan att skribenterna

själva tog öppen ställning. En essä av liknande omfång och möjligen i  en oväntad

publikation tog ett samlat grepp på Salomonsons författarskap. I arbetsgivarnas tidskrift

Industria (1963:2) skrev författaren Folke Isaksson en försvarsinlaga för Salomonson och

en replik på Enquists kritiska analys med rubriken ”Salomonson och sanningen”. Sverige

hade i efterkrigstiden blivit landet som inte bara exporterat kvalitetsprodukter utan också

levererat lösningar på samhällsproblem, menade Isaksson. Nu var de enkla lösningarnas tid

förbi och vi stod ”inför stora problem” och oklara frågor. ”I någon mån är vårt samhälle en

framtidens spegel”, förutspådde han. Den fortlöpande berättelsen om detta samhälles

”fakta och miljöer” sköttes tillfredsställande av samhällsreportage i tidningspressen, men

för den som ville tränga djupare ner i samhällsmyllan var det svårare. Skönlitteraturen

skulle kunna vara precis det redskapet, men förmådde inte fylla sin uppgift, främst på

grund av att den var alltför individualistisk. Detta gällde inte minst den diktning som

intensivast skildrat samhället, men som samtidigt gjort det i självbiografisk tappning.

365 I BLM (1970:3 och 4) gjorde Tobias Berggren och Jan Stolpe en ideologikritisk läsning av Expeditionen
och menade att den var en apologi för en auktoritär, fascistisk samhällsordning. De kom fram till att romanen
i grunden speglade det svenska samhällets utveckling och var ett försök att bearbeta och lösa reella konflikter
i samtiden. För en annan läsning av Expeditionen och kommentarer kring BLM-artiklarna, se Lundström,
s.175-218.
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Den breda samhällsskildringen av europeisk 1830-tals typ saknades och den samtida som

gjorde sina försök i den riktningen inskränkte sig till en alltför snäv sektor av samhället

och nådde aldrig längre än att antyda att det fanns konflikter och dramatik bakom

folkhemmets samförståndsanda. ”Men hur själva scenen ser ut, samfundet där vi rör oss i

ett halvljus, är det svårare att få en föreställning om”, sammanfattade Isaksson, dock med

ett undantag: Kurt Salomonson. ”Han har vågat se det närmast liggande”, menade

Isaksson, samtidigt som han tendentiöst redovisat en verklighet som ingen velat se. Fram

trädde då ett kastsamhälle, en mycket mer komplicerad samhällsbild än den allmänt

erkända och vedertagna och svårsmält för många. Indignationsdiktaren Salomonson

uppträdde i en tid när individernas rättigheter aldrig någonsin tidigare varit större, men

motsägelsefullt nog när ”deras förmåga att påverka det stora skeendet oavbrutet minskar”,

löd Isakssons paradoxala slutsats. Trots envetenhet och egensinne från författarens sida

hyste han inga illusioner om att kunna ändra på någonting. Han var rapportör och ville få

läsaren att tänka själv, vilket effektivt åstadkoms genom att devisen ”frihet, jämlikhet,

broderskap” fanns som en ironisk kommentar till den verklighet som gestaltades i

romanerna.

  Till skillnad från de flesta andra bedömare såg Isaksson porträttet av Mats Holmgren,

strebern och uppkomlingen,  som det mest ”iögonenfallande”, kanske för att nidbilden

också riktade sig mot författaren själv i osminkad självrannsakan. Men individen är aldrig

sig själv nog i Salomonsons romaner. Personerna uppträdde hela tiden i relation till andra

individer, till gruppen och olika kollektiv. Den begränsade geografiska sfären, norra

Västerbotten, ofta skildrad i ett grådaskigt ljus harmonierade med de fiktiva personernas

stämningsläge. ”Gråheten är ett själstillstånd”, menade Isaksson, och illustrerade därmed

att den vanliga människans liv inte var ett helvete utan kanske något ännu värre: en

halvhet. Han ansåg att Mannen utanför var trilogins bästa roman. Platschefen,

huvudpersonen, led nederlag för att arbetarkollektivet som borde ha stött honom inte själv

förmådde bryta igenom sin invanda, kanske nästan nedärvda konformism. Isaksson ställde

sig dock något undrande, varför inte denna mentalitet lite djupare problematiserades i

romanen, men kom fram till att författarens polemiska syften var överordnade den

analytiska instrumenteringen.

  De karaktärer som främst fascinerade Isaksson var de han kallar ”opponenter”. Dock inte

den kategori som av opportunism och karriärskäl lämnade arbetarklassen, utan de som

stannade kvar och ”med vett och vilja ställde sig utanför” i konfrontation med omvärlden

och med negativa följder för dem själva. Arnold Sundin i Skiljevägen var Isakssons
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favoritantihjälte, en ”slacker” i femtiotalstappning, vars handlande inte drevs av vare sig

ideologiska motiv eller karriärsjuka utan ett alldeles rimligt rättvisemotiv. Sundin följde sin

egen inre rättvisekompass och hamnade på kollisionskurs med mäktiga krafter som till

varje pris ville tvinga in den bångstyrige i ledet. Isaksson var införstådd med det han

beskrev som Salomonsons huvudtema, men uttryckte invändningar mot att ärendets

polemiska framförande äventyrade gestaltningen och i sista hand sanningen. Salomonson

gav därmed i onödan misstolkarna ett gratis redskap att kritisera romanerna just för

bristande sanningshalt, något som varit en regelbundet återkommande angreppspunkt i

mottagandet. Litteraturkritikerna däremot hade visat större förmåga att läsa romanerna som

litteratur  och  inte  som sociologiska  rapporter.  För  Isaksson  var  det  sist  och  slutligen  inte

det sociologiska som var kärnan i författarskapet och det som gjorde honom till diktare

utan hans intensiva intresse och närmast förtvivlan han visat för ”människans

samlevnadsproblem med sig själv, hennes möjligheter att leva med värdighet här på

jorden”.

  Enquists och Isakssons syn på Kurt Salomonsons sociala romaner illustrerade i

komprimerad form den polaritet som genomsyrat mottagandet, där författarskapet rört sig i

ett spänningsfält mellan tendentiös indignationslitteratur å ena sidan och fiktion med

symboliskt innehåll, som belyste människans belägenhet  i det moderna välfärdssamhället

å den andra. Räknades han till den första kategorin hade han nu förbrukat sitt litterära

kapital som framgått av litteraturdiskussionerna bland författare och kritiker. Hade han i

stället hamnat i den andra vägskålen skulle kanske också den fortsatta diskussionen om

författarskapet ha ändrat karaktär. Kurt Salomonson hade nu i början av sextiotalet i de

flesta  offentligheter  av  olika  orsaker  förskjutits  ut  i  marginalen.  Det  som  vid  den  här

tidpunkten avgjorde denna konflikt och hans belägenhet var också en annan omständighet

än de litterära modesvängningarna bland kritiker och författare och kampen om positioner i

det litterära fältet.   Efter Skiljevägen 1962 gick som tidigare nämnts Kurt Salomonson in i

en skönlitterär tystnad som bröts först sjutton år senare, när novellsamlingen Flickan med

sagohåret gavs ut 1979. Fram till dess inträffade andra förändringar som resulterade i att

Kurt Salomonsons romaner föddes på nytt.
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V Nya tider. Återanvändning och erkännande

Ett reportage från verkligheten

Debatten om Per Olof Sundmans författarskap var bara ett av tecknen på att litteraturen de

första åren under sextiotalet befann sig i ett tillstånd av prövning och ifrågasättande.

Trolöshetsdebatten mellan åren 1963 och 1966 återspeglade slutskedet i en process som

något tillspetsat och förenklat  ledde fram till trosvisshet, det vill säga den nya vänsterns

ideologiska maktövertagande i den offentliga debatten och vänsterideologins färgning av

kulturklimatet.366 Den skönlitteräre Kurt Salomonson hade åren efter Skiljevägen tystnat

och  grävt  ner  sig  i  det  så  kallade  Kirunaprojektet  -  en  roman som syftade  till  att  skildra

Kiruna som gruvstad i ett historiskt perspektiv, men som sedan aldrig färdigställdes.367 När

han 1967 igen framträdde i bokform efter fem års uppehåll var det som författare av

reportageboken Sista skiftet i samarbete med fotografen Lars Åby.

  I det lilla västmanländska gruvsamhället Bredsjö, i gränstrakterna mot Värmland, var den

28 december 1962 en historisk dag. Då upphörde den 300-åriga driften i träkolshyttan och

järnframställningen var därmed ett minne blott. Reportern Kurt Salomonson hade rest

genom vinterlandskapet från Stockholm tillsammans med fotografen för att dokumentera

vad ett sista skift kunde innebära, inte för järnframställningen i första hand, utan för de

människor  som  kanske  ett  helt  liv  ägnat  de  flesta  av  sina  vakna  timmar  åt  det  glödande

366 För en mer ingående skildring av skeendet de första åren under sextiotalet, se bl.a. Jansson 1984,
Holmberg 1987, s. 107-118, Lundqvist 1981, s. 11-32.
367 Den påbörjade men aldrig slutförda skildringen om Kiruna och även andra oavslutade bokprojekt
omnämndes i olika intervjuer  och artiklar i pressen vid olika tidpunkter de kommande åren. I en intervju i
Sydsvenskan (31.1 1989) i samband med att han mottog Ivar Lo-stipendiet berörde han den långa litterära
tystnaden och Kirunaprojektet och uppgav att han hade satsat för stort och började för tidigt och hade förlyft
sig på uppgiften. I korrespondens med Norstedts förlagsredaktör Lasse Bergström berördes också
Kirunaprojektet vid olika tillfällen. Särskilt intressant är  brevet den 7.7.1966, där han inte bara meddelade
redaktören  att  den  påbörjade  boken  ”Strejken”  inte  skulle  ges  ut  till  hösten  och  troligen  aldrig,  utan  hans
korta kommentarer varför romanen inte kunde slutföras. I en tillbakablick på författarskapet såg han Mannen
utanför som den egna talangens, den Salomonsonska egenartens främsta uttryck. En skapande begåvning
som Lasse Bergström känt igen redan när han skickat in sina första texter till Arbetaren och då jämfört med
Harry Martinsons. ”Jag har låst fast mig i samhällskritiken, i aktualitetssträvandena, och de snäva gränser
som dikterar den genren har helt enkelt snöpt den talang jag otvivelaktigt äger. Om du läser Mannen utanför
och sedan Skiljevägen förstår Du var nånstans på vägen författarens egenart gått förlorad”, skrev han.
Kirunaboken hämmades av de förväntningar som byggts upp som en följd av framgångarna med de
samhällskritiska romanerna. Resultatet blev att fantasin begränsades på ett olyckligt sätt och att tillflödet
sinade, menade han och ”Strejken” gjorde att bubblan sprack.
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järnet i hyttan. Efter drygt två år återvände de båda till Bredsjö ” en deprimerande grå och

murrig dag” i februari 1965 i syfte att avläsa verklighet och stämningar bland

människorna.368 Två år senare blev texter och bilder till en reportagebok, utgiven i maj

1967.

  Mauritz Edström (Dagens Nyheter 3.8 1967), som 1955 recenserat Salomonsons debut i

Arbetaren, såg Sista skiftet som författarens återkomst efter de sociala

indignationsromanerna och menade att han som social reporter aldrig varit bättre, detta

trots eller tack vare en nedtonad anspråkslöshet i berättandet. Texten bet desto mer, och

han såg här den möjliga  vägen framåt för författaren efter folkhemsromanerna. ”’Sista

skiftet’ är vital litteratur, inte därför att den gör litteratur av verkligheten utan verklighet av

litteraturen”, summerade Edström. Recensionen är intressant, inte bara för att den så tydligt

pekade ut de uppenbara kvaliteterna som reportaget har, utan också för att han

diagnosticerade det i både en historisk och tidsbunden kontext. Färska intryck på näthinnan

av den finkulturella Drottningholmsoperan och avantagardistisk happening iscensatt av

Gorillagruppen på en av Stockholms innekrogar, fick Edström att ställa den vedertagna

kulturhistorien och det postmoderna verklighetssökandet ”i de nya romanerna” i en

omedelbar kontrast till den faktiska verklighet som så direkt likt ”ett enda slag av en slägga

kraschar fiktionen vi alla lever med, att vi existerar i klassutjämningens samhälle.”369

  I sin närmast diskreta framtoning och med verklighetens röster och bilder

direktförmedlade i texten öppnades en sanning som var mycket starkare än de

medvetandeutvidgande avantgardisternas sanningssökande jippon: ”På något paradoxalt

vis tycker jag det är en bok som befinner sig på samma våglängd som experimentatorerna

kring Gorilla. Men var finns de? I sin bur förstås. Deras försök känns som ytliga

krusningar på gemenskapsytan, de skulle behöva öppna sig och släppa in litet  Kurt

Salomonson.” För Edström gav Sista skiftet en sannare bild av ett närmast bedrägligt

samhällstillstånd som använt föreställningen om den ”klassutjämnande demokratin” som

”en skygglapp som hindrar oss att se hur nya klyftor skapas och hur de gamla ofta täcks

över i stället för att fyllas ut”. Det öppna samhället och Gorilla-avantgardisternas

experimenterande med det ökande medvetandet hade nått vägs ände.  När Edström skrev

368 Sista skiftet, s. 77.
369 Gorilla var en litterär kalender som utkom åren 1966-67 genom Bonniers förlag. De viktigaste kreatörerna
var Mats G. Bengtsson, Torsten Ekbom, Leif Nylén och Torkel Rasmusson. Gorilla var det mest synliga
uttrycket för den nya massmediamedvetenheten som spritt sig bland olika avantgarde i Marshall McLuhans
efterföljd. Medvetandeutvidgning var ett nyckelord. Popmusik och mode var representativa uttryck för det
nya gränsöverskridandet, där gamla könsroller upplöstes och en ny individualism i sökandet efter
medvetandeutvidgande sprängde sönder gamla borgerliga livsmönster och avskaffade alienationen
(Holmberg 1987, s 114-115).
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sin recension hade redan en ny verklighet uppenbarat sig för många av de författare som

tidigare skrivit ”nya romaner” eller experimenterat med konkretistisk poesi eller banat väg

för vardagserfarenheten i nyenkelhetens form. ”Strömkantringen” blev synlig redan två år

tidigare. Budskapet i recensionen borde ha fallit i god jord och Kurt Salomonsons

reportage tycktes ligga i fas med sin tid.370

  Västerbottens Kurirens recensent Matts Balgård (11.5 1967) var överens med Edström

om lågmäldhetens kraft i texten, förmedlad av de autentiska rösterna från arbetarna.

Reportaget var ”brännande aktuellt” om strukturomvandlingen av arbetsmarknaden och de

människor som i slutändan fick betala notan. Expressens recensent (18.5 1967),

dokumentärfotografen Sune Jonsson, lyfte också fram vikten av att skildra den pågående

strukturomvandlingens allt annat än skonsamma framfart och menade att boken var både

ett ”slagkraftigt debattinlägg” med en övertygande autenticitet, samtidigt som den var ”ett

levande reportage och god litteratur” och borde läsas av politiker och andra som var

ansvariga för lokaliseringspolitiken.371

De  nya Grottorna

Den 25 oktober 1968, något mer än ett år efter Sista skiftet, briserade en bomb i den

svenska  offentligheten, utgivningen av Sara Lidmans bok Gruva med bilder av fotografen

Odd Uhrbom. ”Ingen bok i modern tid i Sverige har fått ett lika brett och stort uppslaget

mottagande”, konstaterade Birgitta Holm i sin Lidmanbiografi.372 Gruva och  Kurt

Salomonsons Grottorna från 1956 hade beröringspunkter trots de genremässiga

olikheterna. Båda böckerna hade det gemensamt att de förmedlade en verklighetsbild där

ingen läsare behövde tvivla om arbetets nedbrytande karaktär. Mottagandet däremot låg

inte i linje med den tematiska likheten och den främsta orsaken var med största sannolikhet

de förändringar och förskjutningar som ägt rum i olika offentligheter under det drygt

tioåriga tidsspannet. Grottorna var kort sagt inte i takt med sin tid. Gruva var närmast i

symbios med sin tid.

370 ”Srömkantringarnas tid” är Den svenska litteraturens rubrik på skeendet under sextiotalet.
371 Utöver de refererade noterar Svenskt Tidningsindex recensioner i bl. a. följande tidningar: Göteborgs-
Tidningen 1.5 1967, Arbetarbladet 15.5 1967, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9.6 1967 och
Aftonbladet 14.6 1967.
372 Holm 1998, s 317. I praktiken innebar det bl. a. att den fyllde Dagens Nyheters löpsedel redan två dagar
före  utgivningen, den var ämnet för TVs samhällsprogram Focus, den var länge förstasidesstoff i de stora
tidningarna, den blev föremål för ledarartiklar, reportage, debattartiklar. Dagen efter utgivningen fick LKABs
chef stå till svars i radion inför fyra journalister (Holm, s. 317).
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Inte minst Olof Lagercrantz hyllande av Gruva var ett slående exempel. I en ledare i

Dagens Nyheter poängterade han Lidmans trovärdighet i polemik mot vissa andra röster i

debatten som ansåg att urvalet av intervjupersoner var snävt. Däremot saknade han röster

från vissa kategorier anställda som tjänstemän och förmän. Detta hindrade inte att boken

var utomordentligt viktig, att den handlade mindre om LKAB än om Sverige som helhet

och i förlängningen hela västvärlden.373 Den pressröst som mest konsekvent önskade

vederlägga autenticiteten i intervjuboken var Stig Ahlgren i Svenska Dagbladet. Han

menade  att  det  var  omöjligt  att  urskilja  vad  som  var  Lidmans  ord  och  vad  som  var

gruvarbetarnas. Enligt Ahlgren var Gruva mer litteratur än fakta och de röster som hördes i

texten var parafraser på Lidmans tidigare verk, ”den nyaste Grottesången, en missionsresa i

Simone Weils efterföljd”.374

  Sista skiftet däremot var till skillnad från Grottorna i  takt  med  sin  tid,  åtminstone  vad

temat beträffade. Den ”kraschade fiktionen vi alla lever med att vi lever i

klassutjämningens samhälle”, hade Mauritz Edström konstaterat i sin recension.

Reportageformen borgade för att en genrediskussion liknande den kring Grottorna inte

berövade texten dess förtroendekapital och ingöt misstroende hos läsaren om fiktionens

sanningshalt. Sista skiftet fick emellertid ett förhållandevis diskret mottagande, trots att den

belyste en pågående verklighet som var vardag för allt fler människor, att onödiggöras

genom den pågående strukturomvandlingen av industrisamhället, något som inte var

mindre brutalt än att styras av Kennings 31 teser i LKABs gruvor.375 Vad kunde i det här

fallet olikheterna  bero på, då mottagarklimatet var minst sagt gynnsamt för

dokumentaristiskt berättande?

  Genremässigt tycktes båda böckerna vid en första anblick sammanfalla i kategorin

dokumentaristisk rapport från verkligheten med foton som kompletterande

framställningssätt, därigenom förtätande verklighetsberättelsen. Texterna hade också det

gemensamt att de, om än på olika sätt,  använde intervjuade röster. Trots likheterna  var det

just här, i frågan om genren, som en av orskakerna till olikheterna i mottagandet låg

förborgad. Kurt Salomonsons reportage anslöt sig till den texttradition som utvecklats

genom tidningspressens framväxt, där en synlig reporter förmedlade sina intryck i

kombination med explicit reporterreflexion. Reportern/författaren var rapportör men också

373 Olsson 2002, s. 161.
374 Olsson,  s.162-163. Debatten om intervjurösternas representativitet påminde i viss mån om den diskussion
som fördes om Grottorna  att en sådan verklighet inte kunde vara möjlig i folkhemssverige.
375 Kennings teser symboliserade ett auktoritärt ledarskap. Georg W Kenning var en amerikan som fått sin
skolning på General Motors och därifrån utarbetat sin ledarskapsfilosofi uttryckt i 31 teser, vilka tillämpats
inom LKAB sedan 1967. Se Holm, s. 320-321.
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kreatör, som intertextuellt vävde in andras intervjuade röster i sin egen text. 376

Rapportboken, som i likhet med reportaget hade sina rötter i en bred dokumentaristisk

texttradition, utvecklades under sextio-och sjuttiotalen däremot till en egen genre, som

främst definierades genom sin kommunikativa roll i det specifika tidsskedet och den

mening den därigenom fick i mötet med sin publik.377 Den önskade levandegöra en för

läsarna okänd miljö och låta människorna på platsen framträda och få sina röster hörda. Så

långt delade den uppdraget med det traditionella reportaget. Rapportboken tillförde

därutöver en annan dimension, nämligen ett credo, att ge den andra sidan röst, att göra sig

till talesman för de förtryckta och marginaliserade, att i förlängningen av  sin skildring

medvetandegöra i syfte att åstadkomma förändring, vilket i praktiken innebar att den blev

en del av den vänsterrörelse som alltmer dominerade det offentliga samtalet under den här

tiden.378

  Gruva framstod som det främsta exemplet i genren, inte minst i skenet av den stora

gruvstrejken som utbröt ett år efter bokens utgivning och strax efter att pocketutgåvan av

Gruva publicerats. Författaren till rapportboken hade en liknande roll som regissören i en

teaterpjäs. Dess aktörer var till skillnad från teaterskådespelarna hämtade direkt ur

verklighetens teater, men båda hade det gemensamt att vara styrda av en  regissör, som var

osynlig för åskådarna och läsarna. Rapportbokens specifika genrekännetecken förstärkte

också dess ideologiska verkan. De direktförmedlade rösterna som steg ur texterna fick en

omedelbar återverkan på läsarna, inte minst de nya läsarskaror som konstituerade den

växande vänsteroffentligheten. Reportagetextens mer distanserade och resonerande

hållning visade upp en bild som snarare signalerade att ’detta har jag sett när jag besökte

den här platsen och talade med de här människorna’. Det är reporterns sanning som visas

upp, men var det hela sanningen? Gruvarbetarnas vittnesmål i Gruva var inte

reporterförmedlade och därmed heller inte förhandlingsbara. Det var deras röster som

skulle förstärkas, men inte bara höras utan uppmana läsaren till  ställningstagande.379

Gruva gav konkretion åt den klasskampspräglade samhällsanalysen som mer och mer

började praktiseras i det vänsterpräglade samhällsklimatet. Helt plötsligt syntes de

förtryckta i text och bild. Det var inte av en slump att vietnamesernas motståndskamp

376 Om reportern i texten, se Hultén 1990, s.185-204.
377 I sin avhandling Att ge den andra sidan röst (2002) diskuterar Annika Olsson ingående rapportbokens
komplexa och motsägelsefulla  genreegenskaper, se s. 55-105.
378 Olsson 2002, s. 11f.
379 Rubriken på Annika Olssons avhandling, Att ge den andra sidan röst, sammanfattar på ett träffande sätt
det motto som styrde rapportboksgenren.
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kopplades samman med de svenska gruvarbetarna och frammanade föreställningen av

samma kamp mot samma motståndare både här hemma och där borta.380

  Sista skiftet porträtterade naket och inkännande vad som hände när arbetarna i en bruksort

gjordes onödiga genom den ofrånkomliga strukturrationaliseringen och moderniseringen

av industrisamhället. De blev offer att känna sympati för, medan gruvarbetarna visserligen

var offer, men också   stridande kamrater i kampen mot förtrycket. Gruva blev dessutom

laddad med betydelser i metonymisk mening genom att arbetarna fick representera hela

klassen och kanske hela det västerländska kapitalistiska systemets sanna natur, ett

exploaterande klassamhälle. Underjordslivet blev en stark metafor för förtrycket och en

okänd värld som vanligtvis aldrig syntes. Det var  av dessa människor i underjordens

gångar, som välfärdens värden skapades, men de var osynliggjorda i ett kosmetiskt, alltmer

plastartat, effektivitetsdrivet konsumtionssamhälle som tagit form de senaste tio åren.381

  Utöver rapportboksgenren och den ideologiska samstämmigheten mellan Gruva och den

läsande publiken som både upptäckt en ny värld och börjat se den gamla med nya ögon,

fanns en tredje faktor, författarnas positioner i det litterära fältet, vilket bidrog till att boken

fick ett så exceptionellt mottagande. Sara Lidman hade fram till tidpunkten för Gruvas

utgivning samlat på sig ett ansenligt symboliskt kapital: succédebut med Tjärdalen också

mätt i upplagestorlek, ännu större upplagor för Hjortronlandet, fredsaktivist i kampanjen

mot atomvapen, en avslöjande roman om apartheidsamhället i Sydafrika,  rapportör från

kommunistiska Nordvietnam under  brinnande Vietnamkrig och aktivist i den  allt mer

opinionsledande Vietnamrörelsen. Knappast någon annan författare befann  sig mer i det

mediala rampljuset i slutet av sextiotalet än Sara Lidman.382

  Kurt Salomonson däremot hade efter 1962 lämnat den litterära scenen. Under de

turbulenta åren runt decennieskiftet hade han själv deltagit förhållandevis sparsamt i den

offentliga debatten.  Den litterära återkomsten blev reportaget om den nedlagda

Bredsjöhyttan, men bortsett från det - tystnad. I en intervju i Västerbottens Kuriren (11.5

380 I inledningskapitlet i Gruva finns en tydlig referens till Vietnamkriget och den naturliga solidaritet som
borde finnas mellan svenska arbetare och vietnameserna. Kapitlet avslutas med ett citat av den franske
psykiatern Franz Fanon. Han hade sitt ursprung i västindiska Martinique, men verkade i Algeriet under
Algerietkriget och skrev boken Les damnés de la terre, 1961 (svensk övers. Jordens fördömda 1962), en bok
som kom att få stor betydelse för synen på de förtrycktas motståndskamp i tredje världen.
381 Jämför med Annika Olsson , som i sin läsning tagit fasta på hur en förlorad värld och förlorade värden
tematiseras i texten (Olsson 2002, s. 178-181).
382 Tjärdalen (1953) nådde i originalutgåva upp i 23:e tusendet vid årets slut. Nyutgåvan två år senare i
Svalans folkboksserie trycktes i 26 000 exemplar (Holm 1998, s. 111). Hjortronlandet (1955) nådde upp i
46:e tusendet och sammanlagt sex upplagor utgivningsåret (Holm, s. 155). Sydafrikaromanen Jag och min
son (1961) blev det årets rekordsäljare. Redan efter ett par månader låg upplagan på 43 000 exemplar (Holm,
s. 246).
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1967) i samband med Sista skiftet bekräftades bilden av en författare som glidit bort ur

offentligheten och som såg tillbaka på något som var avslutat,  men som ändå avsatt vissa

positiva resultat: större förståelse också hos arbetarkollektivet och dess organisationer för

individens rätt. ”Den enskilda människan är alltid hotad”, menade han och det var för

honom ett slags moraliskt imperativ att söka skildra detta. Dessa två helt olika positioner i

det litterära fältet vid sextiotalets slut, den ena på väg ut i den litterära scenens kulisser och

den andra mitt i mediastormens öga bidrog också till att de båda böckerna mottogs på så

olika sätt.

  Även om Kurt Salomonsons gruvskildring inte fick den uppmärksamhet den förtjänade

när den kom ut fortsatte den att leva sitt eget liv och hade betydelse för Gruvas tillkomst

och var i praktiken en föregångare.383 Den första nyutgåvan av Grottorna kom redan två år

efter originalet i Folket i Bilds folkboksserie med förord av författaren. Sju år senare gav

Prisma ut den på nytt i pocketutförande. Televisionen ägnade i januari 1966 ett

halvtimmeslångt samhällsprogram, ”Folket kring grottorna”, åt förhållandena i de tre

gruvorna Laisvall, Adak och Kristineberg med medverkan av Kurt Salomonson. Av

tidningskommentarerna att döma inför och efter TV-programmet förknippades kritiken

mot förhållandena i gruvmiljöerna med Kurt Salomonson och hans roman. Östergötlands

Folkblad (25.1 1966) hade rubriken ”Minns ni ’Grottorna’? TV i Salomonsons spår” i sin

presentationstext inför programmet, där det också framgick att programmakarna ”hade

ställt ungefär samma frågor som Salomonson för tio år sedan”. Aftonbladet

uppmärksammade programmet med rubriken ”Risk för ömma tår. TV gör besök hos

grottfolket” (25.1 1966). Referensen är inte att ta miste på. Västerbottens Folkblad hade ett

reportage från Kristinebergsgruvan ”för att kolla sinnesstämningen  och reaktionen bland

’Grottornas’ folk” med klar anspelning på romanen som själva reportagets startpunkt.

Slutsatsen blev att kritiken mot det mäktiga Bolidenbolaget var hetare i verkligheten än i

dikten, en formulering som också fick tjäna som rubrik för artikeln (26.1 1966).384 Utan

tvivel hade en viss fjärrverkan från Grottorna fortplantat sig och förberett marken för

Lidmans gruvskildring, något som bekräftades av Sara Lidman själv i ett debattinlägg.

  En dryg vecka efter att den stora gruvstrejken brutit ut i norrbottensgruvorna publicerade

Aftonbladet (19.12 1969) en debattartikel av Sara Lidman med rubriken ”Att bryta

383 Bortsett från att Gruva hör hemma i rapportboksgenren anser Annika Olsson  att den tematiskt hör hemma
i arbetarlitteraturen, närmare bestämt den del som kan avgränsas som gruvarbetarskildring. Efter uppräkning
av en mängd föregångare konstaterar hon att ”Kurt Salomonsons roman Grottorna (1956) är självklar i
sammanhanget” (Olsson, s. 183, not).
384Filipstads Tidning hade en presentation av Kurt Salomonsons författarskap med intervjuinslag (25.1.1966).
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tystnaden”, där just  tystnaden om, för att inte säga nedtystandet av, arbetarnas situation i

gruvorna var själva andemeningen. Olof Lagercrantz, i egenskap av en av de viktigaste

opinionsbildarna, kom i blickpunkten för artikelförfattarens ilska, eftersom han någon dag

innan i en ledare (DN 15.12 1969) visserligen angripit LKAB-chefernas oskäligt höga

löner, men samtidigt menat att de verkliga problemen dolt sig och att man inte visste

tillräckligt mycket om hur kroppsarbetarna upplevde sin individuella situation. Lidman var

av en helt annan åsikt och menade att det inte rådde något kunskapsunderskott utan det var

cheferna på olika nivåer som inte ville diskutera frågorna eller hindrade arbetarna från att

själva diskutera sin situation.

  Tystnadskulturen på arbetsplatserna var inget nytt påfund. Lidman såg ett parallellfall i

Kurt Salomonsons Grottorna, som hon inte karakteriserade  som roman utan som ”en

dokumentär skildring [sic!] från blygruvan i Laisvall”. Ingen tog heller den

verklighetsskildringen på allvar fastän författaren själv varit vittne till silikostragedin ”och

hur Bolaget-Företagsläkaren-Fackföreningen var den trefaldiga mur emot vilken arbetarna

kunde hosta ihjäl sig - i sina försök att få till stånd ’en dialog’”.385 Lidman påminde

Lagercrantz  om  att   han  då  genom  sin  anmälan  i  Dagens  Nyheter,  aktivt  bidragit  till  att

undergräva romantextens trovärdighet och sanningshalt och valt att problematisera

författarens konstnärliga temperament i stället för att problematisera frågan om silikosen

och företagshälsovårdens roll och att det var först genom den massiva gruvstrejken i

malmfälten som tystnadens herravälde kunde brytas. För Lidman var det sist och slutligen

yttrandefriheten och vem som hade rätt att tala och om vad som i fortsättningen avgjorde

hur den sociala kampen utvecklade sig. Därför avslutade hon sin artikel, åberopande FNs

deklaration om mänskliga rättigheter, med krav på ändrad lagstiftning och ändrade avtal

som skulle garantera de anställda yttrandefrihet på arbetsplatserna.386

  Inte bara Sara Lidman knöt samman gruvstrejken med föregångaren Kurt Salomonson.

Aftonbladet (19.1.1970) intervjuade honom under rubriken ”Han skrev om gruvarbetarnas

helvete långt före Sara Lidman”, men med tillägget i ingressen att de flesta inte tog hans

skildringar på allvar. Dagens Nyheter hade samma dag en lång intervju med författaren

under rubriken ”Jag fick ändå rätt till slut”. Den danska tidningen Information hade några

385 Intressant är att Lidman lyfte fram Salomonson som vittne till det inträffade i Grottorna och därmed
garant för trovärdigheten i skildringen. Också den danska litteraturforskaren Marianne Thygesen har berört
vittnesrollen som ett element i rapportbokens genrekonstruktion. Se Olsson 2002, s. 98. I den samtida
kritiken mot Grottorna bortsågs från vittnesrollen eller i vissa fall misstroddes den. Jämför Lidmans läsning
med Göteborgsgruppen i BLM, som menade att vittnesrollen försvagades genom Salomonsons val av
fiktionsberättande i stället för rapportbok. Se nedan.
386 Jämför Lidmans krav på yttrandefrihet med Ambjörns konfrontation med platschefen i inledningen av
Grottorna.
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veckor senare (9.2.1970) en lång intervju med Kurt Salomonson, som tog sin avstamp i

Skiljevägen och den kritik som riktats mot arbetarrörelsens egna representanter. Grottorna

och samhällskritiken i trilogin fanns uppenbarligen lagrade i medvetandet och kunde nu

igen aktualiseras och ingå  bland de retoriska verktygen i en alltmer ideologiskt polariserad

debatt, som visserligen berörde arbetarklassen men framförallt engagerade ett brett

spektrum av intellektuella.

En utmaning från vänster

I   ett  nummer  av  tidskriften  Rondo  1964  hade  Göran  Palm  tagit  avsked  av

formexperimenterandet, vilket  varit kännemärke både inom prosa och poesi under de

första åren på sextiotalet. Tidskriften, som gavs ut mellan 1961 och 1964 hade själv tjänat

som den främsta experimentverkstaden, men nu blåste nya vindar och Palm skisserade ett

program för framtiden.387 Ord & Bilds redaktör Lars Bäckström summerade i ett nummer

av tidskriften (1965:3) Rondos insats och spekulerade om en lämplig ersättare och

fortsättare  i det nya tidsläge som uppstått.388 Han vände blicken bakåt mot trettiotalets

kulturtidskrifter som förenade litteraturdiskussion med politik och idédebatt. Tanken på en

bred kulturtidskrift var inte ett hugskott från redaktörens sida utan ett synligt tecken på

något som redan var ett faktum.389 Inte  minst  var  Bäckströms  egen  tidskrift  ett  talande

exempel. De traditionella gränserna hade redan börjat flyttas om. Byggstenarna i de nya

offentliga rummen hade lagts och nya ämnen och synsätt hade börjat få fäste och

spridning. Strömkantringen som förändringarna brukar omtalas var redan i full sving och

allt var politik.390

  Bonniers som insett de unglitterära tidskrifternas värde som vägröjare och trendsättare

och som plantskola för nya författartalanger gjorde nu ytterligare ett försök att få till stånd

387 Palm önskade se en mer verklighetsanknuten poesi som också förmådde etablera närmare publikkontakt.
En sådan konst måste utvecklas i samspel med ”orena” konstformer som romanen, essän, dramat och filmen
(Holmberg 1987, s. 112 f).
388 Rubriken på Lars Bäckströms bokslut efter Rondoexperimenterandet hade den talande rubriken: ”Rondo,
40-tal och Beatles” med underrubriken ”Om vår osociala unglitteratur”.
389 Lars Bäckström såg de nya tendenserna till engagemang också inom det snävt inomlitterära skiktet av
författare: ”...(det är ett hoppfullt tecken, utöver vad man kan få ut av författare på Palms och Sara Lidmans
linjer, när en så genomlitterär författare som Lars Gustafsson skriver en BLM-ledare om kriget i Vietnam och
möjligheten av en ny politisk diktning) - då kan man finna att situationen är färdig för en ’ung’ tidskrift av
samma art som de som fanns på trettitalet” (Ord & Bild 1965:3, s.284).
390 Strömkantringens år hette en tillbakablickande essäsamling av Karl-Erik Lagerlöf från 1975, vilken gett
upphov till begreppet. Se också  Lundqvist 1981, s.11-52, Östberg 2002, s.61-67, Frenander 1999, s.138-145,
Den svenska litteraturen, volym III, s. 371-411.
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en inomlitterär tidskrift. En mindre grupp ur en nybildad litterär förening vid Göteborgs

universitet erbjöds uppdraget att utgöra redaktion för tidskriften Komma, som utöver

litterära bidrag, blev en betydelsefull introduktör till främst strukturalistisk teori och med

den närstående marxistisk teoribildning.391 Om  Rondo  främst  hade  spelat  rollen  av

experimentverkstad för konstnärer och författare som önskade pröva gränsöverskridande

uttrycksformer blev Komma en experimentverkstad för unga akademiker i sökandet efter

nya analysmodeller och en ny förståelse av hur konst, litteratur, kultur och samhälle var

sammanvävda med varandra.

  Erfarenheterna från Komma var med säkerhet inte betydelselösa när den tidigare

Kommaredaktören Jan Stolpe tillsammans med en grupp studerande vid Göteborgs

universitet angrep den förhärskande litteraturkritiken med den provocerande rubriken

”Litteraturkritik i borgarklassens tjänst” i Bonniers Litterära Magasin (1969:3) och därmed

markerade att de nya signalerna trängt ända in i den finlitterära salongens finaste

publikation. Texten hade, som redan framgick av rubriken, sin spjutspets riktad mot

litteraturkritikerna och i det här fallet deras handskande med romaner som hade ett politiskt

innehåll. Det borgerliga offentlighetssammanhanget styrde närmast ryggmärgsartat den

kritiska blicken och gjorde skribenterna oförmögna att utläsa texternas verkliga politiska

innehåll, menade man. Alla exempel valdes ur den aktuella bokfloran med ett undantag,

Kurt Salomonsons Grottorna, som fick äran att vara essäns första exempel på vinklad

litteraturkritik.

  Att Grottorna kom ifråga var ett tecken på att romanen efter tolv år fortfarande fanns i

medvetandet och hade fått förnyad aktualitet för en yngre generation genom Sara Lidmans

rapportbok. Samtidigt fungerade den som ett pedagogiskt lämpligt exempel att illustrera

analysgruppens tes: femtiotalets oförmåga att politiskt läsa en så utpräglat

verklighetsbetonad text hade inte påtagligt förändrats i den borgerliga litteraturkritikens

skyddade verkstad trots de stora förändringar som ruskat om folkhemsidyllen sedan

1956.392 ”Varken verkligheten eller Salomonsons beskrivning av den väckte någon större

debatt”, konstaterade författarna och anförde två orsaker. Femtiotalets ”antikommunistiska

terror” tystade debatter om motsättningar mellan arbete och kapital och om utsugning och

inhumana arbetsförhållanden. Dikten var ett från samhället befriat område och det litterära

391 Tidskriften kom ut mellan 1966 och 1969 och redaktör var Jan Stolpe. Andra redaktionsmedlemmar var
Agneta Pleijel, Carin Mannheimer, Sverker Göransson, Magnus Hedlund och Claes Hylinger (Holmberg
1987, s. 116).
392 I recensionsgranskningen  av Grottorna representerades endast ett litet urval: Dagens Nyheter (Olof
Lagercrantz), Sydsvenska Dagbladet (Sigvard Mårtensson), Svenska Morgonbladet (signaturen Jack),
Stockholms-Tidningen (Ingvar Orre), Västmanlands Läns Tidning (signaturen A Jn).
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klimatet behärskades av ”idyll och dialekt” - de radikala kritikernas namn på den så kallade

nyprovinsialismen. När Kurt Salomonson dessutom valde den traditionella romanens form,

tillspetsad med starka effekter, blev han ett lätt offer för kritikerna att avväpna ”genom att

tala om fiktion i stället för fakta”. Han borde ha insett faran och valt att dokumentera

verkligheten i gruvan i stället för att ”regissera” den och därför skulle reportageromanen ha

varit ett bättre alternativ än den ”konventionella” romanen.

  Det är inte alldeles enkelt att förstå vad som i det här fallet avsågs med reportageroman,

men tanken måste rimligen vara en text, där den mimetiska effekten inte gav illusion av

verklighet utan istället påstod att detta var verklighet. Grottornas jämförelsetext bland de

dagsaktuella exemplen var förstås Gruva, som till skillnad från den förra tillämpade just en

dokumentaristisk teknik, som rimligen borde ge ett helt annat utslag i den litteraturkritiska

bedömningen av just verklighetsinnehållet. Man kan gissa att BLM-kritikerna föredrog

rapportboken som verklighetsskildring, men att döma av genomgången av de utvalda

recensionerna av Gruva var den dokumentaristiska genren inte heller någon garanti för att

de borgerliga kritikerna skulle förstå dess sanna mening. Även den öppnade för

möjligheter ”att manipulera” med verklighetsbeskrivningen och ”oskadliggöra den med

olika metoder”. Mottagaranalysen  av de övriga två romanerna, Staffan Beckmans Tycker

du George är en galning? och Sven Delblancs Nattresa ledde till samma nedslående

resultat, att verklighetskopplingen och det politiska innehållet opererades bort och fylldes

ut med estetiserande värdeomdömen.

  Sammantaget blev slutintrycket ännu mer nedslående än det som förväntats innan

granskningen börjat. Avsikten hade inte varit en allsidig mottagaranalys utan syftet var att

”frilägga och analysera vissa återkommande grepp, studera de sätt på vilka en borgerlig

kulturagent kan skjuta undan, reducera eller helt trolla bort ett väsentligt budskap och

omintetgöra dess verkan”. Särskilt hårt föll domen över Grottornas kritiker som genom

sina recensioner ”pacificerat” Salomonsons skildring och anpassat den till en borgerlig

mottagargrupp som förmodades mer intresserad av ”tandlösa” romaner än av klasskamp.

Genom sin snedvridna läsning hade recensenterna valt sida och tjänat kapitalet. Allra värst

var Sture Andersson i Norrländska Socialdemokraten som helt förnekade någon som helst

verklighetsanknytning i romanen.393

  Göteborgsgruppen återkom med ett förtydligande av sin kritik efter att BLM-redaktören

Lars Gustafsson gjort invändningar mot föreställningen att borgerligt tänkande styrde

393 För Sture Anderssons recension av Grottorna, se s. 40. Analysgruppen hade ett snävt urval av recensenter
som underlag för sin kritik. I verkligheten var åsiktsbredden större. Se s. 39-48.
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kritikerkåren.394 Han hävdade att det snarare var en undervärdering i allmänhet av litterära

texters politiska budskap eller undertexter, som bidrog till snedvridningen i läsningen,

något som ”drabbade” högerinriktade författare i lika hög grad i form av avpolitisering.

Gruppen, nu företrädd av Jan Stolpe och Tomas Forser, underströk i sitt genmäle än en

gång att underlåtenheten att förmedla det politiska innehållet - även om det skedde

omedvetet  -  ”blir  ett  indirekt  stöd  åt  det  bestående  kapitalistiska  samhället”  och  därmed

fungerade kritikern som kulturagent för borgarklassen, en slutsats som Gustafsson också

vände sig emot på grund av dess deterministiska credo. I förlängningen av agenttanken

fanns föreställningen att de enskilda recensenterna representerade sin tidnings politiska

inriktning. Därför hade de en mildare förkastelsedom över Karl-Erik Lagerlöf som skrev i

en av Göteborgsbourgeoisiens tidningar jämfört med Karl Vennberg som skrev i det

socialistiska  Aftonbladet.  De  två  skribenterna  kom  till  slutsatsen  att  ”det  behövdes  en

medveten kritik ställd i arbetarklassens tjänst” och med tillägget att ”en medveten sådan

kritik kan bara skrivas av socialister”.

  Debatten om litteraturkritiken, iscensatt ur ett marxistiskt orienterat perspektiv och

framförd i den mest ansedda av litteraturtidskrifter var en tydlig manifestation av flera, att

strömkantringen satt ordentliga avtryck inom den litterära institutionen. Också

ledarkommentaren i samma nummer av andreredaktören Leif Zern var en reaktion på den

omvandling av tidskriften som gradvis ägt rum.  Bengt Holmqvist, ledande kritiker i

Dagens Nyheter, och flera med honom hade ifrågasatt om Bonniers Litterära Magasin

fortfarande var en litteraturtidskrift, eftersom spalterna  mer och mer fylldes med politik.

Zern konstaterade i sitt genmäle att tidskriften ”förvisso fortfarande är en litterär tidskrift”,

men redaktionens strävan var inte att bevara den som en ”exklusiv litterär tidskrift som tror

att man kan isolera litteraturen från de politiska och ideologiska sammanhangen”.

  Förändringen var ett exempel på hur en ideologisk omorientering av grupper av

intellektuella på universiteten  utmanade den traditionella seminariekulturen som en

motoffentlighet, som dessutom hade förbindelser utanför universiteten till en växande

organisationsflora av vänsterrörelser. Den visade också  hur samma grupperingar med

ideologiska argument kunde få fäste inom en traditionell litteraturtidskrifts ramar.

Paradigmskifte som praktik inom en begränsad domän. Uttryckt med andra ord:

394 Lars Gustafssons svar på Göteborgsgruppens första artikel finns i Bonniers Litterära Magasin 1969:4, s.
243-245. Göteborgsgruppens andra artikel författad av Jan Stolpe och Tomas Forser finns i nummer 1969:5,
s. 380-383. Lars Gustafsson har också till den artikeln en kommentar i samma nummer, s.323f.
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litteraturens autonomi som hållits samman med estetikens värdehierarkier utmanades nu av

en extern kraft som satte upp andra värdekriterier som  giltiga för att bedöma litteratur.395

  Textanalyserna i BLM-artikeln blev av förståeliga skäl ensidiga, vilket också erkändes av

analysgruppen, eftersom syftet var att visa hur borgerligt tänkande med närmast automatik

gav utslag i en oförmåga att politiskt läsa texter, som hade ett så uppenbart

verklighetsförankrat politiskt budskap. Men så pass mycket kom ändå fram, något som

underströks också i det andra debattinlägget, att det fanns en misstro mot att Grottorna

berättats som fiktionstext och inte som dokumentär verklighetsrapport och därmed

knappast var att betrakta som ett lämpligt vägval för en socialistisk litteratur i framtiden,

där syftet var att belysa arbetarklassens verkliga situation.396

Folkhemmet med ny blick

Sara Lidmans rapportbok från Malmfälten och vänstervågen hade som vi sett gett

Grottorna nytt liv. Det som kom att verkligen skapa nya frontlinjer i offentligheten skulle

strax inträffa, nämligen gruvstrejken i Malmfälten som blev det synliga beviset för att

vänsteranalysen var riktig. Gruvarbetarna var inte de enda som tog saken i egna händer och

utlyste så kallade ”vilda strejker”. I början av sjuttiotalet utbröt en strejkvåg som omfattade

ett stort antal yrkesgrupper, men det var ändå gruvstrejken som blev mönsterbildande och

det var den som formade den nya bilden av det svenska samhället. Det fortgående

sjuttiotalet skulle därför kunna beskrivas som ett post-strejktillstånd, där en annan

verklighet blev synlig under sprickorna i folkhemsfasaden.397

  Nu stod det utom all tvivel att Kurt Salomonson hade haft rätt. I den stort upplagda

intervjun i Aftonbladet (19.1 1970) omtolkades författarskapet av skribenten under

påverkan av den nya tidsandan och den aktuella strejkvågen. Kurt Salomonson medgav

också att han kände att tiden hunnit i fatt honom. Norstedts förlag var heller inte sena att

utnyttja det gynnsamma marknadsläge som uppkommit. Trilogin om sprickorna i

395 jfr Forser 2002, s. 146 ff.
396 Ingegerd Fries hävdade i ett debattinlägg (Bonniers Litterära Magasin 1969:9) att det var mer
fiktionsformens subjektiva framtoning som hindrade kritikernas läsning och förståelse av
verklighetsinnehållet i Grottorna. Det hade krävts mer objektivitet för att åstadkomma en dokumentering
som övertygade. Idealet var heller inte Sara Lidmans tendentiösa dokumentarism utan idealfallet såg hon i
etnologen Åke Dauns bok Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969), som fångade ”Norrlandsproblematiken i ett
nötskal” (s. 676-678).
397  Östberg 2002, s. 126-131, se även Östberg 2009, s. 31-43, ”Gruvstrejken och den svenska modellens
fall”.
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välfärdssamhället blev nu  tio år efter originalutgivningen rykande aktuell som klarsynt

samhällskildring helt i takt med sin tid, utgiven som tidstypisk pocket i PAN-serien.

Trilogin publicerades som tre pocketböcker med devisen från franska revolutionen väl

synlig på omslaget i kombination med en bildillustration som också kunde väcka

reaktioner. Skiljevägens framsida utgjordes av en helbild av LO-borgen vid Norra

Bantorget, utstrålande en hotfull maktfullkomlighet.

  Pressreaktionerna på nyutgivningen av trilogin återspeglade också den nya tidsanda och

den nya samhällsbild som uppstått post strejkum och den nya synen på författaren. Maria

Bergom-Larsson anmälde pockettrilogin i Dagens Nyheter (7.1 1972) under rubriken

”Romansvit om ett samhälle ockuperat av Bolaget”, en formulering som kanske berättade

mer om den socialistiskt orienterade recensenten än om innehållet i romanerna.398

Salomonson hade varit en främmande fågel i femtiotalsmiljön, men genom sina

dokumentära skildringar i industrimiljö föregrep han sextiotalets romandiskurs med sin

”allt öppnare fiktion med starkt dokumentära inslag”. Bergom-Larsson såg inte

Salomonson bara som en romanformens föregångare, utan samhällskritiken och de

problem han gestaltade hade först nu fått sin verkliga aktualitet. Han föregrep Gruva  och

trilogins samhällsbild betecknade hon som en bjärt kontrast ”mot den officiella

samförståndsideologin”, som inte såg att klasskampen, motsättningarna och

nedvärderingen av arbetet var en brygd som kokade under ytan.

  Tore Borglund i Kvällsposten (3.4 1972) följde samma mönster. Rubriken ”Han avslöjade

lögnen om folkhemmet” stod som inramning på en helsida som till största delen upptogs av

en intervju, men också innehöll en recension av trilogin.399 I ingressen framställdes

Salomonson som ”en av de första som punkterade lögnen om det idylliska, jämlika

folkhemmet” och han gjorde det i ”det bleka 50-talet”, där det enligt Borglund var närmast

landsförräderi att ifrågasätta samhällsförhållanden. Även om kritikern idag löpte risk att

stämplas  som  kommunist  var  tigandet  inte  längre  norm  och  myterna  omhuldade  som

sanning. Det var på grund av denna öppning i muren som Kurt Salomonson för första

gången upplevts som aktuell. Hans helt avsminkade skildring fick dessutom sitt mest

398 Maria Bergom-Larsson var redaktör för den drygt 500 sidor digra antologin Svensk socalistisk
litteraturkritik (1972), där texter från en socialistisk motoffentighets litteraturkritik publicerades med
utgåpngspunkt i den tidiga socialdemokratins skribenter och med avslut i samtidens aktuella debatter om Per
Olof Sundmans författarskap. Antologin var ett praktiskt uttryck för den nya vänsterns intresse för traditionen
och historien. Också den måste nu nytolkas i skenet av det dagsakutella tillståndet och den politiska
medvetenheten.
399 Recensionsdelen hade rubriken ”Bojorna borta – men var finns friheten”. Enligt Borglund hade romanerna
en dokumentär och kollektiv prägel. ”Och de verkar lika viktiga och giltiga idag som när de skrevs”,
avslutade han sin recension.
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övertygande sanningsvärde för att den byggde på författarens egna erfarenheter. Här kan

man tala om en total omvärdering av författarskapet jämfört med den  tvetydiga hållningen

ett drygt decennium tillbaka. Helsingborgs Dagblad (20.7 1971) gav en mer nedtonad och

nyanserad presentation av författaren, något som återspeglade sig redan i

recensionsrubriken ”Samhällskritiker och idégestaltare”. Kurt Salomonson lyfte fram en

undanträngd, osminkad verklighet i det något romantiserade femtiotalet, men han gjorde

det på ett nyanserat och mångfacetterat  sätt, vilket inte borde tilltala dagens dogmatiska

vänster, menade recensenten Birger Hedén.

  Den socialdemokratiska Dala-Demokraten (25.1 1972) presenterade nyutgivningen av

trilogin under vinjetten ”Fackligt forum”, en tydlig markering att det nu inte var fråga om

litteratur i  begränsad, estetisk bemärkelse. Kurt Salomonson beskrevs som kanske ”den

siste arbetarförfattaren  med direkt och varaktig erfarenhet av kroppsarbete. Som hos alla

andra arbetarförfattare präglas hela hans diktning av den erfarenheten”. Han framstod som

äkta vara jämfört med sådana författare som Göran Palm och Folke Isaksson, som gjort

studiebesök i verkligheten och dokumenterat sina erfarenheter. Vid jämförelse var det

ingen tvekan om vilken av dem som var att föredra. ”När man läst deras verk och åter får

Kurt Salomonsons trilogi i handen upptäcker man hur aktuell han är”, konstaterade

artikelförfattaren.400

  Tidningen Arbetsmiljö (1971:10), som utgavs av Föreningen för arbetarskydd lyfte fram

Kurt Salomonson som den författare som ”på allvar införde arbetsmiljön i litteraturen”.

Återutgivningen av trilogin låg helt rätt i tiden, eftersom arbetsmiljön skulle komma att bli

decenniets hetaste fråga, något som underströks av både Olof Palme och socialministern.

Salomonsons budskap, som genomsyrade alla hans böcker, var ”förhållandet mellan

arbetare och arbetsgivare, men också arbetarskyddet”, det sistnämnda något som tidigare

recensenter inte hade insett, enligt artikelförfattaren Kjell Wase. I Wases läsning

renodlades verklighetsinnehållet i romanerna till ett närmast fackligt-politiskt program.

Överdrifter och tillspetsningar som författaren angklagades för tidigare blev nu i stället en

fullt tillåten diskurs, eftersom det handlade om fiktion. Romanerna skulle inte tolkas

bokstavligt som avtalstext utan författaren hade pekat på negativa yttringar och tendenser i

klassamhället som måste avskaffas. Romanerna hade omvandlats till kampredskap,

uppenbarligen för den samhällskraft som hade makten och som skulle initiera och leda

marschen mot nya djärva mål om den inte själv skulle bli akterseglad. Samhällskritiken

400 Tidningen Folkets recensent Ann-Marie Moelv läste också trilogin som en avspegling av arbetslivets
motsättningar (16.6 1971).
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hade blivit samhällsnyttig. ”Mannen utanför”, som också var  rubriken på Wases artikel,

framtod nu som den progressive som ställt sig i spetsen för att genomföra ekonomisk

demokrati, till skillnad från de småskurna arbetarna och deras hustrur som bara ville bort

från klassen och helst gå över till andra sidan. I Wases nya läsning hade alltså Kurt

Salomonsons romaner  omtolkats som nyttiga redskap i de förestående fackliga och

politiska striderna i det kommande sjuttiotalet.

  Skogsindustriarbetarens (1971:7) nyläsning, som man skulle förvänta sig borde följa ett

liknande fackligt kampperspektiv, överraskade med att istället anlägga en utpräglat litterär

tolkning av Salomonson utifrån ett lika överraskande perspektiv, nämligen som en

jämförelse med Vilhelm Moberg, som också fått flera av sina romaner nyutgivna i

pocketformat.401 Ett något mindre överraskande perspektiv var att den marxistiske

litteraturteoretikern Lukács fick vägleda analysen, något som var helt i linje med tidens

strömningar. Den tanke som föresvävade skribenten handlade om att episkt berättande var

en del av och återspeglade sin tid på ett speciellt sätt. Både Moberg och Salomonson var

konventionella berättare och det var inte i formen som de båda författarna markerade sin

olikartade hållning till den tid de skildrade. Det var i innehåll eller attityd snarare, som de

båda avvek markant från varandra.

  Huvudpersonerna hos Moberg revolterade mot det närvarande genom att återgå till

livsformer som höll på att försvinna. Salomonsons huvudpersoner revolterade mot det

nuvarande genom att drömma om de framtida möjligheter som fanns inom räckhåll.

Moberg underkände nuet med det förgångna som rättesnöre och Salomonson underkände

nuet med framtidsvisionen som riktmärke. Eftersom Mobergs romanfigurer så uppenbart

gick emot historiens egen riktning så innebar det också med automatik en avslutning på en

litterär period. ”Han är den siste av sin sort därför att det varken innehållsligt eller formellt

längre finns några mänskliga och sociala förutsättningar för en sådan romantyp”,

konstaterade skribenten deterministiskt. Personerna i Salomonsons romaner, många av

dem särlingar i lika hög grad som i Mobergs romaner, utvecklade sitt utanförskap för att

”skydda sina innersta kärnor”, som platschefen i Mannen utanför, eller annorlunda

uttryckt: ”de blir särlingar för att kunna behålla sina drömmar om framtiden vid liv”. De

visioner som föresvävade Skogsindustriarbetarens skribent var just det reformprogram av

arbetslivet som mer och mer hamnade i centrum på den politiska agendan för rörelsen i

401 Mans kvinna (1933), Brudarnas källa (1946), Det gamla riket (1953) hade kommit ut i Bonniers
Delfinserien  och Sänkt sedebetyg (1935) hade getts ut av Författarförlaget (Ursprungligt publiceringsår inom
parentes).
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början av sjuttitalet. Salomonson hade en vision om en möjlig framtid till skillnad från

Moberg som hamnade i mytens återvändsgränd.402

  Även om båda praktiserade den konventionella romanens formspråk och

gestaltningsteknik var det Salomonson som pekade mot framtida möjligheter för den

moderna, realistiskt berättade romanen. Den term som låg närmast till hands och som bäst

beskrev den Salomonsonska varianten av realistiskt berättande var ”dokumentationer”.

Dessa dokumentationer hade nyligen fått sitt mest pregnanta uttryck i Sista skiftet, som var

en mer lyckad verklighetsskildring än romanerna. Där hade proletariseringsprocessen i

välfärdsstaten och de enskilda arbetarnas minimala inflytande över sina egna livsvillkor

tydligt exponerats.403 Slutsatsen blev att Kurt Salomonson romaner pekade framåt, däremot

var det mer tveksamt om just dokumentationen var lösningen på den realistiska romanens

problem. Reaktionerna på trilogin  var en tydlig återspegling av hur  arbetarrörelsen nu

omtolkade sin egen närhistoria för att i takt med tiden kunna ta avstamp framåt i  en

radikaliserad reformpolitik och hur Kurt Salomonsons sociala romaner blev ett av möjliga

redskap för att beskriva ett nytt politiskt landskap.404

Comeback

De gamla texterna hade nu talat i en ny tid och delvis till en ny publik och med en ny

innebörd. Däremot dröjde det ända till decenniets slut innan en nyskriven skönlitterär text

nådde läsarna, om barnboken En dag i gruvan från 1972 undantas. Den 20.8 1979 kom de

första recensionerna i flera rikstidningar av en ny novellsamling av Kurt Salomonson,

Flickan med sagohåret. Under september och resten av hösten hade recensioner publicerats

i ett stort antal regionala tidningar med spridning över hela landet och i de större

fackförbundstidningarna. Även den nya flora av vänstertidningar som uppstått i kölvattnet

på radikaliseringsvågen visade intresse för Kurt Salomonsons återkomst som författare.

Frågan är om någon av Kurt Salomonsons romaner har fått lika stor medial

uppmärksamhet som denna novellsamling.

402 Helt betydelselöst för skribenten i Skogsindustriarbetaren var kanske inte heller att Vilhelm Moberg var
en enveten kritiker av den socialdemokratiska centralstaten, manifesterad bland annat i tidningsdebatt och i
den samhällskritiska romansatiren Det gamla riket (1953). Lars Furuland räknar endast Soldat med brutet
gevär som Mobergs ”viktigaste bidrag till arbetar-och folkrörelselitteraturen” (Furuland 2006, s. 223).
403  Folke Isakssons dokumentärskildring Dom svarta (1970), tillsammans med fotografen Jean Hermansson,
anfördes som  exempel på att dokumentarismen var överlägsen den konventionella romanen och poesin.
404 Östberg 2009, s. 40-43.
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Tidningsartiklarna inskränkte sig inte till det ritualiserade recenserandet, utan betonade

också att boken var en litterär comeback av en författare som varit tyst ett antal år, men en

comeback av en författare som orättmätigt hade förvisats ut i kylan. Utöver den

traditionella recensionen förekom andra texttyper som intervjuer och presentationer med

inslag av kommentarer om den aktuella boken. De sistnämnda förmedlade via författarens

egna ord en ny bild av författarskapet och en ny historieskrivning liknande den som skett i

samband med nyutgivningen av trilogin. Hyllningskören var i det närmaste total med

undantag för några skorrande röster i marginalen, vilket inte på något sätt påverkade

upplevelsen av succéartad återkomst.405 Immi Lundin i Bonniers Litterära Magasin

(1979:6) menade att karaktärsskildringen problematiserade för lite och i alltför hög grad

bekräftade en ensidig, schablonartad bild. Kritiken mot de hårt hållna karaktärerna gällde

den misantropiska slagsidan i människoskildringen. Conny Svensson såg en alltför

uppskruvad indignation över mänskliga skrupler som ett förfång för berättelsen balans

(Hufvudstadsbladet 14.9 1979). Recensenten i Västmanlands Läns Tidning (22.8 1979)

stördes av ”fula politiska generaliseringar” och en misantropisk grundkänsla i

människoskildringen långt från den solidaritet som förlagsreklamen påstått genomsyra

texten. Så långt det negativa.

  Två texttyper dominerade recensionsmaterialet. Den ena lade huvudvikten vid den

aktuella boken men band samman den med femtiotalsromanerna med endast en kort

textkommentar. Den andra knöt samman den tidige Kurt Salomonson med den

dagsaktuelle och rekontextualiserade honom, vilket innebar att författarskapet omtolkades

och lästes utifrån en ny samhällelig och politisk kontext. Den här omvandlingen var

speciellt märkbar bland skribenter i arbetarrörelsepressen. Den nya offentlighetscenen, den

radikala, marxistiskt orienterade vänstern, som inte existerade när Kurt Salomonson

etablerade sig som författare, fick nu tillfälle att på bred front ta ställning till hela

författarskapet och kunde skriva in honom i sin litterära tradition.

  Den tidningspress som inte hade kopplingar till arbetarrörelsen omvandlade och

omtolkade inte författarskapet i den mån de historicerade honom, utan anknöt i stället till

den i dessa medier redan etablerade bilden av honom som en förkämpe för individen och

allmänmänskliga värden. Sydsvenska Dagbladets recensent, Göran Lundstedt, (4.9 1979)

405 Novellerna handlade om människor i förnedring. Ofta ställdes den tidige Salomonson mot den nu aktuella.
Här  följer  en  provkarta:   Det  nya  var  att  läsaren  fick  en  mer  psykologiskt  nyanserad  bild  (Norrländska
Socialdemokraten 25.8 1979), arbetet var inte längre i fokus utan nedbrutna människor (Arbetarbladet 21.8
1979), nu liksom tidigare konturskarp teckning av människoöden (Borås Tidning, 2.10 1979), fortfarande
både psykologisk träffsäkerhet och miljörealism (Värnamo-Tidningen och Jönköpings-Posten, 18.9 1979).
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bekräftade den uppfattning som i stor utsträckning hade formats bland den liberala

pressens skribenter att Kurt Salomonsons bärande tematiska idé varit försvaret av

individen mot kollektivets förtryck. Det var Hamsun och Dostojevskij som andades mellan

raderna och inte Marx och därför kunde Salomonson knappast ens räknas som en

socialrealistisk författare.  Mot bakgrund av det framstod heller inte den långa tystnaden

som svårförståelig, menade Lundstedt, utan kunde ses som en tyst protest mot tidsandan.

Novellerna, de flesta med förankring i västerbottniska bondemiljön, bekräftade den bild

som Per Olov Enquist gett av motsättningen mellan halsstarrig bondeindividualism och

arbetarklasskollektivism som präglat Kurt Salomonsons uppväxtmiljö.

  Falu-Kuriren (24.9 1979) beskrev Salomonson som en värdig efterföljare till Folke

Fridell, kritisk mot byråkrati och  pampvälde inom fackföreningsrörelsen ”utan att för den

skull offra till kommunism eller andra extrema rörelser.” Matts Balgård i Västerbottens-

Kuriren (22.9 1979), som tidigare recenserat de flesta av Kurt Salomonsons romaner,

beskrev återkomsten som ”en sval och frisk vind från fjällen”, som en motvikt mot den

ideologiskt idylliserande och schablonmässiga beskrivningen av historien som brett ut sig i

samtiden. Femtiotalets Salomonson hade också gått sin egen väg genom att kritiskt belysa

hur kroppsarbete, företagsmakt och fackföreningskollektivism tärde på individen bakom en

falsk fasad av  solidaritet.

  Arbetarrörelsepressen uppvisade som nyss antytts ett annat mönster. Historiseringen av

Kurt Salomonsons tidiga författarskap var samtidigt en omvärdering av författarskapet.

Aftonbladet tog inte bara kultursidan i anspråk utan publicerade en stor intervju med

textutdrag ur en av novellerna i söndagsbilagan (9.12 1979).406 Tidsperspektivet nu och då

bar upp intervjutexten. Nu är han en kulturpersonlighet, då var han en marginaliserad

skribent som bojkottades av fackförbundspressen och anklagades för att vara klassfiende.

De etablerade kritikerna berömde då formen men struntade i innehållet, men nu har även

de insett innehållets sanningshalt och hälsat honom välkommen åter till Parnassen. Det

konfliktfyllda förhållandet till arbetarrörelsen, som förvärrades av berömmet han fick i den

borgerliga pressen, fick också sitt symboliska, försonande slut när LOs ordförande Gunnar

Nilsson på Bokens Dag i Malmö höll ett uppskattande tal till honom.

  Söndagsbilagans stort uppslagna intervju med novellutdrag och lansering på förstasidan

var inte första gången Aftonbladet uppmärkssammade  Kurt Salomonson hösten 1979.

406 Bilagan lyfte fram Kurt Salomonsons återkomst även på framsidan med bild på författaren och
rubriktexten: ”Den avskydde skriver igen.” Också intervjurubriken refererade till en föreställd
marginalisering och löd: ”Den förskjutne från Frihetsvägen.”
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Redan den 20.8 hade tidningens kultursida en recension av Bernt Rosengren med rubriken

”En stark återkomst” med en tillbakablickande inledning, som konstaterade att han med

dessa verk skapade sig ”en framstående position inom den svenska arbetardiktningen”.

Rosengren poängterade att författarens sanningslidelse visserligen orsakat starka

reaktioner, men att slutresultatet ändå var positivt genom att solidariteteten förstärkts och

att kritiken inte gick att avvisa. Novellsamlingen innebar ingen förnyelse, något som inte

borde ses som kritik. Däremot var han inte nöjd med den återhållsamhet i uttrycket som

ibland vidlådde skildringen till förfång för känsloupplevelsen hos läsaren.

  Bara några veckor senare (9.9) uppmärksammade Aftonbladet Salomonson igen, nu på

avdelningen ”Folk i Farten”, med en intervju som hade den långa tystnaden och

återkomsten som bakgrund. Redan i ingressens inledning presenterades han med epitetet

”arbetarförfattaren Kurt Salomonson” som nu kommit tillbaka efter fjorton års tystnad.407

Senare omnämndes han som ”en av våra intressantaste arbetarförfattare” som bara hade ett

fel. Han var nämligen för tidigt ute och skrev om silikosdrabbade gruvarbetare till och med

”långt innan Sara Lidman upptäckt dem”. Han kritiserade pampväldet inom

fackförbundsrörelsen och blev bannlyst av ledningen. Kurt Salomonson blev nu den

missförstådde som fått upprättelse. Sanningen hade så småningom också uppenbarats för

kritikerna och sanningssägaren togs till nåder.

  Den 15.11 återkom Aftonbladet till Salomonsontemat under rubriken ”Hans böcker

skakade LO” med anledning av att TV några dagar senare skulle visa programmet

”Igelkotten”,  som  handlade  om  Kurt  Salomonson.  Bernt  Rosengren  återkom  också  som

skribent och gav i sin bakgrundsartikel en bild av författarkarriären som till fullo

bekräftade omvärderingen. I den post-strejkepok som nu inträtt hade rörelsens självbild

och  perspektiv  bytt  plats  så  radikalt  att  det  nu  var  svårt  att  föreställa  sig  att

arbetarrörelseetablissemanget en gång så kraftfullt tagit avstånd från romanerna, när det i

själva verket var den osminkade sanningen han framfört.  Resultatet blev att han utpekades

som fiende till arbetarrörelsen, ”fast det förhöll sig precis tvärtom; det var bara lössen i den

röda fanans veck han ville åt”, skrev Rosengren och lånade Bengt Lidforss tilspetsade

formulering.408 Några litteraturkritiker omvärderade honom, böckerna trycktes i nya

upplagor och så småningom föll även arbetarrörelsens representanter till föga ”och

407 Tystnaden varade tolv år.
408 Bengt Lidforss, professor, litteraturkritiker och socialdemokratisk intellektuell, hade med den
formuleringen i tidningen Arbetet 1905 fördömt vänstersocialisternas och Hinke Bergegrens
revolutionsromantiska politik. Rosengren syftade i stället på etablissemanget inom rörelsen och osympatiska,
egoistiska arbetare.
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tillerkände honom en framstående position inom den svenska arbetarrörelsen”. Hade

kritiken ändå tystat honom, frågade sig Rosengren, trots det senkomna erkännandet? Nej,

orsaken var det havererade Kirunaprojektet, som malde ner skaparkraften. Att Kurt

Salomonson hade varit för tidigt ute i sin kritik avfärdade Rosengren med att det aldrig kan

vara för tidigt att avslöja orättvisor.

  Attityderna ändrades också inom rörelsen. Den aktuella kritiken mot

fackföreningspampen Hans Ericson, en person som var som tagen ur en

Salomonsonroman, var ett exempel på det.409 Rosengrens slutord sammanfattade på ett

kärnfullt sätt den omvärdering som på olika sätt skymtat fram under sjuttiotalet: ”Kurt

Salomonson slog inte in några öppna dörrar. Han öppnade däremot några förut låsta portar

och det blev ett rejält och nyttigt korsdrag!” Aftonbladet hade under hösten 1979 vid fyra

tillfällen uppmärksammat Kurt Salomonson och samtidigt rekonstruerat författarskapet och

gett det ny innebörd. Med tanke på upplagestorleken och tidningens nära koppling till LO

kan effekten av artiklarna inte underskattas. Tidningen Arbetet, som var den ledande

socialdemokratiska morgontidningen, gav en liknande bild. Tore Borglund (24.10 1979)

beskrev Salomonson som  den förgriplige som förargade genom sin klarsynthet och sin

osminkade verklighetsskildring. Bakom folkhemmets fasad fanns en annan verklighet med

dolda klassmotsättningar. Arbetarna hade fogat sig, inskränkt sin frihet till att i första hand

konsumera och leva privatliv framför TV-apparaten. Den verkligheten hade nu blivit synlig

för envar. Redan ett par månader tidigare, i samband med utgivningen av novellsamlingen,

hade samma tidning en recension, skriven av Lennart Bromander (20.8 1979).  Kurt

Salomonson var en författare som nyupptäckts i samband med Sara Lidmans rapportbok

och  nyutgivningen av trilogin och det ”arbetarlitterära uppsvinget efter 1968”. Han

tillhörde ”fel” generation, enligt Bromander: en tid när poeterna ägnade sig åt

verklighetsflykt och roade sig med happenings och romanförfattarna experimenterade med

formen i den nya franska romanens efterföljd. ”Inget vidare klimat för en realist som

Salomonson”, konstaterade han och menade att tystnaden som inträdde efter Skiljevägen

kanske rentav hängde ihop med litteraturklimatet.

  Intervjuer i form av personporträtt och utformade som minibiografier var lika vanliga som

recensioner i samband med Kurt Salomonsons återkomst till skönlitteraturen. Bland annat

409 Hans Ericsson blev under sjuttiotalet inkarnationen av den socialdemokratiske fackpampen. Trots
pågående turistbojkott av Francos Spanien, stödd av bland annat Ericssons eget Transportarbetarförbund,
kunde svensk press visa upp ett foto av den välgödde Ericsson i badbyxor, med cigarr i munnen njutande av
strand och sol på Kanarieöarna. Saken blev inte bättre av att han befann sig på Arbetsgivareföreningens
semesteranläggning och att resan ursäktades med att Ericsson befann sig i Spanien för att knyta kontakter
med den spanska motståndsrörelsen och oppositionen mot Francoregimen (Östberg 2009, s. 185 f).
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cirkulerade under hösten 1979 en intervju av Ann-Marie Forsell i ett stort antal A-

presstidningar, men med viss variation i rubriksättning och grafisk utformning.410 Kurt

Salomonsons biografi och aktuella levnadsomständigheter fick här mycket större plats än

den tidigare skrivarkarriären. Här formades bilden av en  person som talade på ett annat

sätt till läsaren genom sina egna livserfarenheter och sitt vardagsliv än den Salomonson

som tidigare tonat fram i första hand som en förkämpe för vissa idéer och som en påstridig

kritiker. Personifieringen av författaren skulle också kunna ses som ytterligare ett exempel

på den omvärdering av författarskapet som recensionerna och andra artiklar visat prov på.

Den nya tolkningen av texterna bidrog därmed också till en ny bild av människan Kurt

Salomonson.

  Novellsamlingen hade till skillnad från romanerna en mer utpräglad norrländsk och

västerbottnisk färgning i skildrandet av bonde- och bymiljöerna, något som också

återspeglades på olika sätt i den regionalt förankrade pressen. Västerbottens Folkblad till

exempel inledde sin journalistiska täckning av novellsamlingen med en recension (4.9

1979) av Johan Svedjedal, där novellsamlingen placerades i sammanhang med den tidiga

Salomonson och den författarpersona han då tillskrevs. Tidningen återkom sedan med A-

pressintervjun (29.9 1979) och slutligen en stor helsidesintervju (8.2 1980) under vinjetten

”Fredax”, skriven av Leif Larsson. Redan i ingressen till den senare konstaterades att Kurt

Salomonsons återkomst var ”en litterär händelse som  går djupare och rör vid starka

underströmmar, både politiska och litterära”. Till skillnad från A-pressens cirkulärtext

koncentrerade sig Leif Larsson på den litterära karriären och utformade en författarskapets

historia, som samtidigt var en av författaren själv styrd berättelse om det egna

författarskapet, två berättelser invävda i varandra. Kurt Salomonson hade varit

framgångsrik, något som också de stora upplagorna återspeglade. Framgången ifrågasattes

av  skribenter och ledare inom arbetarrörelsen, men inte av borgerliga kritiker och

böckerna blev slagträn i politisk debatt. Leif Larsson sökte förklaringen till både

romaninnehåll och dess speciella mottagande i samhällsskeendet. Kurt Salomonsons första

period som författare sammanföll med de så kallade ”rekordåren”, vilket innebar snabb

tillväxt av den materiella välfärden, men också ett minuskonto med ökad

beslutscentralisering och nedmontering av arbetarrörelsens egen kulturoffentlighet.

Romanerna var  en återspegling av detta, liksom reaktionerna var en återspegling av hur

410 Forsells intevju fanns bland annat i  Folket, Kuriren Söderhamn, Värmlands Folkblad, Piteå-Tidningen,
Norrländska Socialdemokraten 20.9, Västgöta-Demokraten, Sydöstran 21.9, Folkbladet Östgöten, Gotlands
Folkblad, Gotlänningen 22.9, Dagbladet Sundsvall 28.9, Västerbottens Folkblad 29.9, Nya Norrland 2.10,
Västmanlands Folkblad 5.10, Länstidnigen Östersund 2.1 1980.
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motsägelsefullt skeendet kunde tolkas. Sedan inträdde den stora tystnaden med det

havererade Kirunaprojektet och därefter återkomsten med beröm och hyllningar från de

tidningar som tidigare hade varit mest kritiska. Slutsatsen av de hittillsvarande

författarerfarenheterna var att kampen var hård på ordens marknad och platserna

begränsade på parnassen. Ena dagen läst, andra dagen bortglömd kunde vara det oblida

ödet, som drabbade den författare som inte klarade av att ”orientera sig i rätt position” och

visa anpasslighet och smidighet, konstaterades insiktsfullt, en slutsats som påminde om

Lennart Bromanders.

  Så långt författarkarriärens förlopp. Oavsett framgången på litteraturmarknaden utgjorde

skrivandet en närmast grundläggande drivkraft för handling hos författaren. Kampen för

skrivandet hade förts redan från början i en skrivfientlig miljö präglad av inskränkt

bymentalitet. Då som en kulturkamp som var i samklang med den etablerade

föreställningen om arbetarförfattarens bildningsgång. Nu hade skrivandet övergått till en

mer estetisk kamp att erövra det nödvändiga språket och en passande stil.411 Det fanns som

bekant en politisk underton i Kurt Salomonsons texter, som var mer svårdefinierad. Den

hårda bedömningen av honom i både socialdemokratisk och kommunistisk press tolkade

Larsson  som  en  orsak  till  att  han  sökte  sig  till  den  syndikalistiska  Arbetaren,  en

historieskrivning som inte riktigt rimmar med verkligheten. Visserligen hade  kritiken mot

Kurt Salomonson varit njugg i Ny Dag redan tidigt, men den socialdemokratiska pressen

hade inte varit påtagligt negativ förrän i samband med Sveket 1959 och då hade

Salomonson redan slutat på tidningen Arbetaren. Det är således svårt att se

socialdemokratisk negativism som orsak till en flykt till syndikalismen.

  Eller ville Kurt Salomonson nu ge en annan bild av sitt samröre med syndikalismen och

tona ner den ideologiska kopplingen och ge intryck av att det bara handlade om en

överlevnadsstrategi för en författare som blev fördriven från en plats, där han egentligen

hörde hemma? Av intervjun framgick också att han trots tiden på Arbetaren ”aldrig

betraktat sig som syndikalist i egentlig mening”. Skall bekännelsen tolkas som att Kurt

Salomonson nu ville skriva om sin historia för att få inträde i rörelsens gemenskap? När

han själv i intervjun  sökte förklara reaktionerna på sina tidiga böcker återkom tanken att

han var för tidigt ute. Han hade haft rätt men tiden var fel. ”Det fanns inget utrymme för att

på allvar diskutera silikosproblem eller fackföreningsbyråkrati 1956”, konstaterade han.

Samma gällde arbetarnas apati och vantrivsel. Tio år senare hade fenomenet fått ett namn,

411 Ett exempel på stilistisk utveckling, som anfördes i artikeln var avsnittet ”Ungdomar” (s.152-155) i
Mannen utanför, som omgjorts till novell under titeln “Här ska vi bo”.
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”alienation”, och hade blivit ett centralt begrepp för  hela vänsteruppsvinget.412 Texten kan

stå som prototyp för ett antal liknande, där den berättade historien vävdes samman med

författarens egen berättelse och därmed placerade in författarskapet i en ny kontext i en tid

med andra förtecken.

  Salomonsons författarskap fick en annan mening därför att den politiska och fackliga

rörelsen, det vill säga socialdemorkatins olika förgreningar också var i behov av att justera

sin självbild. Mot slutet av femtiotalet och början av sextiotalet hade socialdemokratin

varit sysselsatt med att hitta fram till möjliga fortsättningar på det påbörjade

folkhemsprojektet. Nu nära tjugo år senare befann sig rörelsen igen i situationen att hitta

nya vägar att rekonstruera det folkhem, vars bild hade krackelerat bland annat genom

gruvstrejken och vänsterrörelsernas kritik. Vad värre var. Misstron mot det

socialdemokratiska projektet hade nu gått så långt att till och med regeringsmakten gått

förlorad. Krisen var ett faktum. En retorikens självprövning var ett steg i processen. I den

omprövningen kunde Kurt Salomonson tjäna som klok, förutseende kritiker och allierad i

den fortsatta kampen för jämlikhetens samhälle. Hans samhällskritik kunde integreras i den

radikalisering av socialdemokratin som kännetecknade politiken i början av sjuttiotalet i

efterdyningarna av gruvstrejken.413 Att socialdemokatin hade förlorat den politiska makten

under andra halvan av sjuttiotalet minskade inte behovet att knyta ihop rörelsen och låna in

Kurt Salomonsons kritik som en del av den självkritiska uppgörelsen i ett stärkande och

helande syfte.414

  En granskning av fackförbundspressen rubbar inte bilden. Åtminstone tio tidningar

uppmärksammade utgivningen av novellsamlingen.415 Däremot hushållades det med

skribenterna, eftersom fem av artiklarna hade samma upphovsman, Bernt Rosengren. Fyra

texter hade samma innehåll om än med vissa redaktionella skillnader och den femte var en

vanlig recension av novellsamlingen (Statsanställd 1979:38). Rosengren, som hade satt

avtryck i bland annat Aftonbladet med sin nytolkning av Kurt Salomonson, fortsatte i

fackförbundstidningarna på liknande sätt. Genom att Rosengren var en rörelseskribent fick

412 Hur alienationsbegreppet introducerades i den nya vänsterns diskurs, se Ljunggren 2009, s. 147-149,
Therborn 1966, kap. Alienation och identitet, s. 229-236.
413 Reformvågen i kölvattnet på gruvstrejken bar vittne om hur omskakad socialdemokratin var och hur
nödvändigt det var att ta nya initiativ inom olika områden, inte minst att reformera arbetslivets
maktförhållanden (Östberg 2009, s 40-43, Berggren 2010, s. 429).
414 Socialdemokratins kris fick sin grogrund i det centraliserade maktinnehavet, politiska skandaler (inte
minst den s.k. IB-affären), nya samhällsfrågor som miljö och kärnkraft, vilket sammantaget bl a ledde till att
stödet bland intellektuella minskade. (Östberg, s. 148-171, 179-227, Berggren, s. 469-565).
415 Byggnadsarbetaren 1979:33 (notis), Elektrikern 1979:12, Fastighetsfolket 1979:9, Kommunalarbetaren
1979:20, LO- Tidningen 1979:50, Mål och Medel 1979:15, Sjömannen 1979:12, Skogsindustriarbetaren
(SIA)1979:18, Statsanställd 1979: 38, Svensk Hotell Revy 1979:10.
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hans texter stor spridning och genomslag och blev därmed också en auktoritativ röst.416 De

fyra textmässigt identiska artiklarna var en hopskriven variant på de texter som publicerats

i Aftonbladet och gav därmed ytterligare spridning åt den nya konsekrerade bilden av

författarskapet och författaren: sann samhällskritik, där verkligheten själv talade, kritiken i

grunden bra för rörelsen, trots att kritiken missförstods bidrog den till socialdemokratins

ändrade attityd och nödvändiga självprövning (skakat lössen ur den röda fanan).

Novellsamlingen hade fått godkänt av Rosengren som litteratur.

  Men förväntningar fanns också på kommande romaner med samhällsinnehåll, något som

också underströks av Sven Jerstedt, som i sin anmälan inte var helt nöjd med den ”nye”

Kurt Salomonson utan föredrog ”den forne Kurt Salomonson med sin tyngd och erfarenhet

från arbetslivets problemfyllda värld” (LO-tidningen 1979:50). Björn-Erik Rosin i

kommunaltjänstemännens tidning (SKTF 1979:6) skisserade bilden av författarkarriären på

ett liknande sätt. Redan ingressen slog fast att ”han räknas som en av de främsta

arbetarförfattarna i landet under efterkrigstiden”. Likaså konstaterades att debattklimatet

hade förändrats, utvecklingsopitimismen mattats av och ”mycket av det Kurt Salomonson

vill diskutera omfattas nu av breda grupper också inom fackföreningsrörelsen” och han

betraktades inte längre som ”en lus i den röda fanans veck”. Tvärtom köade journalisterna

från de en gång kritiska arbetartidningarna för att intervjua honom.

  Enstämmigheten var inte mindre påtaglig i olika vänstertidningar, som de flesta av dem

uppstått  till följd av vänsteruppsvinget med dess nya organisationsflora. Tidningen

Arbetaren, som tillsammans med Ny Dag inte tillhörde nytillskotten bland vänsterpressen,

hade regelbundet kommenterat och recenserat Kurt Salomonson sedan debuten. Viveka

Heyman, hyllade novellsamlingen och framförallt titelnovellen som det starkaste han

någonsin skrivit (Arbetaren 21.9 1979).417 Ny Dag (5.9 1979) som tillhört de mest uttalade

kritikerna av de tidigare romanerna anslöt sig till den omvärderande historieskrivning vi nu

sett exempel på. På femtiotalet var han en av de främsta arbetarförfattana, ingen tvekan om

på vilken sida han stod och står, Grottorna var föregångare till Sara Lidman, kritiken mot

arbetarna rörde deras brist på solidaritet (och var därför nyttig och berättigad), återkomsten

var en stor händelse efter många års tystnad. Ny Dag var fortfarande organ för det parti

som på femtiotalet hetat Sveriges kommunistiska parti (SKP), ett parti  som sedan dess

416 Bernt Rosengren var kritiker bl.a. i Bonniers Litterära Magasin och i Aftonbladet, men också författare
och knuten till socialdemokratin.
417 I samma nummer av tidningen fanns också en intervju med Kurt Salomonson, ”Ibland längtar jag till
gruvan!”, av Gertrud Gustafsson
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hade genomgått stora förändringar med  både namnbyte och en ny politisk strategi för en

ny tid.

  Konkurrensen på det politiska fältet vänster om socialdemokratin under sjuttiotalet

uppvisade ett helt annat mönster jämfört med det kalla krigets femtiotal. Att Kurt

Salomonsons romaner också lästes med andra ögon nu var egentligen helt följdriktigt. Ny

Dag och Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), som var kommunistpartiets nya namn,

måste göra inbrytningar både i arbetarklassen och bland den stora grupp som räknade sig

som radikala socialister.418 Den övriga nya vänster som i början av sjuttiotalet tog sig nya

politiska och organisatoriska former hade växt fram både som en oppositionsrörelse inom

socialdemokratin och det gamla kommunistpartiet och som en rörelse besjälad med idéer

födda i den nya politiska miljön som uppkom under sextiotalet. Marxismen hade

återuppstått som ideologiskt redskap och ledstjärna, som  bland annat framgick av attacken

mot den borgerliga litteraturkritiken i Bonniers Litterära Magasin.419

  I uppbygget av en ny  politisk vänsteridentitet ingick också ett återerövrande av historien

och den kultur som varit en del av arbetarklassens och rörelsens framväxt. Arbetarlitteratur

betraktades inte längre som ett avslutat historiskt, musealt fenomen, utan något som åter

var föremål för ideologiska överväganden och analyser.420 Särskilt  stark  position  hade

kulturfrågorna i den frontrörelse som uppstod i början av sjuttiotalet, Folket i

Bild/Kulturfront, med huvuduppgift att ge ut en tidskrift med samma namn. Tidningen och

rörelsen bakom tidningen styrdes av ett program som kort formulerades  i tre paroller, där

kulturinriktningen sammanfattades i slagordet ”För en folkets kultur”.421 Arbetarlitteratur

eller proletärlitteratur var närmast en subgenre inom den typ av förhållandevis brokig

litteratur som rörelsen definierade idealtypiskt som en radikal, folklig tradition. Den icke-

folkliga motpolen representerades av kommersiell skräpkultur och en kultursyn som

genomsyrades av akademiskt folkförakt och von oben-attityd. För att framgångsrikt

bekämpa dessa båda var det också nödvändigt att bryta överklassens

makt.422Kulturkampen hade alltså politiska implikationer och för att nå framgångar

krävdes att maktförhållandena i samhället ändrades.  Folket i Bild/Kulturfronts

kampavsnitt begränsade sig däremot till kulturens område. Inriktningen dikterades inte

bara av en samtidsanalys, utan grundades också på ett medvetet ställningstagande till den

418 Hermansson 1984, s. 341-343.
419 Se även Östberg 2002, s. 62-67, Ljunggren 2009, s. 143-153, 163-167.
420 För en mer sammanhängande berättelse om den nya vänstern under sextio-och sjuttiotal, se Östberg 2002,
särskilt s. 61-152.
421 De två övriga parollerna i programmet var: Antiimperialism och För yttrande-och tryckfrihet.
422  Våra författare 1974, s. 5.
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tradition som bland annat representerades av Kulturfronts föregångare från

mellankrigstiden, Folket i Bild.423

  I den nya tidningens redaktionella policy ingick att regelbundet presentera och publicera

texter av radikala författare tillhörande den folkliga traditionen. Också antologin Våra

författare var ett exempel på den programmatiska inriktningen.424 Syftet med utgivningen

var att lyfta fram okända författare som marginaliserats av den officiella litteraturhistorien

och att nytolka kända författarskap eller som förordets författare Margareta Zetterström

uttryckte det: ”att frigöra författarnas texter från borgerlig förvanskning och ta fram sidor

hos dem som inte brukar uppmärksammas i salonger och seminarierum”.425 Antologin

innehöll sexton författarpresentationer, de allra flesta redan förankrade i traditionen. Endast

två författare fick exemplifiera den marginaliserade litteraturen som sällan eller aldrig

omnämndes i litteraturhistoriska framställningar, Gunnar Adolfsson och Allan Eriksson.

Kurt Salomonson var inte representerad, däremot den författare som ofta jämfördes med

honom, Folke Fridell. Om urvalet berodde på praktiska överväganden eller var ett

litteraturpolitiskt ställningstagande är omöjligt att säga.

  Mot bakgrund av den inriktning som Folket i Bild/Kulturfront redan från början hade och

sedan fullföljde de närmaste åren - att både ge traditionen ny innebörd och ge utrymme åt

nya författare som skrev i den radikala, folkliga andan - var det närmast en självklarhet att

recensera Kurt Salomonsons nya novellsamling. Samtidigt gavs också möjligheten att

gestalta en egen kulturfrontsbild av författaren som skulle passa in i rörelsens

programmatiska synen på litteraturen. I  recensionen (1979:22) betonades att Kurt

Salomonsons ärliga kritik var hans sätt att visa sin kärlek till det arbetande folket. Det var

den borgerliga pressens hyllningar som bidragit till att fackförbundstidningarna kände sig

tvungna att ta avstånd från honom. Utan berömmet från klassfienden hade läget varit

annorlunda.  Recensenten Bosse Ek såg i novellerna en svart bild som författaren målade

upp både av kapitalismens rovdrift med människan och med hennes skaparkraft och

arbetsglädje, något som också färgade av sig på de fiktiva gestalterna. Trots den negativa

färgningen av människorna ledde detta inte till läsarnas avståndstagande, utan till

solidaritet med människorna men avståndstagande från deras dåliga beteende.

  Två andra publikationer, Gnistan och Clarté, ideologiskt hemmahörande inom samma

domän som Folket i Bild/Kulturfront, uppmärksammade också utgivningen och

423 Folket i Bild gavs ut mellan åren 1934 och 1962 med ambitionen att vara hela arbetarrörelsens tidning.
För en mer heltäckande beskrivning av Folket i Bild, se Ahrens m.fl 1979, s. 101-143.
424 Året efter utkom Våra författare 2 med  tjugoen utländska författare ur den radikala traditionen.
425 Våra författare, s.6.
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författarens comeback.426 Gnistan hade utöver recension också en längre intervju med Kurt

Salomonson ( 1979:38).427 Hans arbetarbakgrund lyftes fram redan i ingressen, också som

en viktig erfarenhet för skrivandet. Han var den  missförstådde ( exemplet med Olof

Lagercrantz dök nu upp igen), som kritikerna i samband med trilogin stämplade som ”en

oäkting inom den litterära och fackliga familjen”, framhöll skribenten Åke Bergman. Kurt

Salomonsons centrala tema tolkades som att ”den enskilde individen riskerar hela tiden att

knäckas om han bär på alltför stark egenart i ett individfientligt samhälle”. Med den

formuleringen bortympades kritiken mot  kollektivismens förkvävande  maktutövning i

fackföreningsrörelsen, som varit själva kärnan i Skiljevägen. Det individfientliga

kapitalistiska samhället var i stället den skyldige. Kritiken missuppfattades dessvärre av

fackföreningsrörelsen och berömmet från borgerligt håll blev tveeggat, eftersom det

byggde på gammal arbetarfientlighet. Tiden hade visat att Kurt Salomonson haft rätt, även

i kritiken mot arbetarklassen, som var att uppfatta som ett reningsbad i syfte att stärka

solidaritet och kampanda.

  Återkomsten var välkommen då han behövdes för den fortsatta kampen. Också

novellsamlingen hade sin grund i solidariteten med det arbetande folket, vars verklighet

Kurt  Salomonson  kände  av  egen  erfarenhet.  Bergman  lyfte  särskilt  fram  porträttet  av

strebern Benny som jämfördes med Mats Holmgren i trilogin. Båda  framstod som

negativa motvikter till den solidariske arbetaren som inte tog för sig på någon annans

bekostnad. Solidaritetens problematik och förräderiet, som utgjorde temat i en annan

novell, var själva fundamentet i hela författarskapet, ansåg Bergman och drog slutsatsen:

”Sveket mot idéer, kamrater eller fackföreningsmedlemmar kan aldrig accepteras.”

Salomonsons kritik mot arbetarklassen beskrevs som kritisk solidaritet, vars syfte var att

tvinga hans klassbröder ”att hålla fast vid sina gemensamma intressen och idéer, inte låta

dem urvattnas eller förflackas för kortsiktiga vinsters skull”. För Gnistans skribent var Kurt

Salomonson en författare som i litterär form serverat det rätta budskapet och gett de rätta

kampsignalerna till arbetarklassen och dess nya kommunistiska parti.

  Tidskriften Clarté (1979:5), ideologisk frände till Gnistan, lyfte redan i inledningen fram

författarens klassmedvetande som en drivkraft i författarskapet, vilket resulterat i

426 Gnistan var organ för  Sveriges kommunistiska parti (Skp), som hade sitt ursprung ur en marxist-
leninistisk-maoistisk partigruppering från sextiotalet, Kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna (Kfml).
Tidningen gavs ut en gång i veckan och var nyhetsinriktad till innehållet (Östberg 2002, s. 143-152). Clarté
var en socialistisk rörelse med ursprung i 1920-talet, men som i vänstervågens politiska turbulens
utvecklades i maoistisk riktning. Tidskriften Clarté innehöll i huvudsak texter av ideologisk och teoretisk art.
(Östberg 2002 s. 115-117). För fylligare beskrivningar av rörelserna, se Östberg, s. 115-117, 143-152.
427 Intervjun med rubriken ”Här kommer en man som kritiken inte kunde tysta!”upptog det mesta av
spaltutrymmet. Recensionen presenterades under rubriken ”Kritisk solidaritet”.
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hjärtskärande skildringar av överklassens rovdrift med underklassen. Den svartsyn som

han beskylldes för var mer ett uttryck för en tid som inte ville se verkligheten än ett drag

hos författaren, vilket reaktionen på Grottorna illustrerade. Den nya novellsamlingen

representerade något nytt. Visserligen präglades texterna inte av ljusa upplevelser, men

novellernas realism visade att vanliga människor i sitt oglamorösa vardagsliv förmådde

uppvisa handlingar av rättfärdighet och solidaritet. Även om skildringen inte kunde

omvandlas i appeller blottlade den ”maktförhållanden och drivkrafter i samhället”,

underförstått materiella grundvillkor dikterade av kapitalismen med tvång och

underkastelse som följd.

  Liknande tongångar präglade också  tidningen Proletärens recension (1979:51), trots att

ideologiska skiljelinjer mellan organisationen bakom tidningen och Skp/Clarté var

påtagliga för att inte säga antagonistiska. Båda grupperingarna hade dock behov av

vittnesmål om kapitalistiskt klassförtryck och Kurt Salomonsons tidiga författarskap och

den aktuella novellsamlingen var uppenbarligen användbara redskap.428 Recensenten

framhöll trilogin som Salomonsons tyngst vägande bidrag till den svenska

arbetarlitteraturen, eftersom den avslöjade myten om folkhemssverige. Bakom kulisserna

dolde sig nämligen klassamhälle, utsugning och en korrupt fackföreningsbyråkrati. Det

syndikalistiska snedsteget (Salomonson var inte ensam om det) ursäktades med att

författarna drevs in i den fållan som en protest mot den socialdemokratiska självgodheten

och kommunistpartiets osjälvständighet. Novellsamlingen var en välkommen comeback

och betecknades som en litterär händelse. Berättelserna präglades inte av misantropi,

underströk recensenten, istället var det levnadsbetingelserna som fick människorna ”att

växa snett, krokna och gå under”. När den åldrade snickaren i en av novellerna summerade

sitt  liv  var  det  bristen  på  politiskt  engagemang  och  handlande  som  fick  honom  att

ifrågasätta om hans livsval, familjen och yrket, verkligen  varit de riktiga.

  I slutet av sjuttiotalet, med den nya vänsterns svanesång och början till upplösning,

framstod Kurt Salomonson som något av en räddande ängel som bekräftade riktigheten i

dessa rörelsers föreställningar om arbetarklass, klasskamp och kapitalistiskt förtryck. Men

till det krävdes också en vinklad läsning där romanernas beska kritik av arbetarklassen

antingen lyste med sin frånvaro eller omtolkades till klasskampsfrämjande självkritik. Den

nya marxistiska vänsterns läsning av Salomonson uppvisade en slående likhet med den

428 Tidningen Proletären var organ för Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna med tillägget
revolutionärerna (r), en vänstergruppering som uppkommit genom en utbrytning av Kfml. Kfml(r) hade som
huvudparoll  ”Klass mot klass” och var motståndare till Skps enhetsfrontsstrategi. För en mer ingående
redogörelse för yttervänstern, se Östberg, s. 143-152.
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omvärdering och omtolkning av författarskapet som speglades i fackföreningspress och

socialdemokratiska tidningar. I det sena sjuttiotalet synliggjordes därmed en bred

vänsterströmning i politiken förmedlad via Kurt Salomonsons romantexter och formulerad

i recensionerna av novellsamlingen och den övriga mediala omvärderingen av

författarskapet.

Erkännanden

Ivar Lo-priset

Det positiva mottagandet av Flickan med sagohåret och nytolkningen av de tidigare

romanerna var i realiteten ett erkännande av ett helt författarskap. Recensenter önskade en

fortsättning. En roman blev det inte, utan Kurt Salomonson återvände än en gång till

reportaget, nu i samarbete med tidningen Folket i Bild/Kulturfront.429 Det stora symboliska

erkännandet inträffade däremot tio år senare, 1989, när Kurt Salomonson tilldelades Ivar

Lo-priset, utdelat av fackföreningsrörelsen och instiftat som en hyllning till Ivar Lo-

Johansson på dennes 85-årsdag, 23 februari 1986.430 I prismotiveringen framhölls att ”Kurt

Salomonson intar en central ställning som de svenska gruvarbetarnas realistiska epiker,

särskilt med romanen ’Grottorna’. ’Grottorna’ medförde  reformer och är fortfarande

aktuell. Kurt Salomonson har själv varit gruvarbetare och hans romaner är av högt litterärt

värde” (Gefle Dagblad 23.2 1989).431 Att Ivar Lo-Johansson själv höll hyllningstalet

stärkte ytterligare den symboliska innebörden och markerade Kurt Salomonsons inträde i

429 Norrländska Socialdemokraten (25.8 1979) önskade en roman nästa gång. Värmlands Folkblad (20.10
1979) ville inte att det skulle dröja tolv år till nästa bok. ”Nu väntar vi bara på fortsättningen Kurt
Salomonson”, avslutade Proletären sin recension. Kurt Salomonson återvände inte till romanen utan till det
journalistiska reportaget. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront tillkom reportageboken Skönast är
Kvikkjokk om våren (1981). Kurt Salomonson dokumenterade sina intryck från resor i Norrland och en yngre
arbetarförfattare Jan Fogelbäck gjorde motsvarande resor i södra delen av landet. I början av sextiotalet hade
Kurt Salomonson medverkat flitigt i Kulturfronts föregångare Folket i Bild med bl.a. reportage från
gruvmiljöer.
430 Året efter att Ivar Lo-Johansson själv som den förste mottagit priset, tilldelades priset städerskan Maja
Ekelöf, som 1970 hade skrivit sin omtalade Rapport från en skurhink. 1989 hette pristagaren Ove Allansson,
arbetarförfattare med sjömansbakgrund och som fjärde pristagare i ordningen Kurt Salomonson. Utöver
fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris utdelas årligen också Ivar Lo-Johanssons personliga pris vid samma
tillfälle (http://www.ivarlo.nu).
431 Kurt Salomonson sade själv om utmärkelsen: ”Det brukar sägas att det finaste en arbetargrabb kan bli är
att bli utsedd till LO-ordförande. Då säger jag att det finaste en arbetarförfattare kan få är Ivar LO-fondens
pris” (LO-Tidningen 20.1 1989).
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arbetarlitteraturens finrum.432 För trettio år sedan hade han lyfts fram som negativt

exempel av rörelseskribenter i jämförelse med Ivar Lo-Johansson, som framställdes som

idealtypen för en rörelseförfattare och nu fick han motta  välsignelsen av samma författare

och som själv var bärare av det största symboliska kapitalet.

  Det  var  för Grottorna som Kurt Salomonson fick priset och i sitt hyllningstal sade Ivar

Lo-Johansson, att ”Kurt Salomonson är gruvfolkets skildrare. Han har skrivit en episk,

realistisk  roman  som  är  helt  enastående.  Kurt  Salomonson  tycks  vara  född  på  en  rik

malmådra och det är viktigt att han själv i flera år har varit gruvarbetare. Det sägs att

arbetarlitteraturen inte sysslar med de existentiella frågorna men för gruvarbetarna i

Laisvall var silikosen i högsta grad en existentiell fråga om liv och död” (Norrbottens-

Kuriren 9.3 1989). Citatet visade att det  nu var både önskvärt och möjligt att sätta

likhetstecken mellan Kurt Salomonson och arbetarlitteraturen och dessutom lyfta fram

författarens egna arbetarerfarenheter som en grundförutsättning för det litterära skapandet

av just arbetarlitteratur. Likaså att arbetarlitteraturen inte var reducerad till enbart social

realism utan också kunde ge full gestaltning av en mänsklig tragik på en djupare nivå. Man

kan fråga sig däremot om valet av Grottorna dolde avsikten att förminska betydelsen av

trilogin. Grottorna belyste ju konkreta missförhållanden som sedan också

socialdemokratins olika rörelseförgreningar tagit itu med och lyft fram som en del av deras

aktuella politiska projekt, arbetsmiljö och maktförhållanden på arbetsplatserna, medan

trilogin i många stycken var en uppgörelse med det socialdemokratiska folkhemsbygget.

  Tidningskommentarerna gav i grunden inte någon annan bild av tilldragelsen och

författaren än den som målats upp i samband med den litterära comebacken tio år tidigare.

Rubriksättningen i en handfull tidningar sammanfattade väl grundtonen i texterna: ”Se det

som en upprättelse” (LO-Tidningen 20.1 1989), ”Hans kritik har blivit rumsren”

(Sydsvenskan 31.1 1989), ”Kurt Salomonson författare som försatt berg” (Gefle Dagblad

23.2 1989), ”Facket teg ihjäl prisbelönad bok” (Norrbottens-Kuriren 9.3 1989) Artiklarna

återgav den historieskrivning som nu mer och mer hade blivit den erkända, vars fabel var

den unge författaren som skrev sanningen, fick betala priset för det och återupprättades.

Ibland försköts tyngpunkten till något annat område. I transportarbetarnas tidning

(Transport 1989:4) handlade texten om fackligt arbete. I vissa artiklar lyftes intervjusvaren

432 Fortfarande fanns dock representanter för fackföreningsrörelsen som menade att Kurt Salomonson gav en
felaktig bild av rörelsen, t. ex. Träindustriarbetarförbundets ordförande Yngve Persson i en polemisk
helsidesartikel med rubriken ”Salomonsons vrångbilder” (Folket i Bild/Kulturfront 1989:13). Tage Sjödal i
LO-Tidningen (20.1 1989) skrev att gruvarbetarförbundet än idag inte såg med blida ögon på ”den författare
som ägnat gruvarbetarna ett stort och innerligt intresse”.
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fram tydligare och författaren fick tillfälle att yttra sig om det aktuella tillståndet inom

samtidslitteraturen, något som Dagens Nyheter valde att ta fasta på med rubriken ”Dagens

litteratur navelskådande” (7.1 1989).

  Att Kurt Salomonson fick det prestigefyllda priset återspeglade den omvärdering av

författarskapet som manifesterats på olika sätt genom sjuttiotalet. Kanhända vägde också

Ivar Lo-Johanssons ord extra tungt. Utifrån ett politiskt perspektiv hade socialdemokratin

under åttiotalet behov av att  markera sig tydligare ideologiskt  i förhållande till den

nyliberala våg som mer och mer bestämde det politiska paradigmet. Sjuttiotalet hade

medfört en radikalisering och ett försök att integrera vänstervågens politiska idéer i en

socialdemokratisk kontext. Åttiotalet som innebar att vänstern förlorade sitt

problemformuleringsprivilegium i offentligheten gjorde det nödvändigt att rekonstruera en

politisk identitet av partiet som ett parti fortfarande för arbetare, men som måste möta nya

utmaningar på ett nytt sätt och ett försök att återerövra intellektuella som övergett

arbetarrörelsen i allt högre grad. Att slå vakt om en kulturell domän som arbetarlitteraturen

gav en möjlighet att både knyta nya kontakter med intellektuella och författare och att

markera sin medvetenhet om kulturkampens betydelse också för politiken.433

Hedersdoktor

Ett och ett halvt år efter Ivar Lo-priset, i oktober 1990, kom nästa hedersbetygelse.

”Doktorshatt väntar författaren med sex års byskola bakom sig”, signalerade rubriken i

Västerbottens Folkblad (11.10.1990) och åtföljdes av en helsida med Kurt Salomonsons

levnadsbana återgiven i den form som mejslades fram under sjuttiotalet: den arketypiska

sagan om en ung man som mot alla odds slår sig fram och efter hårda prövningar och kamp

med  sina  fiender  når  sitt  mål.  I  det  här  fallet  var  sagan  sann.  Det  var  den  humanistiska

fakulteten vid Umeå universitet som hade beslutat  att tilldela författaren från Hjoggböle

ett hedersdoktorat med motiveringen ”inträngande och medkännande skildringar av

särlingarna inom kollektivet med dess anknytning till norrländsk arbetarmiljö”.434 Av det

sociala drama som kunde utläsas ur Kurt Salomonsons texter valde fakulteten att lyfta fram

det som också olika recensenter betonat som essensen i hans romankonst – individens

frihet och relationen till olika kollektiv. Som den andra hörnstenen i sin motivering

433 Om de ideologiska svängningarna under sjuttio- och åttiotal, se: Östberg  2009, s. 260-283, Linderborg
2001, s. 358-370, Boréus 1994, s. 11-67.
434 citat ur Västerbottens Folkblad 11.10.1990.
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accentuerades skildringens geografiska hemvist. Visserligen hade olika läsare och

kommentatorer genom åren noterat att det fanns en norrländsk miljöbakgrund till

romanerna, men utan att göra det till någon huvudsak. När Kurt Salomonson nu

premierades av universitetet i Umeå var han en i en rad författare med norrländsk bakgrund

som åtnjutit samma utmärkelse och som därmed utgjorde en del av en norrländsk litterär

kanon.435 Det norrländska har blivit en ny dimension i läsningen av Kurt Salomonsons

författarskap som syftar till att integrera honom i en specifikt norrländsk litteraturhistoria

parallellt med den identitet som hittills varit den starkaste, den arbetarlitterära.436

  Båda dessa utmärkelser hade väckt uppmärksamhet i medierna och aktualiserat

författarskapet på nytt. Något som inte rapporterades lika ivrigt, men som fullbordade det

officiella erkännandet av författarskapet var Kurt Salomonsons mottagande av regeringens

Illis quorummedalj. Det är en medalj som tilldelas särkilt förtjänta medborgare och Kurt

Salomonsons samhällsinsats hade bestått i att han ”genom sitt litterära verk tidigt och

insiktsfullt fäst uppmärksamheten på missförhållanden i arbetsliv och arbetsmiljö

(Västerbottens-Kuriren 20.7 1989), ännu en bekräftelse således, den här gången  från

högsta ort, att  arbetsmiljöskildringen hade varit samhällsnyttig.

Nyutgivning

Det nya intresset för Kurt Salomonsons författargärning  öppnade också möjligheten för

Norstedts förlag till nyutgivning. 1971 hade trilogin påpassligt getts ut i tidstypiskt

pocketformat och tjugo år senare kom nu trilogin på nytt i en samlad volym med

baksidestext ur Maria Bergom-Larssons recension i Dagens Nyheter 1972 och med

undertiteln ”Tre romaner om folkhemmet”. Pressmottagandet var av förståeliga skäl

mindre omfattande nu än vid comebacken 1979. Aftonbladet (17.6 1991) slog fast i en

notisartad artikel att det var en klassiker inom arbetarlitteraturen som getts ut.

Återutgivningen av trilogin 1971 och novellsamlingen 1979 hade skrivit in honom i

arbetarlitteraturen, nu var han etablerad och ingick i dess kanon.

435 Lars Ahlin 1969, Per Nilsson-Tanner 1977, Sara Lidman 1978, Carl Göran Ekerwald 1986, Kurt
Salomonson 1990, Per Olov Enquist 1992, Kerstin Ekman 1998, Torgny Lindgren 2000, Lars Lundkvist
2004, Anita Salomonsson 2005, Yngve Ryd 2008 (http://www.humfak.umu.se/om/hedersdoktorer/).

436 Om författarnas roll i formandet av en norrländsk identitet och projektet Norrlands litteraturhistoria, se
Öhman 2001, s. 9-16 och 87-94.
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Lennart Bromander, som upptäckt Salomonson under vänstervågens inflytande och genom

pocketutgivningen av trilogin 1971, var betydligt mer utförlig (Arbetet 7.6 1991). Rubriken

”Solidariteten och dess avigsidor” sammanfattade kort Bromanders syn på romantrilogins

huvudmotiv: en solidaritet som byggde på övergripande kampmål och inte som önskvärt

vore på respekt för den enskilde individen. Ett annat var författarens kritik av

ekonomismen som en både arbetarrörelsens och arbetarnas viktigaste drivkraft i sitt

politiska handlande, vilket medförde att andra värden fick stryka på foten som

”människovärdigt arbete, arbetsglädje, arbetsstolthet och en anständig arbetsmiljö”. Ett

tredje motiv var ett snedvridet synsätt på klasskampen, vilket mynnade ut i det

jantelagsbeteende som Mannen utanför så väl illustrerade. Eftersom en god

arbetarförfattare förväntades vara solidarisk med arbetarklassen uppvisade Kurt

Salomonson ett exceptionellt mod när han ifrågasatte solidariteten som idé och praktisk

handling inom rörelsen. Bara han och Lars Ahlin i Tåbb med manifestet hade vågat sig på

att utmana på detta provocerande sätt, menade Bromander. Även om det gått trettio år

sedan trilogins tillkomst och mycket hade förändrats fanns textens aktualitet bevarad i de

sociala och psykologiska mekanismerna och den oklara moral som författaren ”frilägger

och gisslar”. Bromander menade att trilogin hörde till ”det allra viktigaste som skrivits

inom hela den svenska arbetarlitteraturen” och i dagens litteratur fanns ett stort hål som

borde fyllas med en aktuell ny Salomonsonroman.

  Arbetarbladets recensent Göran Cullfors (10.8 1991) skrev utifrån ett arbetarperspektiv

och såg Salomonsons realistiska författarskap som ”oundgängligt för oss arbetare” och

recensionen ägnades i huvudsak trilogins kontroversiella bild av arbetarna och

arbetarklassen. Salomonsons ”gammaltestamentliga vrede” förklarades av att

krämarfilosofi och självhat fått ersätta den socialistiska frihetsutopin och individuellt

ansvar. En kollektivets dumhet rådde och individualiteten undertrycktes. De som visade

vilja och framåtanda satsade den på individuella karriärer. Strebermentalitet täcktes över i

fraser om idealitet och solidaritet. Slutpunkten i denna nedåtgående spiral av

demoralisering och upplösning beskrev Cullfors som att ”arbetarnas obefintliga

självuppskattning färgar av sig på deras mest intima förhållanden. De känner inte längre

igen en god tanke, ett ärligt uppsåt, en vänlig gest”. Det kollektivas haveri hade individen

som positiv motpol. Exemplen på det var de starka, egensinniga huvudpersonerna i de tre

romanerna, som trots motgångar och förluster kom ut som segrare.

  I striderna om Kurt Salomonsons romaner var Cullfors av den uppfattningen att han

drabbades negativt i mycket högre grad än Fridell och att detta också påverkat hans
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författarskap. Tystnaden efter Skiljevägen var talande bevis för det. ”Salomonson framstod

som en farlig författare och blev behandlad därefter”, konstaterade han. Idag var han

upprättad genom hedersbetygelserna och nyutgivningen, men trilogins terapeutiska

budskap till rörelsen var idag omöjlig att omsätta i praktiken, eftersom rörelsen nu var så

påtagligt försvagad av tidens marknadsekonomiska tänkande som ätit sig in överallt i

samhällskroppen. För Cullfors var trilogins budskap riktad till arbetarklassen själv, inte

dess organisationer i första hand, och löd med Cullfors ord: ”Men för en underordnad

arbetarklass, som bara kan hävda sig med kollektiv kraft är alltid individens roll och

position i massan en brännande fråga. Där är Salomonsons realistiska författarskap

oundgängligt för oss arbetare.”

  Socialdemokratiska Dala-Demokraten (6.8.1991) konstaterade inledningsvis att ”Kurt

Salomonson är arbetarförfattare” och att trilogin prisades på tidningarnas litteratursidor

men orsakade förargelse i arbetarrörelsen, särskilt hos LO. Orsaken var att författaren

visade en mindre smickrande verklighet bakom den nya välfärdens yta. Romanernas tes

formulerade recensenten så att ”Kurt Salomonson vänder sig mot en solidaritet till döds,

dvs en solidaritet som fordrar blind lydnad, kväver individualismen och hindrar

förnyelsen”. När Bo Degerman summerade Salomonsons plats i arbetarlitteraturen

konstaterade han att även om den språkliga utformningen inte uttryckte virtuositet fanns

istället desto mer av ”vitalitet och sprängkraft”, vilket räckte för att placera honom bland

”de stora arbetarförfattarna”.

  LO-Tidningens recension (1991:33) skrevs av Jan Fogelbäck, som hade varit

medförfattare till reportageboken tio år tidigare. Det var således ingen rörelseintellektuell

som den här gången skrev om trilogin. Ännu ett tecken på att historiceringen och

distanseringen till folkhemsverkligheten var ett faktum och att rörelsens självsyn ändrats

genom de gångna decenniernas politiska och ideologiska förskjutningar. Fogelbäck

undrade vad det var som väckt sådana ”missriktade känslostormar” när romanerna gavs ut.

Salomonsons mörka budskap var att framstegen under början av seklet mynnat ut i ett

”raffinerat slags slaveri, dolt bakom regeringens retorik om frihet, jämlikhet och

broderskap”. Varför det blev så berodde på att de valda företrädarna svek och att de gjorde

det med arbetarnas goda minne. Kroppsarbetet förfäade människan och gjorde henne

apatisk. Bara individer som av olika anledningar lyckades bryta sig ur tvångströjorna var

förmögna att upprätthålla drömmarna om en bättre framtid.

  Platschefen i Mannen utanför var en sådan drömmare som ändå gick bet på att betvinga

verkligheten. Den mest provocerande av individualisterna, menade Fogelbäck, var
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disponentdottern Sonja Viderman i Sveket som misslyckades med att bryta apatin och

självföraktet hos Bruno Wijk, men själv i stället kom att representera ”den moderna och

befriade människan”. I en trettiårig eftertankes kranka blekhet framstod Sonja Vidermans

filosofi i Fogelbäcks tolkning än mer giltig som en profetia för framtiden, det vill säga den

verklighet som nu i nittiotalets inledning var för handen: ”Vad arbetaren i första hand

måste bli på det klara med är sitt rätta värde, sitt människovärde. Problemet är att

uvecklingen rusar iväg åt motsatt håll när han i materiellt avseende blivit någorlunda

tillfredsställd. Förstening och likriktning hotar därför istället för verklig frigörelse.” Att

döma  av  de  här  rösterna  ur  arbetarpressen  var  Kurt  Salomonson  en  centralt  placerad

arbetarförfattare, konsensus verkade råda i  berättelsen om författarskapets historia,

texterna var nu bärare av ett budskap direkt förmedlat till arbetarklassen och handlade om

den nödvändiga självprövningen och självförståelsen.

  Tidningar utan anknytning till arbetarrörelsen uppmärksammade också nyutgivningen.

Östersunds-Posten ( 30.5 1991) noterade att Salomonson ”har ju sorterats in som

arbetarförfattare”, en formulering som tydde på att den identiteten inte var alldeles

självklar. Hans skildring av femtiotalet och det inledande sextiotalet var ”bitter,

oppositionell, kritisk”, men var fortfarande ett giltigt budskap. Helsingborgs Dagblads

(11.6 1991) recensent Stig Hansén, med bakgrund i vänsterrörelsen, påminde om att

fackföreningsrörelsen fördömt romanerna för deras kritik mot ”samförståndet och

reformismen”. Tiden hade inte försvagat deras kraft, skrivna som de var med ”frätande,

tendentiös realism”, där tendentiös i det här fallet var lika med en helt verklighetstrogen

beskrivning. Göran R. Eriksson i Sundsvalls Tidning (19.5 1991) såg skildringen av

kroppsarbetets demoraliserande verkan som trilogins centrala tanke.

Demoraliseringsprocessens motor var bolagens profithunger och effektivitetsjakt som

orsakade en materialistisk och konsumistisk livssyn på bekostnad av själslivet. Romanerna

gav en ”intressant och levande tidsbild” på den realistiska ytan, men ställde i undertexten

frågor om ”moral, solidaritet och livets mening”.

  Realismen i romansviten gav ett ”närmast sociologiskt panorama över en industriell

region i Norrland”, konstaterade Borås Tidning (5.8 1991), men den  fångade samtidigt

efterkrigstidens stora dilemma hur moderniteten kom på kollisionskurs med andra värden.

Trots samhällsförändringarna de senaste trettio åren kvarstod ett viktigt tema i romanerna

som allmängiltigt och bortom den politiska polemiken, nämligen ”den psykologiska

skildringen av den ensamma individen mot kollektivet, eller kanske ännu hellre kollektivet

mot den enskilda individen”, menade recensenten Lars Sundin. Han bedömde trilogin i
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första hand som idéromaner, där Salomonsons romanteknik att kombinera det

journalistiska med det fiktiva var ”en försmak av det sena sextiotalets ingående och

noggranna samhällsskildringar”. Men deras verkanseld var ännu inte förbi. De hade också

idag sin plats i det tomrum som den realistiska romanen befann sig i i det inledande

nittiotalet. Mats Gellerfelt i Svenska Dagbladet (7.7 1991) nöjde sig med en notisartad

anmälan som i komprimerad form återgav berättelsen om den sanningssägande författaren

som  belönades  med  att  bli  utfryst  och  bespottad.  Nu  trettio  år  senare  ”inser  alla  hur

framsynt han var”, menade Gellerfelt och avslutade med att konstatera att trilogin var en av

arbetarlitteraturens främsta kraftprov.

  Som helhet gav de liberala och politiskt oberoende tidningarna intryck av att tolka Kurt

Salomonson som en social skildrare, som inte i första hand var ombud för en bestämd

grupp i samhället, även om han sorterades in i arbetarlitteraturen. När recensionerna av

trilogin skrevs, många av dem sensommaren 1991, befann sig socialdemokratin och

arbetarrörelsen än en gång i ett pressat läge. Högervågen hade mer och mer avsatt spår i

opinionsbildning och samhällsdebatt och vänstern hade utmanats om hegemonin och

problemformuleringsprivilegiet.437 Ett  knappt  år  senare  återkom  Mats  Gellerfelt  med  en

längre betraktelse, som inledde detta arbete och där romanerna sågs som en kraftfull appell

till politikerna att ompröva det aktuella samhällsprojektets riktning och en lika kraftfull

appell till den litterära offentligheten att se Kurt Salomonsons folkhemsromaner som

rättesnöre och inspiration för en samhällsinriktad romankonst. I mer än trettio år lyckades

en handfull romaner, som skildrade det sociala dramat i det svenska folkhemmet i det

slutande femtiotalet, sätta avtryck i den litterära och politiska debatten, omtolkas och ges

nya betydelser och omgestalta en författaridentitet.

437 ”I en opinionsundersökning från 1968 hade 43 procent av de tillfrågade  placerat sig till vänster och 31
procent till höger på en höger-vänster-skala. 1991 lade sig 44 procent till höger och endast 27 procent till
vänster i en motsvarande undersökning” (Hadenius 1995, s. 224).
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VI Kurt Salomonson som litteraturhistoria

Den motsägelsefulla bilden av Kurt Salomonsons författarskap som framträtt i recensioner

och debattinlägg övergick inte i entydighet när författarskapet flyttade in mellan pärmarna i

de litterära översiktsverken. Var i femtiotalets prosakonst hörde han hemma? Vilken

författargeneration skulle han räknas in i? Var han i första hand arbetarförfattare som borde

inordnas i arbetarlitteraturens kanon eller tillhörde han litteraturens huvudfåra? Olika

översiktsverk från 1970-talet och framåt återspeglar kluvenheten.

  Torben Broströms Modern svensk litteratur  från 1974 tog sig an de tre föregående

decennierna med ambitionen att spegla ”den historiska process” som varit drivkrafterna i

den litteratur som framstått som representativ för sin tid och som skapats i första hand av

nya författare. Det sista avsnittet om femtiotalets prosakonst annonserades med

tveksamheten redan inbyggd i  rubriken ”Social roman?” Broström skrev att det fanns en

strömning med samhällskritik i femtiotalsprosan, ”men i alla fall är stilen under 50-talet

generellt sådan att det allmänna intrycket var att ’den sociala romanen’ inte fanns”.[sic!]438

Med den ambivalensen som bakgrund återstod i verklighetens litterära femtiotal bara ett

författarnamn, nämligen ”Folke Fridells närmaste efterföljare”, Kurt Salomonson, som i

likhet med föregångaren delade erfarenheterna från arbetarklassen och synen på

kroppsarbetet. Broström tog i första  hand fasta på Mannen utanför i sin karakteristik och

såg  inte bara huvudpersonens outsiderposition utan också själva berättarperspektivet som

ett femtitalistiskt tidstecken. Trots outsiderperspektivet menade Broström att

samhällsanalysen var socialistisk och att trilogin som helhet representerade en ovanlig

form för socialrealism genom dess obeslöjade kritik av arbetarklassen.439

  Året efter utkom Svensk litteratur 1870-1970. Den nyaste litteraturen, som omfattade

femtio-och sextiotalen, skriven av Jan Stenkvist.440 Till  skillnad  från  Broström,  som  var

dansk litteraturkritiker, tillhörde Stenkvist den svenska, akademiska litteraturexpertisen

och representerade därmed den allmänt rådande författartypen av litteraturhistoriska

438 Här hänvisade Broström till Åke Runnquists artikel i Bonnier Litterära Magasin (1957:7), där han just
efterlyste den sociala romanen i samtidsprosan.
439 Broström 1974, s. 168-170.
440 Sammanlagt bestod Svensk litteratur 1870-1970 av tre delar, de två första författade av Gunnar Brandell.
Del I omfattade tiden från 1870 till första världskriget och del II från världskriget till 1950. I översiktsverket
Epoker och diktare från 1972, omfattande både allmän och svensk litteraturhistoria, nämns Kurt Salomonson
överhuvudtaget inte.
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översiktsverk. I ett efterord beskrev han sitt dilemma att vara hänvisad till subjektiva urval

baserade på egna värderingar och egna bedömningar av vilka författare och

utvecklingstendenser som styrt den svenska efterkrigslitteraturen.441 Även för Stenkvist

framstod femtiotalet som vagt och konturlöst. Om det nu fanns en litterär femtiotalism var

den ogörlig att fånga in och definiera på det tydliga sätt fyrtiotalismen hade framträtt. Inte

heller de unglitterära tidskrifterna formulerade några programinriktade appeller. (jfr

Holmberg 1987). Stenkvist gjorde gissningen att tidsandan, som bestämdes av kalla kriget

och tredje ståndspunktsdebatten i början av decenniet, tvingade bort litteraturen från

världen och in i en sluten salongstillvaro, även om suktandet efter verklighetskontakt

kunde skönjas hos en del kommentatorer. Femtiotalsförfattaren såg sig inte försedd med

politiskt ego. Det hörde hemma hos privatpersonen, menade till exempel Arne Sand. Även

om andra motrörelser i den litterära offentligheten kunde skönjas, som bland annat Jan

Myrdal påpekat, vilade Stenkvists urvalsprincip i första hand på ”texter med estetiska

pretentioner”.442

  Kurt Salomonson placerades tillsammans med Per Anders Fogelström under en egen

rubrik, ”Dikten som samhällsspegel”, medan några andra sociala diktare som Åke

Wassing, Björn-Erik Höijer och Gunnar Adolfsson inordnades under samlingsrubriken

”Trettiotalsarvet”. Stenkvist påminde i inledningen av översiktsverket om att den sociala

romanen efterlysts av kritiker men kunde konstatera att ”besvärjelserna förklingade i stort

sett utan att ge några resultat om man med en social roman menar en roman med motiv ur

arbetarklassens liv”.443 Ett av undantagen var Kurt Salomonson, som Stenkvist i likhet med

Broström kopplade ihop med Folke Fridell, genom att de båda ”diskuterade kroppsarbetets

villkor utifrån syndikalistiska utgångspunkter”.444 Redan i sin recension av Skiljevägen

1962 hade han konstaterat att Salomonson var närmast ensam bland författarna (även bland

de etablerade arbetarförfattarna) att lyfta fram också det nya samhällets nya problem och

skönhetsfläckar. Nu bedömdes Salomonson utifrån en utkikspunkt drygt tio år senare och

författarskapet kunde i backspegelsperspektivet ges en mer sammanhängande beskrivning

och med den nya tidsandan inskriven i bedömning och värdering.

  Stenkvists syn på Grottorna återspeglade åsiktsförskjutningar i både politisk och litterär

offentlighet under sextiotalet och att den nya rapportgenrens mest  arketypiska uttryck,

Sara Lidmans Gruva, betraktades som måttstock för en samtidsmedveten

441 Stenkvist 1975, s. 168.
442 Stenkvist, s. 9-13. För Jan Myrdals syn på femtiotalet, se Myrdal 1972, s. 5-20.
443 Stenkvist, s. 82.
444 Stenkvist , s. 82.
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samhällsskildring445 . I övrigt ägnades det mesta utrymmet åt att värdera författarskapet

utifrån trilogin. Bortsett från debuten Hungerdansen menade Stenkvist att Salomonsons

samtliga övriga romaner var ”helt inriktade på att ge typiska bilder ur svenska arbetares

liv”.446 Men romanernas egentliga ärende var att visa på att ”föreställningen om

arbetarklassens solidaritet och inbördes kamratskap är en illusion”.447 Romanerna var

intimt förknippade med en femtiotalsverklighet som genomsyrades av intressegemenskap

och tankar om ideologiernas död, där samarbete och klassutjämning var nyckelord. I

trilogin fann Stenkvist en ideologisk underström som kopplade samman ofrihet med

kollektivism och solidaritet, medan friheten kopplades ihop med individualism. Också

berättarperspektivets outsiderposition var ett tidstypiskt uttryck för en individ som

distanserat sig från ett konformistiskt, förkvävande kollektiv. Kurt Salomonson var en

arbetarklassens moralist, som trots den tydliga förankringen i femtiotalsverkligheten

förebådade det slutande sextiotalets stridsställningar och hade en ”viktig roll som

förbindelselänk mellan en äldre arbetardiktning och sextiotalets dokumentära diktning”.448

Därmed etablerade Stenkvist honom som en självständig röst med en egen

författaridentitet.

  I nästa större översiktsverk, Den svenska litteraturen från 1989, omtolkades Kurt

Salomonson och gavs en ny roll. En av anledningarna var att förutsättningarna för en

heltäckande beskrivning av den svenska litteraturhistorien från runstenarna till början av

1980-talet radikalt hade förändrats. I inledningen framhöll de båda redaktörerna Lars

Lönnroth och Sven Delblanc att samhällsförändringar, stora omvälvningar i den litterära

offentligheten och nya metoder och perspektiv i litteraturforskningen var faktorer som

bidragit till att stöpa om förutsättningarna för litteraturhistorieskrivningen.449 Det fick till

följd att ett litteratursociologiskt perspektiv blev en strukturerande princip för

framställningen. Det föll sig naturligt att en litteratursociolog, Lars Furuland, författade

huvuddelen av de textavsnitt som behandlade arbetarlitteraturen. Kurt Salomonson

placerades som sista författarnamn och därmed sista länken i den kedja av författarskap

som knöts ihop under kapitelrubriken ”Autodidakter och arbetardiktare”och som tillhörde

445 Stenkvists invändningar anslöt sig till den diskussion som de unga Göteborgsmarxisterna framfört. Att
författaren delvis hade sig själv att skylla genom att ”romanfiktionen verkat desarmerande” och att tidsandan
svängt från ett estetiserande till ett mer politiserat klimat (Stenkvist, s. 83).
446 Stenkvist 1975, s. 83.
447 Stenkvist, s. 83.
448 Stenkvist, s. 82.
449 Se Den svenska litteraturen 1987, s. 9-14, vol.1. Se också Williams 1997, s. 52 f.
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generationen som fötts runt förra sekelskiftet 1900 och som slagit igenom och etablerat sig

på 1930-talet.450

  Under avsnittet ”Automationen och människovärdet” delade Kurt Salomonson och Folke

Fridell på spaltutrymmet, där den senare framställdes som föregångaren och Salomonson

som fortsättaren på temat om det nedbrytande industriarbetet. Det som förenade dessa båda

var en syndikalistisk samhällssyn och samhällsanalys. Epitetet ”arbetardiktens förnyare”

hade av olika kritiker knutits till Fridell, ett omdöme som nu flyttades över på Salomonson,

både  på  grund av  romanernas  tematik  och  den  pressdebatt  de  väckte  om arbetsmiljö  och

arbetarnas inflytande, inte minst inom den egna fackföreningsrörelsen. Det speciella med

Salomonson var däremot att han riktade kritik också mot arbetarna själva och deras

organisationer. I trilogin angreps bristande ansvarskänsla, materialism, intolerans mot

avvikande och därmed krossades den etablerade och omhuldade föreställningen om

arbetarklassens inbördes solidaritet.451

  Även om arbetarlitteraturen var uppdelad i olika tidssjok efter kronologi  utgjorde den

samtidigt  en på genretillhörighet baserad egen enhet. Den här inbyggda motsättningen

mellan tidskronologi och genretillhörighet resulterade i att Kurt Salomonson kopplades

bort från den litterära scenens händelser och aktörer under det tidsskede han faktiskt var en

aktiv författare och i högsta grad synlig i offentigheten. I stället tilldelades han positionen

som sista länken i den arbetarlitteraturgeneration vars författarskap klingade av under

femtiotalet och som förebådare av ”det samhällskritiska genombrottet på 1960-talet”.452

Vilken effekt den här kategoriseringen har haft på tolkningen och värderingen av

författarskapet är inte lätt att avgöra. Struktureringen av det litteraturhistoriska förloppet

enligt principer som byggde på litteratursociologisk genre- och kretsloppsindelning fick i

alla fall den konsekvensen att Salomonsons romaner inte knöts ihop med skeendet på den

samtida litterära scenen. I Stenkvists framställning, som i stället byggde på tidskronologi

och de enskilda  författarnas teman  fanns Kurt Salomonson med i sin egen rätt som en

säregen röst som stack ut och trängde igenom samtidskörens sorl.453

450 De författare som presenterades var Rudolf Värnlund, Eyvind Johnson, Josef  Kjellgren, Vilhelm Moberg,
Moa Martinson, Jan Fridegård och Ivar Lo-Johansson.
451 Den svenska litteraturen 1989, vol.V, s. 143-147. Samma text finns också i den senast tryckta och utgivna
upplagan från 1999, vilket tyder på att 1990-talet inte föranlett någon omvärdering av författarskapet.
452 Den svenska litteraturen, vol. V, s. 147.
453 Innan Den svenska litteraturen gavs ut i sin helhet hade redan Litteraturens historia i Sverige utkommit
på Norstedts förlag, skriven av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. Trots ambitionen att utgå från texter och
deras samband med samhälleliga och politiska skeenden (s.9) reducerades Kurt Salomonsons roll till
följande: ”Arbetarförfattare som Folke Fridell och Kurt Salomonson, Stig Sjödin och Birger Norman kastade
dock kritiska blickar på välfärdssamhällets dolda interiörer” (s.467).
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Det skulle dröja ända till 1990 innan Kurt Salomonson skrevs in i en arbetardiktningens

egen kanon i Philippe Bouquets översikt Spaden och pennan,  ett  verk  paradoxalt  nog

ursprungligen publicerat i Frankrike och riktat till franska läsare.454 Bouquet använde  ett

kronologiskt perspektiv och avgränsade den egentliga arbetarlitteraturen till tiden mellan

1910 och 1960 och karakteriserade perioden före 1910 som genrens förhistoria och den

samhällsrinriktade litteraturen efter 1960, skriven främst av intellektuella, som engagerad

litteratur. Kurt Salomonson upptogs som sista namn av en grupp författare, som hamnade i

offentlighetens  ljus  under  fyrtio  -och  femtiotalen  och  som  också  utmärktes  av  en  kritisk

och pessimistisk grundton i sitt möte med det nya folkhemssverige utan den reformistiska

framtidstron.455 I Bouquets läsning av Salomonson är arbetarklassen maktlös, hopplöst

splittrad, korrumperad av konsumtionssamhället och fackföreningen passiviserad.

”Trettiotalets stora dröm är begraven för gott”, summerade han och drog dessutom den

långtgående  slutsatsen  att  kritiken  som  Salomonson  fick  utstå   gjorde  att  han  avbröt  sitt

författarskap.456

   Den mest omfattande och genomarbetade historiken över arbetarlitteraturen, skriven av

Lars Furuland och Johan Svedjedal, utkom 2006.457 Svensk arbetarlitteratur har en unik

ställning i genren arbetarlitteraturhistoria och kan göra anspråk på att vara dess

auktoritativa röst.458 Av det skälet är Furuland-Svedjedals beskrivning av Kurt

Salomonsons författarskap av särskilt intresse. Kurt Salomonson uppträder i  ett eget

kapitel under rubriken ”Mannen utanför”, efter ett kapitel om Bergslagsförfattare och före

en presentation av Gunnar Adolfsson som i sin tur efterträds av Ove Allansson, sjöfolkets

skildrare, innan 1960 och 1970-talen tar vid under rubriken ”Ny start”.459 Kurt Salomonson

454 Det franska originalet hade titeln: La bêche et la plume. L’aventure du roman prolétarien suédois och
utkom 1986 och var riktat till en fransk publik. Den översattes senare och utkom på svenska 1990. 1980-talet
såg också tillkomsten av ett par andra verk som innehöll presentationer av Kurt Salomonson. Det ena,
Författare i vår tid (1986), var i första hand  ett läromedel för skolväsendet och porträtterade 164 svenska
författare, däribland Kurt Salomonson. Det andra var Svenska arbetarförfattare under 1900-talet  (1989),
som i likhet med Bouquet såg arbetarlitteraturen som en egen genre. Presentationen av Kurt Salomonson,
med undertiteln ”den romantiske realisten” är konstruerad med intervjun som undertext, interfolierad med
författarens kommentarer.
455 Salomonson grupperades tillsammans med Lars Ahlin, Stig Dagerman och Folke Fridell.
456 Bouquet 1990, s. 147-148.
457 Arbetarlitteraturen har varit föremål för otaliga beskrivningar utöver de som nämnts hittills. Se översikt i
Den svenska litteraturen 1990, vol. VII, s. 170 f. Värd att nämna är dessutom Arbetardiktningens
pionjärperiod 1885-1909 av Axel Uhlén (1963) En aktuell översikt av genren är Arbetarlitteratur, Magnus
Nilsson (2006).
458 Författarna tillstår att genren kan vara svår att bestämma och avgränsa, men utgår från följande definition:
Arbetarlitteratur är litteratur  om,av och för abetare. Det är i skärningspunkten mellan dessa tre perspektiv
”som man finner den väsentliga arbetardiktningen”, anser de. Särskilt betonas idéinnehållet som väsentligt.
Se Furuland-Svedjedal 2006, s. 23-25. För ytterligare fördjupning och problematisering av
genrebeteckningen,  se Nilsson 2006, s. 9-29.
459 Furuland-Svedjedal 2006, s. 305-308.
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hamnar i slutet av en epok, vars naturliga början och förutsättning är 30-talsgenerationen.

Fridell har placerats tillsammans med sin 40-talskollega Lars Ahlin och därmed har den

automatiska sammankopplingen till Salomonson brutits. En orsak kan vara det

tidskronologiska perspektivet som är en av verkets strukturerande principer, men det kan

också tyda på att Salomonsons författarskap i det tidiga 2000-talets backspegelsljus har

kommit att framstå i egen strålglans utan behov av sidobelysning i form av direkta

jämförelser.

  Furuland slår fast redan i öppningsmeningen att Salomonson hedrats med epitetet

”arbetardiktens förnyare” av ”åtskilliga kritiker och debattörer”, för att sedan ge en

översikt över de sociala romanerna med tydlig tonvikt lagd på trilogin och därmed också

den samhällsdebatt som dessa gav upphov till.460 Romanernas verkanskraft som debattstoff

är tyngdpunkten i Furulands värdering av författarskapet och det är också här som

sambandet med Fridell klargörs, liksom den gemensamma ideologiska kopplingen till

syndikalismen. Salomonson tog vid efter Fridell i debatten om kroppsarbetets förnedring,

menar Furuland och drar den långtgående slutsatsen att ”en ny viktig diskussion om den

enskilde arbetarens svårigheter att göra sin stämma hörd inom facket och rörelsen drevs nu

också fram tack vare Salomonsons arbetarromaner”.461 Att den socialdemokratiska rörelsen

under påverkan av romantexterna skulle ha ägnat sig åt en debatterande självprövning finns

knappast belägg för i det redovisade mottargarmaterialet,  utan debatterna speglade snarare

rörelsens ovilja att debattera för att i stället flytta fokus till budbäraren och den snedvridna

verklighetsbild som han anklagades för att förmedla.

  Furulands slutsats kan ha giltighet om man betänker att Salomonsons kritik levde kvar i

medvetandet och blommade ut när den kunde förenas med det sena sextiotalets och

sjuttiotalets allmänna upprorsanda mot förstelnade maktförhållanden, vilket  i sin tur

hängde ihop med offentligheternas förändringar och arbetarrörelsens egna omprövningar.

Därmed omvandlades också budskapet i romanerna.462 Den tematiska tyngdpunkten i

trilogin fanns i skildringen och kritiken av arbetarsamhället självt, både klassen och

rörelsen, menar Furuland. De huvudsakliga angreppspunkterna berörde den allt svagare

solidariteten mellan arbetarna och den individualistiska tendensen som renodlat två

460 Furuland-Svedjedal 2006, s. 305.
461 Furuland-Svedjedal, s. 305.
462 Furuland diskuterar diktens sociala och politiska funktion och roll som opinionsbildare i Ljus över landet
(1991). Som första punkt framhåller han författarens ”förmåga att formulera sig  på ett nytt, drastiskt och
uppseendeväckande sätt så att debatten hålls vid liv. Den målande bilden och den hänsynslösa
generaliseringen är här diktarens vapen” (s. 285). Att Kurt Salomonson förmådde hålla liv i debatten råder
inget tvivel om, men frågan är om den ledde fram till något resultat. Furulands sammanlagt 7 punkter för
opinionsmässig framgång har sannolikt Ivar Lo-Johanssons kampanj mot satsystemet som mönsterexempel.
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karaktärstyper, strebern som utnyttjade rörelsen för sina egna intressen och materialisten.

Furuland anser i likhet med en hel del kritiker att denna negativa bild av tillståndet i

klassen och dess organisationer i kombination med uppskattning i borgerlig press var den

tändvätska som gjorde att debatten antagoniserades så hårt och gjorde den mer

inflammerad och personinriktad än den Fridelldebatt som ägt rum tio år tidigare.

  Med Salomonson hade dessutom tyngdpunkten förskjutits i arbetarlitteraturens tematiska

kärnområden från statargods och tekoindustri till norrländska gruvor och

anläggningsarbeten samtidigt som den skarpa kritiken mot det han kallade

”korporativistiska tendenser” redan i de första romanerna förebådade ”det samhällskritiska

genombrottet i svensk litteratur på 60-och 70-talen”.463 Furulands båda texter om

Salomonson uppvisar förståeligt nog uppenbara likheter. I Svensk arbetarlitteratur ges

dock större utrymme att konkretisera och illustrera både texter,   resonemang och

omdömen. Dessutom får debatten om romanerna större spaltutrymme och därmed indirekt

större betydelse i värderingen av författarskapet.

  Två strukturerande principer har varit vägledande i det litteraturhistoriska narrativet – den

kronologisk-estetiska berättelsen  och den sociologiska. Broström och Stenkvist har i första

hand låtit kronologin vara bestämmande och utifrån den placerat in genrer, författarskap

och verk i det erkända litterära fältet. Den svenska litteraturen har haft ett bredare synsätt

och låtit det litteratursociologiska perspektivet kontrasteras mot tidsperspektivet, vilket har

medfört att arbetarlitteraturen getts en egen parallell historik med sin egen dynamik och i

lika hög grad relaterad till sin egen offentlighet som till litteraturens huvudfåra. Kurt

Salomonson har därmed delvis kommit ur fas med sin egen generations samtidslitteratur. I

Svensk arbetarlitteratur är arbetarlitteraturen själv det litterära objektet och följden blir att

korrespondensen mellan texter, författarskap, publiker, kritiker rör sig inom den egna

arbetarlitterära offentligheten. Därigenom har Kurt Salomonson rört sig från det allmänna

litterära fältets sociala roman till ett alternativt, parallellt fält för arbetarlitteratur med egen

kanonbildning och litterära skolbildningar och stilar.

  Också ett tredje fält har öppnat sig, där det är möjligt att placera Kurt Salomonson,

nämligen i en norrländsk, regional litterär tradition.464 Anders Öhman har velat förankra

463 Furuland-Svedjedal 2006, s. 308.
464 Axel Uhlén har i sitt översiktsverk Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909 ett kort kapitel
”Norrlandspionjärer”, där Karl Östman framstår som centralgestalten (Uhlén 1964, s.156-159).
Gunnar Brandell  klargjorde sambandet mellan Norrland och arbetarlitteraturen i Svensk litteratur 1900-
1950 :  ”På det svenska industriella genombrottets särart beror det också att arbetardiktningens framväxt till
en viktig del sammanfaller med en förnyelse av Norrlandsskildringen. Med en viss men inte oförsvarlig
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den i en egen norrländsk kulturell identitet, som på olika sätt manifesterat sig i författarnas

texter, inte minst hos författare från den epok som kännetecknades av ”våldsam

industrialisering och modernisering”.465 Konsekvenserna av denna brutala modernisering

med bland annat folkomflyttningar som följd kan vara en förklaring, anser han, att så

många samtida författare med norrlandsanknytning fått en framträdande plats som

skildrare av en svensk 1900-talserfarenhet. Bland dessa finns Eyvind Johnson, Lars Ahlin,

Sara Lidman, Per Olov Enquist, Torgny Lindgren och Kurt Salomonson. Öhman har funnit

att Salomonson främst velat problematisera ett individuellt trauma som fiktiva gestalter

brottats med och som varit kopplat till den norrländska identiteten som

mindervärdeskomplex eller inskränkt, trångsynt bymentalitet.466

  Som ett delfält inom arbetarlitteraturen eller som ett delfält inom den norrländska finns en

stark strömning av norrländsk arbetarlitteratur. Furuland uppmärksammar det i sin historik

med ett särskilt kapitel ”Arbetarnorrland”.467 Ett antal norrlandsförfattare har i Furulands

framställning därtill fått egna kapitel, däribland Kurt Salomonson, men i

”norrlandskapitlet” har han sammanställt ett antal författarskap ända fram till nutid som på

olika sätt förenat det norrländska med ett arbetarperspektiv. 468 I den litterära 50-

talsdiskussionen hade ”provinsialism” eller egentligen ”nyprovinsialism” kommit att

definiera en speciell typ av realistisk berättarkonst, där det norrländska, inte minst genom

Sara Lidman fått en framträdande plats. Det provinsiella bestod egentligen i att vara ett

sceneri för det verkliga skeendet, som handlade om skuld och ansvar eller hur den moderna

teknologins nya människoideal kunde kollidera med de traditionella. Nyprovinsialismen

var en del av en allegorisk, icke-realistisk litteraturströmning. Därav förklaringen till att

Kurt Salomonson aldrig räknades hit, vilket istället var fallet med en annan samtids- och

norrlandsskildrare från den här tiden, Per Olof Sundman.469

  Kurt Salomonsons författaridentitet var från början något svävande. Som vi sett av

mottagandet var det först i och med Grottorna som han knöts ihop med kategorin

arbetarskildring, en skildring med realistiskt förhinder dock, eftersom texten brottades med

ett trovärdighetsproblem som gjorde att den som indignationsroman tappade något av sin

överdrift skulle man kunna säga att de starkaste impulserna i vår arbetardiktning kommer från Norrland,
alldeles som kraften till våra industrier” (Brandell 1967, s. 75).
465 Öhman 2001, s. 9-16.
466 För en mer detaljerad diskussion om Kurt Salomonson och det norrländska, se Öhman 2001, s. 64-67.
467 Furuland-Svedjedal 2006, s. 87-102.
468 Furuland har identifierat tre huvudgenrer i det han kallar ”Norrlandsskolan”: vildmarksromantiken,
industriromantiken och indignationslitteraturen, som förgrenat sig i två riktningar – arbetarskildring och
bondeskildring. I sin fortsatta framställning följer han den tråd som han benämner ”proletärlinjen”.
469 Den svenska litteraturen 1999, s. 336.
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avsedda verkan. Kurt Salomonsons avsikt med romanen, som han deklarerade i förordet till

en senare utgåva, hade varit att med utgångspunkt i en konkret händelse illustrera hur

klassamhällets maktordning fortfarande levde kvar bakom folkhemsfasaden.470 Splittringen

mellan rollen som samhällsförbättrare och samhällsskildrare framstod tydlig i tre intervjuer

efter publiceringen av Mannen utanför.  Han ville å ena sidan reformera och å andra sidan

inte uppträda som ombudsman för någon viss grupp utan vara en samhällets skildrare och

inte kalla sig proletärförfattare.471 Inom den mer begränsade arbetarrörelseoffentligheten

hade synen på Kurt Salomonson pendlat  från det regelrätta avståndstagandet hos

kommunistiska skribenter som Gunnar Adolfsson och Sam Johansson  till välvillig

acceptans, illustrerad av Enn Kokk. Av de negativt inställda marginaliserades han ut ur

kategorin arbetarlitteratur och av de positiva skrevs han in i genren social roman, även om

enstaka röster karakteriserade honom som arbetarlitteraturens förnyare. Av den samtida

femtiotalsdebatten framgick att arbetarlitteraturen liksom också rörelsens politiska riktning

befann sig vid ett vägval.

  När begrepp som arbetarroman och arbetarskildring användes i recensioner och kritik

utanför rörelseoffentligheten refererades i första hand till tematik och genre och inte till en

sociologisk-ideologisk tillhörighet till klassen. Det bidrog troligen till att bedömare som

möjligen ställde sig kritiska till rörelsens politiska mål däremot kunde resonera mer

oideologiskt och objektivt kring de sociala romanerna. Jan Ivarsson till exempel skrev i en

miniessä i tidskriften Balans (1969:1), som var organ för arbetsgivarföreningen, att Kurt

Salomonson representerade något alldeles nytt inom arbetarromanens domän, eftersom han

förmådde ge en mer mångsidig bild av det sociala skeendet i de moderna industrimiljöerna

och till och med rikta kritiska synpunkter mot arbetarparten. Ivarsson såg inte bara en

vidareutveckling och förnyelse av arbetarromanen, utan såg också Salomonson som ett

uttryck för en internationell riktning inom litteraturen, företrädesvis anglosaxisk, som

tematiserade frågan om ”människan i hennes arbete, hennes förhållande till arbetet och till

de problem, som växer direkt ut ur detta förhållande”.472 Det var mindre vanligt, för att inte

säga sällsynt, att kritiker gjorde anknytningar mellan Salomonson och femtiotalets litterära

huvudströmningar. Det vanliga var i stället att Salomonson betraktades som ”mannen

utanför”. Ett sådant undantag var Göran O. Eriksson som i två recensioner uttryckte tanken

att Kurt Salomonson förenade femtiotalets individuella perspektiv med ett objektivt

470 Förordet till Folket i Bilds förlags utgåva av Grottorna 1958, s. 5 f.
471 Reformatorn 1958:47, Kvällsposten 29.12 1958 och Expressen 11.3 1959.
472 Ivarsson nämnde några engelskspråkiga författare som de främsta företrädarna för denna inriktning att
skildra människor i företag: C.P. Snow, Roy Fuller och Cameron Hawley.
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berättande.473 Han  menade  att  Salomonson  försökte   fånga  arbetarklassens  situation  i  ett

förändrat Sverige och speglade den ”i ett temperament som självt är kluvet i sin tids

motsättningar”. Tendensen att lyfta fram den utanförstående individen som huvudperson i

konflikt med ett förkvävande kollektiv ”gör att man redan nu börjar finna beteckningen

arbetardiktare för snäv för Kurt Salomonson”, var Erikssons slutsats (Göteborgs Handels-

och Sjöfartstidning 28.9 1959).

  Om man gör tankeexperimentet att litteraturhistorien hade formulerats utifrån femtiotalets

egen litteraturdebatt och tolkningshorisont hade författarskapet möjligen beskrivits och

kontextualiserats på ett annat sätt. Möjligen  hade  Kurt Salomonson då kunnat få en större

individuell plats i ett tidskronologiskt historieberättande som en författare med ett eget,

unikt tema, återspeglande  femtiotalets tidstypiska tillstånd. Den litteraturhistoria som nu

gäller som den konsekrerade  har i högre grad färgats  av hur litteratursynen förvandlades

under sextio-och sjuttiotalen.

473 Hans båda recensioner har  de talande rubrikerna ”Ensam i världen” (Mannen utanför) och ”In mot det
enskilda” (Sveket).
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VII Kurt Salomonsons projekt

Den bild som hittills förmedlats av hur författarskapet omvandlats under inverkan av tidens

förändrade kulturella konjukturer kan ge intryck av att ha skett mer eller mindre utan

författarens medverkan. Aktivt deltagande i striderna på det litterära fältet har förvisso inte

kännetecknat Kurt Salomonsons agerande i offentligheten och hans deltagande i politiska

debatter har varit sparsamma och i första hand kopplade till de litterära texterna.  Ett skäl

till det  kan vara att en viktig drivkraft till författarskapet har funnits dold i ett mer

personligt färgat motiv än den blotta indignationen över sociala orättvisor. Det har också

resulterat i att hans texter, i varje fall vissa av dem och vissa delar av dem, förmedlat en

annan dimension av mänskligt liv, en livsproblematik, som marginaliserats av kritikerna

för att den socialrealistiska ytan stulit det mesta av uppmärksamheten och tidsklimatets

tolkningstrender styrt läsare i en bestämd riktning.

  Frågan om konstnärers och författares skapande drivkraft är långt ifrån oproblematisk och

något som mekaniskt kan  besvaras i en allmän hänvisning till författarbiografin.  Pierre

Bourdieu är en av dem som försökt att bena upp problematiken, bland annat i sitt stora

verk om det litterära fältets uppkomst i Frankrike.474 Han avvisar bestämt den etablerade

förklaringen eller doxan (detförgivettagna i Bourdieusk mening), att texter återspeglar

författarens personlighet och liv, och förknippat därmed tron på det skapande geniet.475 En

sådan förklaring bortser från de strukturella egenskaperna, som han kallar dem, vilka ”hör

ihop med individens position i fältet”, det vill säga de kontexter som definierar honom som

författare. Bakom dessa föreställningar döljer sig bland annat den förkastliga teorin om det

”ursprungliga projektet”, en teori som han härleder till Jean-Paul Sartre och dennes stora

biografi över Gustave Flaubert.476 Enligt Bourdieu kännetecknas teorin av att livet

framställs som en sammanhängande helhet,  fullbordad av ursprungliga erfarenheter som

förefaller närmast förutbestämda och som framförallt kopplas till undantagsmänniskor eller

som Bourdieu själv sammanfattar sin tankegång: ”att livet är organiserat som en berättelse

474 Det franska originalets titel är Les règles de l’art-genése et structure du champ littéraire och utkom 1992.
I svensk översättning utkom verket 2000 med titeln Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och
struktur.  Referat och citat från den svenska utgåvan.
475 Bourdieu anför som exempel  René Wellek och Austin Warrens klassiska Theory of Literature från 1949
(s.274).
476 Bourdieu 2000, s. 274 f.
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och att det utvecklas från ett ursprung, som på en och samma gång ses som startpunkt och

som en grundläggande orsak eller, bättre uttryckt, en alstrande princip.”477

  Själva rörelseenergin och drivkraften i den väg som Flaubert hade valt, sammanfattades

av Sartre i begreppet ”ursprungligt projekt”, vilket Bourdieu bedömer eller kanske snarare

fördömer som en myt utan förklaringsvärde till skillnad från hans eget ”habitus”begrepp.

Med polemisk tillspetsning jämställer han trovärdigheten hos Sartres projektidé med Första

Moseboks skapelseberättelse. Motsatsen, hans egen vetenskapligt baserade

förklaringsmodell, jämställer han med Darwins utvecklingsteori.478 Det är uppenbart att

Sartres ”projekt”begrepp kolliderade med Bourdieus eget konstruerade ”habitus”. Den

intellektuella strid och uppgörelse om den rätta förståelsen av ”det ursprungliga projektet”

och hur skaparen skapas, som Bourdieu bjöd upp till, är i sig en handgriplig illustration till

Bourdieus egen fältteori. Att striden blev så emotionellt laddad berodde också på att båda

kombattanterna utgick från Flaubert i konstruktionen av sin teori. Båda kunde inte ha rätt.

Bourdieu menar i stället att författaren reproducerar sig själv i en ständig dynamik mellan

sitt jag och de olika sociala situationer individen försätts i, eller annorlunda sagt, ett spel

mellan  dispositioner  hos  habitus  och  olika  positioner  som  är  möjliga  att  inta  på  fältet.  I

kartläggningen av detta spel är det kanhända möjligt att också utröna orsakssamband, men

inte med hjälp av en föreställning om ”ett slags fri och medveten självbestämmelse, ett

ursprungligt projekt utan ursprung som innesluter alla framtida handlingar i ett första och

fullkomligt fritt val, och som genom detta transcendentala förnekande definitivt rycker

dem undan från all vetenskaplig analys”.479

  Denna kritiska uppgörelse hindrade honom däremot  inte  från att själv använda

”projekt”begreppet, men i en Bourdieusk betydelse och i ett sammanhang när fältet

analyseras  utifrån  författarens  synvinkel  och  i  beaktande  av  det  rum  av  möjligheter  som

vid en given tidpunkt kan finnas till disposition för ett visst habitus. Ett projekt är i det här

sammanhanget det praktiska handlande som står till buds vid ett givet tillfälle i rummet av

möjligheter, vilka i sin tur är strukturerade av fältet. Det har således inget att göra med en

oförklarlig drivkraft hos individen. Utöver den konfliktfyllda laddning ”projekt”begreppet

kan ha i förståelsen av konstskapares drivkrafter och konstskapelsers tillkomst finns

numera också vardagsspråkets tämligen flytande semantik kring ”projekt”ordet, vilket

borde mana till  försiktighet vid användning av det. Trots dessa komplikationer är

477 Bourdieu 2000, s. 275.
478 Bourdieu, s. 277f.
479 Bourdieu, s. 278.
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”projekt” ett ord som kan användas för att beteckna någon typ av överlagd handling, vare

sig den är grundad i närmast omedvetna mekanismer hos individen eller ett mer

kalkylerande, strategiskt agerande. I själva verket nära den användning av begreppet

Bourdieu själv förespråkade.

  När Kurt Salomonson vid ett speciellt tillfälle i tidiga tonår skrev på en papperslapp, som

han sedan slängde på trossbotten under ett brädgolv, att omvärlden snart skulle få veta vem

han var, var det kanske inte bara en överloppsgärning av en ”ungtupp” som fått en överdos

av adrenalin. Det var ett tecken från en person som i överlevnadskampen i den trånga,

konformistiska byns fält var i färd med att utveckla ett möjligt projekt att komma bort från

det andliga strypgrepp som inte sällan kunde kännas alltför hårt och kvävande, inte minst

hos unga människor som naturligt utvecklar ett frihetsbehov.480 Frigörelsen  ur  den  egna

sociala gruppen, ur klassens kollektivism har varit arbetarförfattarnas vanliga väg mot att

erövra en tillräckligt stark egen identitet för konstnärligt skapande. Kurt Salomonson var

en av ett minskande antal  författare i sin generation som  inte fick möjlighet till den

bildningsgång som det statliga utbildningssystemet sörjde för. I den meningen liknade han

de äldre arbetarförfattarna som föddes runt sekelskiftet 1900. Skrivandet blev inte bara ett

uttryck för en unik talang och ett möjligt yrkesval utan också en väg till individuell

frigörelse, kanske den enda möjliga.

  Kurt Salomonson växte upp i en tid när gamla klassidentiteter med självklar social

tillhörighet höll på att lösa upp sig och ersättas av ett mer individualiserat förhållningssätt,

som innebar att individens öde skulle köpslås på en marknad för utbildning, karriärer och

erövrande av en ny plats på den samhälleliga scenen. Det traditionella industriproletariatet

i städerna eller byar och samhällen av Hjoggböles slag - fortfarande präglade av

traditionell bondekultur och delvis befolkade av egendomslösa proletärer- hade varit

förskonade från en ångestladdad individualism. De behövde inte välja sitt öde, ödet valde

åt dem. Men nu rådde andra tider och brytningen mellan nytt och gammalt som skar genom

hela samhällskroppen var säkerligen mest  kännbar i de små orterna, där kampen dessutom

måste föras individuellt, både inom familjen och inom den trängre bygemenskapen.

  För många redan i Kurt Salomonsons generation, men framför allt generationen efter,

hade det utbyggda och demokratiserade utbildningssamhället underlättat för unga

480 Episoden har berättats för undertecknad på plats i Jörn 2001. Händelsen finns också litterärt beskriven i
reportageboken Skönast på jorden är Kvikkjokk om våren (1981) Som femtonåring hade Kurt Salomonson
följt med fadern till Jörn för att utföra reparationer i järnvägsbyggnaden. Han avskydde arbetet, skriver han,
och såg det under sin värdighet, eftersom han hade himlastormande planer.”Och när min far vände ryggen till
ett ögonblick, tog jag timmermanspennan och klottrade hastigt på ett stycke isoleringspapp: ’Detta golv har
lagts av Kurt Salomonson. Idag vet ni inte vem jag är, men snart kommer ni att veta det’ ” (s. 7).
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människor att göra dessa individuella val och lämna sin traditionella sociala tillhörighet

och ge sig av på det som vanligtvis numera kallas klassresa. För dem däremot som av

någon anledning inte hade möjlighet att kliva upp på det av samhället organiserade

klassresetåget och få hjälp med resan blev den individuella kampinsatsen så mycket mer

avgörande och krävande. Kurt Salomonson tillhörde den kategorin. Frigörelsetemat fanns

redan från början i hans romanskrivande. I Hungerdansen gestaltades  det som en

parallellberättelse till Roger Bengtssons överlevnadskamp i kraftverkstunneln.

Identitetskonflikten fördes vidare som ett bärande element i Deras vrede och det fanns som

en påtaglig underström i alla övriga romaner, men då företrädesvis som drivkraft hos några

bipersoner eller bara som en del av huvudpersonens livsproblematik. Kort sagt fanns denna

individuellt iscensatta överlevnadskamp hela tiden hand i hand med berättelsen om

människornas sociala relationer och maktförhållanden.481

  Den arbetarlitteratur som Kurt Salomonson representerar är ett uttryck för dessa

sociologiska och socialpsykologiska förändringar som påbörjades i sin uppbyggnadsfas

från trettiotalet och som tog sig nya former i sin stabiliseringsfas på femtiotalet, där

utvecklingsdynamiken fick känna av sin första kris i form av välfärdssamhällets

framtidsvägval. Detta skeende, både som samhällsrealitet och som upplevelse hos individer

själva, gestaltades i Kurt Salomonsons romaner och med en emotionell tillspetsning som

också var ett uttryck för en djupt förankrad och upplevd personlig problematik. Den

personligt förankrade upplevelsens färgning av och prägling på texterna beaktades inte

tillräckligt i den offentliga debatten som vi sett och om den berördes,  uttrycktes

uppfattningarna inte sällan i en form som närmast liknade förolämpning, där författaren

avfärdades för att han drevs av en egen personligt grundad indignation, ressentiment,

hämndkänslor och egoistiskt flyktbehov.

  När däremot den emotionella laddningen i gestaltningen kommenterades positivt, gjordes

vid olika tillfällen kopplingar till de samtida brittiska författarna som fick epitetet ”angry

young men”.482 Kenneth Tynan, den kände brittiske teaterkritikern, talar om ”Angry young

movement”, vilket antyder att fenomenet spelade en  annan roll i det engelska

samhällsklimatet och som kulturyttring. Kurt Salomonson uppvisar på sin höjd ett slags

släktskap med vissa element i denna rörelse. I Storbritannien handlade det om en hel grupp

481 Platschefen i Mannen utanför, Bruno Wijk i Sveket, Arnold Sundin i Skiljevägen och karriärjournalisten
Mats Holmgren som förekommer genom hela trilogin exemplifierar alla svårigheterna att navigera sig fram i
ett samhället som befinner sig i rörelse och där gränserna flyttas både synligt och osynligt.
482 I recensionerna av Mannen utanför förekom flera referenser till ”Angry young men”-litteraturen, t.ex.
Ingegärd Martinell (Aftonbladet 24.10 1958), Stig Carlson (Morgon-Tidningen 27.10 1958), anonym
skribent i socialdemokratiska kvinnoförbundets tidskrift (Morgonbris 1959:1).
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författare som, i likhet med Kurt Salomonson,  hade arbetarklassbakgrund och hade växt

upp ute i provinsen, men till skillnad från honom fått tillgång till utbildningssystemet, dock

inte de prestigefyllda privatskolorna och universiteten. De var produkter av det statliga

skolsystemet och om de hade examina från ett universitet handlade det om de mer

anonyma landsortslärosätena.

  ”Angry”-begreppet fick sin prägel av och blev känt främst genom John Osbornes pjäs

Look back in anger, men den typiske företrädaren för ilskan fanns redan porträtterad av ett

antal romanförfattare som mejslat fram en ny slags hjälte, beskriven av Tynan som en

intellektuell från de lägre samhällsklasserna med plump humor, som var törstig på öl och

sex och som visade en total respektöshet mot den etablerade ordningen.483 Utöver ilskan

blev ”Outsidern” sinnebilden för den attityd från vilken samhället och livet betraktades,

tidstypiskt beskrivet  och  gestaltat i Colin Wilsons bok The Outsider från 1956.484

Outsiderperspektivet innebar inte bara att se sig själv i spegeln genom andra ”outsiders” i

litteraturen, utan det representerade också ett kritiskt synsätt på samhället. Yngre

filmkritiker gick till angrepp mot den snobbiga innehållslösheten i brittisk film och

efterlyste ”commitment” ett begrepp som hade likhet med det svenska kravet på

engagemang, vilket i sin tur var relaterat till det franska ”literature engagé”. Engagemanget

skulle handla om verklighet och social sanning.

  En liknande rörelse i riktning mot verkligheten var märkbar i bildkonsten, som gavs

beteckningen ”kitchen-sink school” för sitt påstådda intresse för vardagssmuts.485

”Diskbänksrealism” kom sedan också att känneteckna ett antal författares teaterpjäser,

romaner och filmer baserade på samma romaner under åren runt decennieskiftet femtio-

sextiotal.486 Liknande tendenser utvecklade sig aldrig till en rörelse  vid den här tidpunkten

i Sverige. Kanhända var författarna i grund och bottten alltför integrerade i

folkhemsprojektet och dess framgångsrika genomförande att kollektivt utanförskap därför

saknade giltighet. Kritik av ett maktetablissemang som alltid överlevt oavsett politiska

förändringar var en alltför brittisk verklighet för att få någon genklang i ett Sverige som

hade ett etablissemang som självt gick i spetsen för moderniseringen.

483 Tynan 1961, s. 190 f.
484 Colin Wilson gjorde en djupdykning i skönlitteraturen för att finna exempel på oursidertypens olika
uppenbarelseformer.
485 Tynan, s. 191.
486 Exempel på romaner som  också filmades under samma tidsskede:  John Braine, Room at the top (1957),
Alan Sillitoe, Saturday night and Sunday morning (1958), The loneliness of the long-distance runner (1959),
David Storey, This sporting life (1960), Stan Barstow, A kind of loving (1960).
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Som vi sett fanns luckor och sprickor bakom fasaden i samhällsbygget och det fanns

individer som inte utan hinder kunde hoppa ombord på framtidståget. En sådan individ var

Kurt  Salomonson.  Det  var  som  ett  uttryck  för  en  personligt  hållen  attityd,  en

underdogattityd, han befann sig i släktskap med en del av de arga unga männen i den

brittiska litteraturen vid mitten av femtiotalet. Kurt Salomonsons projekt var inte att

förverkliga sitt sociala jag, eller varför inte habitus, i strider på det litterära fältet utan det

litterära fältet var i första hand en arena för den verkliga striden som handlade om att

lösgöra sig ur det konformismens fält som den trånga byn utgjorde för att nå frihet och

social framgång. Att bli del av det litterära fältet blev ett karriärsmål på samma sätt som en

annan individ med andra utgångspunkter såg en chefsposition i näringslivet som ett möjligt

socialt mål. Metoden dit innebar också en bearbetning av svårigheterna att nå målet, därav

alla personligt färgade sidoteman i romanerna. När detta terapeutiska och djupt personligt

färgade skapande hade uttömts hamnade också skrivandet i kris. Tystnaden efter

Skiljevägen var kanske en logisk följd av att den personligt grundade drivkraften i

skrivandet nu hade nått vägs ände. Motivet var uttömt.487   De få kritiker som ägnat större

utrymme och mer ingående betraktelser åt Kurt Salomonsons romaner har i regel i likhet

med recensenterna och litteraturhistorikerna tagit fasta på den sociala berättelsen i dem,

både de som haft en kritisk hållning och de som hyllat. ”Folkhemmets Zola” kallades han

till exempel i Jordbrukarnas Föreningsblad (1963:2) i en översikt över 1962 års viktiga

böcker, ett epitet som kan symbolisera en sammanfattande bild som reproducerats över tid.

  Men avvikande röster fanns. Sören Fallberg försköt tyngdpunkten något i sin genomgång

av författarskapet i en essäsamling, från att betrakta Salomonsons romaner som

tendensdiktning  till att se dem som partsinlagor präglade av långtgående subjektivism,

”som gör hans romankonst till något annat än social realism”.488 Romanerna gestaltade en

känsla, något som Fallberg beskrev som känslorealistiskt och besläktat med fyrtiotalets

lyrik. Karaktärerna flöt samman, menade han och ”talar samma språk” och ”formulerar

487 Tystnaden har berörts av Tony Samuelsson i en personligt färgad essä ”Mannen innanför” (2006).
Samuelsson pekar i likhet med Per Olov Enquist på betydelsen av den kluvna klassidentiteten i Kurt
Salomonsons uppväxtmiljö. Drivkraften i författarskapet  var behovet att försonas med den egna
klassidentiteten, därav den konfliktfyllda och antagonistiska skildringen av arbetarklass och arbetarrörelse.
Försoningen uppnåddes med Skiljevägen. Den harmoniska och nedtonade hållning som präglar
reportageboken Sista skiftet var det konkreta uttrycket för och bekräftelse på det nya sinnestillståndet.
Tystnaden som därefter inträdde blev således utifrån Samuelssons resonemang logisk: ”Salomonson tystnade
för att han saknade motstånd. Han behövde ju sitt oläkta sår, han behövde facket och arbetarklassens
motstånd för att kunna skriva sina bästa romaner. Och när han hade besegrat facket, intellektuellt och
moraliskt [...] och när författaren Salomonson vunnit sin ära och självrespekt och förmått se arbetarklassen
och sig själv i samma värld, i samma person, då behövde han ett nytt motstånd. Men var?” (Samuelsson
2006, s. 349.
488 Fallberg 1978, s. 74.
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samma slags erfarenheter” oavsett deras geografiska hemvist, Norrland eller Stockholm.

Kanske var det rentav det maskerade självporträttet som Fallberg hade upptäckt.

Samhället, som det beskrivs i romanerna, är slutet med höga murar mellan klasser och

oöverstigliga hinder mellan människor. Arbetarna lever i ett främlingskap isolerade från

både arbetsgivaren och den arbetararistokrati som fått makten att företräda dem. De ser sig

själva som offer, ”trälar, plikttrogna men ansvarslösa, lojala utan att känna någon

samhörighet, solidariska utan att deras solidaritet har fäste i medmänskligt

ansvarstagande”.489 Det är de udda människorna, de som inte inordnat sig och anpassat sig

som också är de som kan utmana maktstrukturen, inte minst för att de ”medvetandegör för

sina arbetskamrater den situation de befinner sig i, mänskligt och socialt, arbetsträlens

situation i ett kapitalistiskt samhälle”.490

  För Fallberg, som är en marxistiskt orienterad kritiker, exemplifierade Salomonsons

arbetare den alienation som kännetecknade individen i det moderna industrisamhället.

Frigörelsen ur fångenskapen däremot kunde inte ske med kollektiva, traditionellt

marxistiska politiska medel, utan Fallberg tolkade den som ett självförverkligande som

bara till fullo kunde ske om den hindrande strukturen bröts ner. Arbetaren tycktes därmed

fångad i en omöjlig rävsax och ständig återvändsgränd, såvida han inte valde det

individuella frihetsprojektets väg. Fallberg, som skrev sin essä när den förhärskande

sjuttiotalssynen på Salomonson lyfte fram den sociala kritiken, hade uppenbarligen förmått

lyssna  sig  till  en  annan  ton  som  också  hörts  dovt  i  bakgrunden,  men  utan  att  moralisera

över den. Andra som hörde den under femtiotalet såg den bara som ett uttryck för en svart

människosyn eller som en illvillig nidbild av folkhemmet och socialdemokratin,

ihopfantiserad av en polemisk syndikalist. Varför Salomonsons bild av verkligheten och

den ”realistiska bilden” inte gick ihop hade att göra med att Salomonsons färgning av

samhällskritiken bar en så stark känslomässig prägel av egna, tidigt förvärvade erfarenheter

av tvång och konformism. Den samhällsbilden stämde inte överens med den

framtidsoptimistiska Sverigekonstruktion som växte fram i slutet av femtiotalet. De

socialdemokrater som försvarade folkhemmet hade på sätt och vis rätt, men de förstod inte

varför.

  Kurt Salomonsons projekt innebar att skrivandet blev hävstången att ta sig ur den trånga

byns konformism och frihetsinskränkande stryptag. Hjoggböles säregna sociala

uppspaltning förstärkte känslan av instängdhet och social stigmatisering. Det livsval som

489 Fallberg 1978 , s. 77.
490 Fallberg, s. 78.
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gradvis medvetandgjordes inom den unge författaren ledde till att frigörelsen också måste

ta sig uttryck som ett fadersuppror.491 I den tidigare omnämnda Expressenartikeln

(11.3.1959), där några aktuella och ”uppmärksammade” författare själva fick belysa

bakgrunden till sitt skrivande, närmast dementerade Kurt Salomonson att hans

författarskap ”vuxit fram ur en fundamental drift att med samhällets bästa för ögonen

opponera och kritisera. Detta är alldeles fel. Jag började skriva av högst personliga och

egoistiska skäl”. Vetskapen om att kunna  berätta en historia minst lika fängslande som

Sigge Stark förstärkte säkert drivkraften att fortsätta med skrivandet, eftersom just den

specifika talangen också gav ett positivt gensvar. Han fick tidigt en uppskattande publik.

Tidigt skapades en skrivaridentitet som sedan förstärktes av byrapporteringen till ”Norran”

(Tidningen Norra Västerbotten) med idrottsreferat och kåserier.

  Denna formande process spelade, som tidigare påpekats, en roll för att färga

samhällsskildringen i tonläge, personteckning och intriguppbygge. Tvärs genom det

sociologiska perspektivet skär sig den emotionella laddningen i berättandet hela tiden

genom textväven. Mötet mellan det icke inställsamma, närmast skoningslöst objektiva och

det okontrollerat subjektiva är något av hemligheten med Kurt Salomonsons texter, just det

som väcker känslor hos läsaren och tvingar fram ställningstaganden i en eller annan

riktning. Det mer uttömmande sambandet mellan författare och text får utredas på annan

plats vid annat tillfälle, men för att kunna ge rättvisa åt den dynamik som en författare och

ett författarskap utvecklar i ett komplext offentlighetssammanhang kan heller inte frågan

om  författarens  egna  drivkrafter  och  handlande  ses  som  något  försumbart.  Det  kan  inte

förstås som och reduceras till envägskommunikation utan som en dynamik som dessutom

varierar stort mellan olika författarkarriärer och författarpersonligheter och med olika

resultat. Några jämförande exempel får illustrera detta.

  Jan Myrdal (f 1927) som debuterade något år innan Kurt Salomonson hade ingen större

lycka med sina  satiriska 50-talsromaner.492 Det var först när tiden vände och han  övergav

romanen för den subjektiva tidskommentaren och dokumentarismen och dessutom gjorde

sig till ett synligt, ställningstagande  samvete i sin egen text, som  publik och text fann

varandra. Publiken var i första hand den yngre generation som invaderade de svenska

universiteten från mitten av sextiotalet och som själva var en del i samma tidsvända som

491 I en intervju (13.11 2003) uppger Anita Salomonson att brodern såg skrivandet som en väg att ta sig ur en
ångestdrivande instängdhet. Fadern hade en fördömande inställning till sonens läsande och skrivande.
492 Om debutromanen Hemkomst (1954) skrev Sven Stolpe i Aftonbladet att  ”det borde vara skottpengar på
den som åstadkommer sådana plattityder”. I Den svenska litteraturen konstateras lakoniskt att ”Jan Myrdals
framgång i det litterära 1950-talet var mycket begränsad” (Den svenska litteraturen 1999, s. 406).
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författaren. Jan Myrdal och Kurt Salomonson gick helt i otakt  i sina relationer till de olika

offentligheterna. När Salomonson slocknade som romanförfattare i början av sextiotalet

och författarskapet på sätt och vis avlutats började Myrdals egentliga författarskap,

erkännandet i offentligheten och etablerandet av en position som fortfarande består i någon

mån. Båda  var samhällskritiker, båda var autodidakter. Salomonson en ofrivillig drop-out

från utbildningssystemet och Myrdal en avsiktlig och frivillig drop-out ur det samma. Om

vi bortser från offentligheternas förändring under dessa år som i stora stycken stöpte om

det litterära landskapet, är troligen en viktig förklaringen till att bådas författaröden löpte i

så olika banor, skillnaderna i kulturellt kapital.

  Jan Myrdal hade genom sin uppväxt ärvt ett kulturellt kapital som var fullt användbart att

förmera i nya investeringar, ett kapital som inte förbrändes trots att startsträckan till

erkännande var ganska lång. Kurt Salomonson hade inget nedärvt kulturellt kapital,

åtminstone inte det som räknades på marknaden, i den egna ryggsäcken från början. Han

var i stället tvungen att fylla den på egen hand i form av en egen bildningsgång med inslag

av ett ostrukturerat, ymnigt läsande, från Sigge Stark till Knut Hamsun och Fjodor

Dostojevskij. Ett stort antal tillfälliga jobb ökade knappast det kulturella kapitalet men

däremot livserfarenheten, vilken kunde omvandlas till skrivarkapital. Jan Myrdals

bakgrund tillförsäkrade honom närmast automatiskt värdefullt socialt kapital, nog så

viktigt för en författare som också behöver kunna navigera i en ofta svårforcerad terräng

bland konkurrerande författare, kritiker och bokförlag. Det sociala kapitalet  ur Hjoggböle-

horisont,  för  en  person  från  fel  del  av  byn  dessutom,  kunde  i  bästa  fall  användas  för  att

manövrera sig ur instängdheten, men att därefter fortsätta och komma vidare var kanske

inte det lättaste.493 I Kurt Salomonsons fall sammanföll ett antal lyckliga omständigheter,

som  gjorde  att  inträdet  kunde  ske  förhållandevis  smärtfritt  och  lätt.  Hade  i  stället

situationen liknat exempelvis Jan Fridegårds mer segslitna kamp att bli publicerad  kanske

uppgivenheten och resignationen fått stryptag om den unge författaren och hela

skrivarkarriären lagts åt sidan.494

  Ett annat mer närstående exempel är Per Olov Enquist, som i likhet med Kurt

Salomonson växte upp i Hjoggböle men i en annan del av byn och därmed tillhörande en

annan social kategori. Den bild som förmedlats i olika sammanhang av tudelningen av

493 ”Hjoggböle var delat i två. Västra delen var den profana med arbetare, den östra dominerades av bönder
och religiösa människor. Ingen förbindelse mellan dessa två världar med undantag för fotbollslaget, som hade
spelare från båda lägren” (Intervju med Kurt Salomonson, 24.2.1999).
494 Om Fridegårds väg ut i offentligheten, se Peurell 1998, s. 31-72. I sin sammanfattning inleder Peurell:
”Fridegårds etableringsprocess var jämförelsevis lång vilket kan förklaras av hans låga innehav av kulturellt
och socialt kapital och hans ambivalenta förhållande till det litterära fältet (s.71).
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Hjoggböle by kan föra tankarna till en kastliknande struktur, som automatiskt bestämde

livsvillkor och framtidsutsikter, och innebar närmast ett medfött öde som drabbade

människorna.495 Enquist, som är 5 år  yngre än Salomonson debuterade 1961. Han var då

27 år gammal och Salomonson var 26 vid sin debut. Hans andra roman, Färdvägen, kom ut

två år senare. Då var Kurt Salomonsons författarskap avslutat sedan ett år tillbaka och han

hade vid trettiotre års ålder skrivit sju romaner under sju  intensiva år. I likhet med många

debutanter från slutet av femtiotalet eller början av sextiotalet hade Per Olov Enquist fått

universitetsutbildning. Till skillnad från Salomonson hade Enquist genom sin

familjebakgrund (modern var lärarinna) grundlagt ett kulturellt kapital som en första

tillgång för avstamp, inte i första hand för hans framgångsrika höjdhoppande, utan för

fortsatt bildningsgång i akademin. Parallellt med universitetsstudierna, som så småningom

ledde fram till en licentiatexamen i litteratur, gjorde han sina första försök som

romanförfattare  och medverkade som skribent i tidningen Expressen efter kortare sejourer

i Upsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet.496 Jan Myrdal och Per-Olov Enquist hade på

var sitt sätt tillgång till kapital som de kunde  använda aktivt för att orientera sig i det nya

landskap som höll på att forma sig när tiden vände med nya politiska dagordningar att

förhålla sig till och nya allianser och nätverk som måste byggas. Eftersom Kurt

Salomonsons författarskap närmast upphörde när vindarna började vända och det gällde att

rusta sig för nya mål innebar det att han förlorade det viktigaste redskapet att gå vidare i

karriären. Att kulturellt och socialt kapital i Bourdieus mening inte var Kurt Salomonsons

naturtillgångar i startskedet av  karriären är uppenbart. Däremot hade han resurser i form

av skrivarbegåvning och vilja och förmåga att använda den.

  Projektet var drivkraften och i ett tidigt skede  var mötet med syndikalismen under året i

Pershyttan en öppning och hävstång för att komma vidare. Lasse Bergströms talang att

upptäcka en skribent med begåvning utöver det vanliga bidrog både till redaktörsjobb på

Arbetaren och debutmöjligheter på Norstedts förlag. Grottorna etablerade författarskapet

på allvar och det breda genomslaget kom med Mannen utanför. Det var också vid den här

tidpunkten som Kurt Salomonson slutade som anställd journalist på Arbetaren, vilket

sammanföll med att tidningen övergick till veckoutgivning. Med Mannen utanför hade han

etablerat sig i en tydlig position i det litterära fältet, den sociala romanens område, och

samtidigt fått en starkare identitet som författare och tonat ned den journalistiska. Hans

495 Se Anders Öhman 2010, där Hjoggböles  sociokulturella struktur beskrivs i relation till fyra författarskap
som präglats av olika byerfarenheter. Se också Enquist 2008, s. 38-45, där den tvådelade byn beskrivs. Här
förekommer också en Mr Kuri som är sportreferent i ”Norran”, mer känd under namnet Kurt Salomonson.
496 Enquist 2008, s. 184.
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artikel i Expressen (11.3.1959), dokumenterade den  uppritade karriärvägen med dess inre

drivkrafter åtminstone antydda. ”Jag började skriva av högst personliga och egoistiska

skäl”, skrev han och fortsatte i något svårtolkade formuleringar att skrivandet var

räddningen ur ett närmast livshotande tillstånd, åtminstone ångestförlamande. Det

terapeutiska övergick till ett behov och då insåg han ”det skrivna ordets möjligheter – först

som en berusning, sedan som en chans och slutligen som en plikt. Som medveten författare

ser jag bara ett ändamål med mitt författarskap: att skildra det samhälle jag lever i”.

  Här presenterade Kurt Salomonson i offentligheten sin personligt grundade

författaridentitet. Han gick därefter vidare med att definiera sin position, det vill säga den

identitet han ville visa upp i egenskap av författare och därmed offentlig person. De

kotterier som hade bestämt den aktuella litterära agendan ville han distansera sig ifrån. De

var alltför inriktade på att lyssna in tidens trender i tron att de därmed skrev in sig i

litteraturhistorien. Sådana önskedrömmar var förståeliga, men vad han däremot inte kunde

och ville acceptera var ett slags förakt han märkt hos dessa att se ner på författare som

”aktivt tar del i nutidens problem”. Atombombshotet ruvade hotfullt över mänsklighetens

öde och ingen konstnärlig immunitet i världen kunde försvara passivitet och ointresse inför

en så ödesmättad fråga. Han ville också dementera epitetet arg författare som felaktigt

knutits till honom. Han var inte arg, menade han, utan ”jag låter i n t r ä f f a d e sociala

orättfärdigheter bilda de yttre huvudmotiven i mina böcker”, vilket lett till kritik att

skildringen inte återger ”det typiska för det g e n o m s n i t t l i g a svenska

industrisamhället”. Han poängterade att han inte varit ensidig i skildringen av

motsättningen mellan arbetare och arbetsgivare. ”Jag betraktar mig inte som litterär

ombudsman för någon speciell samhällsgrupp. Det är samhället jag vill skildra, det sociala

dramat och människorna i detta drama.” Avslutningsvis i artikeln distanserade han sig från

den typiska arbetarskildringen, en beteckning han tvivlade på hade någon giltighet längre.

Samhället och därmed arbetarklassen och arbetaren hade förändrat sig och hur skulle

arbetaren  nu hitta sin plats eller som han själv skriver: ”Det är inte så mycket fråga om att

komma upp som att stå ut”.

  Den sfär i offentligheten som Kurt Salomonson hittills befunnit sig i, om vi räknar bort

lokalrapporteringen till ”Norran”, var syndikalismen och dess tidning Arbetaren.

Journalistiken och romanskrivandet gick hand i hand. Någon påtaglig ideologisk

profilering kännetecknade inte journalistiken. I romanerna kunde vi se att gestaltningen

bitvis var möjlig att strukturera efter syndikalistiska tankebanor, men det starka individ –

kollektiv temat skulle lika gärna kunna läsas som en del av en  liberal strömning, vilken för
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övrigt också genomsyrade syndikalismen under de här åren. Fram till den här tidpunkten

hade Kurt Salomonson inte behövt utveckla alltför genomarbetade strategier för att nå sin

position. Det nya som inträffade, som i någon mån kunde förändra hans möjligheter, var

att han slutade sin anställning på Arbetaren för att vara romanförfattare på heltid. Den

skönlitterära författaridentiteten stärktes på bekostnad av journalistens. Under de

nästkommande fyra åren fram till och med Skiljevägen fanns Kurt Salomonson i

offentlighetens rampljus och egna strategiska initiativ var knappast nödvändiga för att

utnyttja offentligheten för publiceringsmöjligheter, egen marknadsföring och möte med sin

publik. I tidningsnotiser kunde man läsa om planerade filmmanus, översättningar av

romanerna till olika språk och utgivning i andra länder, deltagande i radiodebatter i ett

viktigt samhällsprogram, Tidsspegeln. Kort sagt projektet att bli författare, att få anseende

som författare  hade lyckats.

  Att han fanns utanför arbetarrörelsens offentlighetssammanhang och närmast kunde

räknas till en liberalt färgad opposition med syndikalistisk bakgrund innebar inte att

publiceringsmöjligheter i den socialdemokratiska rörelsepressen upphörde. Kurt

Salomonson hyllades tidigt i den socialdemokratiska ungdomsrörelsens tidning, Frihet,

som hade uppmärksammat Grottorna i en stort upplagd och positivt hållen artikel i

samband med att han blev utsedd till tidningens litteraturstipendiat 1956.497 I Frihets 1:a

majnummer (1962:4) hade han ett reportage om bostadsbristen med åtföljande

presentationstext och en brasklapp att artikeln troligen skulle väcka debatt, vilket inte

bedömdes som skäl att inte publicera. Frihets redaktion kände tydligen på sig att bara

namnet på författaren kunde väcka reaktioner och ville således förekomma hellre än

förekommas. Socialdemokratins teoretiska tidskrift Tiden hade mycket sparsamt med

Salomonsonartiklar, en för att vara exakt under åren till och med 1962, vilket gissningsvis

inte berodde på att han inte var önskvärd som skribent. 498

  Däremot förekom Kurt Salomonson regelbundet i Folket i Bild de första åren på

sextiotalet, bland annat med reportage tillsammans med kända fotografer från gruvmiljöer i

Norrland, reportage och artiklar med norrländskt tema, debattartiklar under vinjetten ”I

skottgluggen”, en något oväntad längre artikel om det spända politiska läget i Frankrike

med anledning av Algerietkriget, en novell i julnumret 1961, ”Kall morgon”, som var ett

497 Frihet 1956:24-25. Sven Thiessen hade en längre intervju och Stig Carlson en längre artikel om
författarskapet, där både Hungerdansen och Grottorna behandlades.
498 ”Brottet mot samerna” ( 1958:9). Artikeln  handlade om samernas belägenhet till följd av den statliga
vattenregleringen i fjällregionerna.
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redigerat kapitel ur den kommande romanen Skiljevägen.499 Noveller av Kurt Salomonson i

olika tidskrifter var ingen ovanlighet. Att den fanns införd i Folket i Bild var heller inget

märkligt, eftersom en av tidningens kännetecken var det skönlitterära materialet, som var

allsidigt representerat i varje nummer, även om det skönlitterära stoffet minskade med åren

och alltmer ersattes av reportage.

  Mer anmärkningsvärt var att debutromanen Hungerdansen från 1955 började publiceras

som följetong hösten 1959 (nr 40). Det anmärkningsvärda bestod inte i själva

publiceringen, också romaner i följetongsform av kända författare var ett publicistiskt

signum för tidningen. Det märkliga med Hungerdansen var att den i följetongsversion i så

pass hög grad avvek från originalromanen. I en kort presentationstext inför publiceringen

meddelades också helt korrekt att ”författaren framlägger den här i omarbetat, utvidgat

skick – till stora delar är det en originalroman FIB-läsarna erbjuds”. Kurt Salomonson

presenterades som ”en ung gruvarbetare från Norrland, som med tre kraftfulla romaner

skapat sig en uppmärksammad ställning i ny svensk prosa”. Han var väl bekant med de

miljöer han skildrade och hans romaner beskrevs som ”laddade skildringar” som gav ”en

bild av den moderne arbetarens värld”. Själva rubriken på artikeln tog fasta på dramatiken i

romanen, ”Tunnelras i kraftverksbygge”, och titeln ”Hungerdansen” åtföljdes av ”vår nya

spännande följetong”. Den sparsamma presentationen  av Kurt Salomonson kan antyda två

saker, antingen att läsekretsen förutsattes redan känna till honom eller att han egentligen

bedömdes som ett oprövat kort för Folket i Bilds läsare och därav den något anonyma och

knapphändiga presentationen. Vad tidningen däremot med säkerhet ville, var att göra

honom till en författare som var nära kopplad till arbetarklassen och att romanen  i sitt nya

skick skulle vara en text som i högre grad än originalromanen var anpassad till sin

läsekrets.

  Berättelsen eller fabeln var den samma i de båda texterna. Tre instängda män och deras

uppgörelse med varandra och deras kamp för överlevnad. Karaktärer och gestaltning

däremot genomgick stora förändringar. En av huvudpersonerna  förändrades radikalt. Den

ondskefulle Jackson försvenskades och döptes om till Erik Bransél. Den tredje behöll sitt

namn men gestaltades språkligt i dialogpartier med en tydlig dialekt. Huvudpersonen,

Roger Bengtsson, var den som mest bevarade sitt ursprungliga jag och sin identitet från

originalromanen. Också språket förändrades. Vissa stycken ströks helt, andra skrevs om

499 De båda texterna är inte identiska. Det troliga  är att novelltexten ligger närmare det originalmanus under
arbete som så småningom blev inledningskapitlet i andra delen av Skiljevägen. De språkliga avvikelserna
består i korta drag i att novellen är något kortare än romankapitlet och att olika slags språkliga/stilistiska
förändringar gjorts.
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helt  eller  delvis.  Ord  och  fraser  har  byttes  ut  eller  ändrades  så  att  stilnivån  närmade  sig

talspråket. Dialogen fick större utrymme. En indirekt anföring och beskrivning

omvandlades till en replik för att öka den dramatiska nuupplevelsen.  Slutet på romanen

byggdes ut och  skrevs om. Romanoriginalet avslutades med en kort epilog där

huvudpersonen Roger Bengtsson fällde repliken: ”Det är polis och inte läkare jag

behöver.” I följetongen fortsatte berättelsen efter denna dramatiska, lakoniska avslutning

med ytterligare en scen i sjukhusmiljö, där Roger blev förhörd om de dramatiska

händelserna och som slutvinjett knöts fästmön Veras och Rogers öden ihop som ett

kärlekspar. Resultatet av den genomgripande redigeringen av romantexten var att den

skalades av på uttryck som tidigare signalerat litterär stil och i stället omvandlades den till

en lättillgängligare och rakare berättad historia som både språkligt och innehållsmässigt

fördes närmare den tänkta läsaren, en slags brukslitteratur för arbetarklassen. Om Kurt

Salomonson själv initierat redigeringen eller om tidningsredaktören varit den drivande

viljan  bakom  omvandlingen  är  osäkert,  men  resultatet  blev  i  stora  stycken  en  ny  roman.

Oavsett vem som var drivande i textbearbetningen var den ett uttryck för en beredskap och

aktiv vilja från författaren att anpassa sig efter sin publiks förmodade förväntningar. Den

intensiva medverkan i Folket i Bild under de återstående åren på sextiotalet fram till dess

att tidningen lades ned, 1962,  sammanföll också med att kulmen på Kurt  Salomonsons

intensiva författarskap nåddes i och med Skiljevägen och den animerade debatten i dess

kölvatten.

  Även om journalistiken gått hand i hand med romanskrivandet var det författaren Kurt

Salomonson som uppträdde i offentligheten. Det var som författare han  hade byggt upp

sin ställning och det var författandet som var projektets drivkraft. Ingen annan skönlitterär

författare i hans generation hade framkallat sådana motstridiga reaktioner. Under sju år

hade han skrivit sju romaner och var fortfarande en ung man. Karriären hade gått framåt

nästan av sig själv. Det ena hade gett  det andra. Inträdet, etableringen, upphöjningen på

parnassen. Syndikalismen och Arbetaren hade varit viktiga redskap i inledningsskedet,

men var efter något år inte lika viktiga längre. Syndikalismen som rörelse och

samlingsplats för tidens mest brännande frågor försvagades och marginaliserades allt mer

genom att en ny generation intellektuella blev språkrör för den nya vänstern som

ideologiskt anslöt sig till en marxistisk tradition och fjärmade sig från syndikalismen. Den

litterära offentligheten hade heller inte varit en plattform för Kurt Salomonson i något

skede på det sätt den varit för författare som Göran Palm och Lars Gustafsson, som utöver

det skönlitterära skrivandet också varit kritiker och dessutom innehaft strategiska
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positioner inom den litterära och kritiska institutionen. I den vanliga tidningspressen hade

han heller aldrig medverkat annat än sporadiskt.

  När tystnadens period inträdde efter 1962 fanns inga utstakade reträttplatser att ta till.

Havererade romanprojekt och penningbekymmer lämnade tydliga spår efter sig i

korrespondensen med  förlaget.500 Skrivandet och publiceringsmöjligheterna hade

inskränkts till journalistik. Paradoxalt nog var det fackförbundspressen som blev en viktig

bas för skrivandet, vilket framgår av Kristina Wallanders undersökning av

fackförbundspressens kulturmaterial. Fram till och med 1960 när Kurt Salomonson befann

sig mitt i det mediala bruset finns endast ett skönlitterärt bidrag noterat. Åren mellan 1961

och 1979 har han 25 texter bokförda. 1980 till 1985 endast en text. Orsaken till ojämnheten

kan vara så enkel att Kurt Salomonson inte skickade in några bidrag till dessa tidningar,

när romanskrivandet gick för högvarv. Situationen efter 1962 blev som vi sett helt

annorlunda och brödskrivande  blev av nöden. Vad vi däremot med säkerhet kan säga är att

fackförbundspressen inte hade infört publiceringsförbud.501 Kurt  Salomonson kom nu att

finnas på en mer begränsad offentlighet. Reportageboken Sista skiftet ändrade inte mycket

på det förhållandet, utan det som förändrade hans marginaliserade position var att

offentligheten själv genomgick stora förändringar och därmed integrerade hans tidigare

författarskap i nya offentlighetssammanhang. Om så inte skett är risken stor att glömskan

omslutit hans författarskap i mycket högre grad.

  Denna nya situation bidrog uppenbarligen inte till att frigöra skrivarkraften, men man kan

spåra en omvärdering hos författaren av det egna författarskapet som en följd av

värdeförskjutningarna och det nya kultur- och samhällsklimatet som det senare sextio- och

sjuttiotalet förde med sig. En knapp månad efter att Skiljevägen kommit ut och mottagits i

pressen medverkade Kurt Salomonson vid Bokens dag i Skellefteå. I en artikel i

Västerbottens Folkblad (17.11 1962) kungjorde tidningen på förstasidan med en braskande

rubrik författarens nya projekt: ”LO-ätaren Salomonson skall skriva om Kiruna”.502 Att

nyheten så offentligt basunerades ut innan trycksvärtan av den förra romanen knappt

500 Brevkorrespondens mellan Norstedts och Kurt Salomonson ( Centrum för Näringslivshistoria, tidigare
Föreningen  Stockholms Företagsminnen).
501 Wallander har baserat sin statistik på 6 av de större fackförbundstidningarna. Salomonsons medverkan är
anmärkningsvärt hög och i nivå med en utpräglad rörelseförfattare som Birger Norman, som samma tid,
1961-79, medverkade med 27 texter. De allra flesta författare hade under 10 bidrag. Anmärkningsvärt är att
de skönlitterära bidragen sjönk markant perioden mellan 1980-85, både till antal per författare och till antal
medverkande författare (Wallander 1992, s. 190-191, 262-264).
502 Uppgifterna om den nya romanen cirkulerade redan under sommaren 1962. Norrbottens-Kuriren (21.6
1962) hänvisade i en kort notis till tidningen Expressen att författaren gett sig i kast med en ny roman,
närmast ett epos om stadens historia och dess människor.
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hunnit torka  var intressant i sig. Ännu intressantare var att han i  artikeln också preciserade

sin utgångspunkt för det fortsatta författarskapet och gjorde ett slags bokslut.

  Hela texten andades en blandning av den förlorade sonens hemkomst och den

framgångsrike hemvändarens återbesök för att visa upp sig. Här mötte läsaren en författare

på höjden av sin karriär. Den senaste boken redan såld i stora upplagor, den nya romanen

redan planerad och dessutom radio-och tv-dramatik under arbete. Det sistnämnda hade

insidans redigerare tagit fasta på med den suggestiva rubriken ”Kurt Salomonson kommer i

TV ska skriva ett epos om Kiruna ”, en formulering som också antydde att tv nu fått en

särställning i medielandskapet. Förstasidans rubrik fick ytterligare laddning genom fotot på

författaren  tillsammans  med fadern  och  med en  hammare  i  handen  i  färd  med att  slå  i  en

spik. Bilden symboliserade hans erfarenhet av praktiskt yrkesliv, delvis tillsammans med

fadern på olika byggen, och fick därmed funktionen av dementi av den kritik som riktats

mot honom för bristande verklighetserfarenhet. I artikeln gjorde Salomonson upp med

syndikalismen, som han anslöt sig till i Pershyttan på grund av en konflikt med

fackföreningen. Vilken slags konflikt det rörde sig om omtalades inte, däremot att han inte

längre var syndikalist. ”Deras politiska mål är orimliga”, förklarade han. Kirunaboken var

inte tänkt som en fortsättning på det hittillsvarande författarskapet, eftersom han ansåg sig

”ha avslutat den fackliga problematiken med Skiljevägen”. Syftet med skrivandet var inte

att ge någon lösning på missförhållandena. ”Jag ä r ingen läkare”, underströk han och

anslöt sig till den skrivarfilosofi han redan några år tidigare deklarerat i Expressen (11.3

1959). Svårigheterna för individen i kollektivet var i koncentrat hans credo. Orsaken till att

han valt fackföreningsrörelsen som exempel för att åskådliggöra denna konflikt var att

hans höga förväntningar på rörelsen svikits, deklarerade han i sitt anförande på Bokens

Dag. Han hade nämligen föreställt sig en mer mänsklig målsättning, som skulle ”ge inre

klarsyn, god vilja och mer spontanitet”.

  Några månader senare i en intervju i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (13.2 1963)

signalerade redan rubriken ett budskap som måste ha uppfattats som anmärkningsvärt,

nämligen att han var trött på samhällskritik. Han dementerade syndikalistsympatierna än en

gång och deklarerade att han räknade sig som socialist. Även om författarskapet nu nått sin

höjdpunkt antydde intervjusvaren i artiklarna att han befann sig i en brytningstid med

osäkerhet både vad gäller den politiska hemvisten och inriktningen av det fortsatta

skrivandet, men att han också  befann sig i ett vilset tillstånd vilka

offentlighetssammanhang han tillhörde och skulle tillhöra i framtiden. Tystnaden som nu

inträdde i det skönlitterära skrivandet, i varje fall i romanform, ledde också till tystnad
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kring Kurt Salomonson som offentlig person. Samhällsförändringarna, offentligheternas

förskjutningar, återutgivningen av trilogin och Grottorna, författarens comeback med

novellsamlingen Flickan med sagohåret och litterära utmärkelser utgjorde tillsammans de

verkningsmedel som tillät att tystnaden aldrig blev en verklig tystnad.

  Hur mötte han den nya situationen som så starkt kontrasterade mot den som rått vid

utgången av år 1962? Tidningsnotiser och artiklar berättar om att inte bara Kirunaprojektet

så småningom havererade. Ett otal nya romanuppslag, som aldrig förverkligades,

aviserades med jämna mellanrum i samband med tidningsintervjuer. Vanligtvis brukar

författare vara hemlighetsfulla med sina nya projekt, vilka närmast betraktas som ett

tabubelagt område att beträda, men Kurt Salomonson gjorde det rakt motsatta. En

förklaring kan vara att han  inför sig själv och omvärlden ville göra klart att han var

författare först och främst och inte en brödskrivande journalist, och att han fortfarande var

en skrivande författare som snart skulle publicera sig på nytt. Parallellt med de

regelbundna redovisningarna av pågående bokprojekt kunde man i intervjuer även spåra

en omprövning och förskjutning i synen på det egna skrivandet, och att en berättelse

formades som mer gick i samklang med förändringarna i offentligheten.

  Den liberala och frihetliga kopplingen som var så stark runt decennieskiftet 1960 lyste

med sin frånvaro. I en artikel under pågående gruvstrejk i Kiruna i Dagens Nyheter (19.1

1970) skisserades i intervjusvaren en historieskrivning av romanerna och deras bemötande

i offentligheten efter ett dikotomiskt mönster som liknade den historieskrivning som nu

blivit norm, ett klasskampsperspektiv med en överordnad borgarklass och dess hantlangare

och en förtryckt arbetarklass som övergetts av sina företrädare. Strejken i Kiruna hade visat

hur samhället egentligen var beskaffat. Kurt Salomonson hade insett denna sanning redan

tio år tidigare, därför borde de som angripit honom känna skam ”över sina missriktade

lojaliteter”, tolkade intervjuaren Rune Johansson situationen. Kurt Salomonson

formulerades sig så att ”fel människor angrep mig och fel människor stödde mig”, med

andra ord fackföreningsfolket svek och motståndarsidan berömde, men gjorde det i avsikt

att använda honom i den politiska polemiken mot socialdemokratin. Kritiken mot

fackföreningsrörelsen hade ett pedagogiskt, reformerande syfte. Motståndet mot

arbetsgivaren var dessutom självklart, men varför blev motståndet från de egna så starkt?

Orsaken var bland annat hans koppling till syndikalismen som blockerade kritiken, även

om fackföreningsrepresentanterna insåg dess berättigande. Dessutom hade

fackföreningsrörelsen en föreställning om sig själv som ofelbar. Klasskamp ansågs inte

relevant längre och med ett dåligt samvete som skavde, det vill säga en förträngd
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medvetenhet om att allt inte stod rätt till, var det nödvändigt att  tillintetgöra budbäraren.

LO-ordföranden Arne Geijers offentliga och raljanta avfärdande av hans romaner var en

sådan signal, menade han. I den här berättelsen har författaren delvis gjort om sig själv just

till en samhällsreformator, en roll han tidigare hade värjt sig mot och inte velat ikläda sig.

Romantexterna tolkades nu i ett mer endimensionellt perspektiv och avkläddes sin

komplexitet med dubbla perspektiv. Dubbelheten hade fått till följd att läsaren snarast blev

osäker på verkligheten och tvingades att tänka själv i stället för att serveras en

färdigstrukturerad samhällsmodell med konfliktmönster, händelseförlopp och

karaktärsteckningen redan från början inskriven i modellen och med svaren givna.

  Mot slutet av sjuttiotalet när Flickan med sagohåret publicerades återupprepades

historiseringen av det egna författarskapet i olika intervjuer och artiklar i pressen.

Klasskampsperspektivet fanns som en underström i synen på mottagandet av de sociala

romanerna. Det var bittert att inte ens fackförbundspressen stödde honom, menade han.

Berömmet han fick från borgerligt håll var egentligen ovälkommet, eftersom ”det grundade

sig på deras gamla arbetar- och fackföreningsfientlighet”. Det är möjligt att sådana

svepande omdömen  konstruerats för att passa in i den aktuella publikationens diskurs, i

det här fallet tidningen Gnistan (1979:38), som var organ för Sveriges kommunistiska parti

(SKP), men tankegången förekom i flera sammanhang. Aftonbladet (9.12 1979) skrev till

exempel  att  ”Kurt  Salomonson  återkommer  då  och  då  i  samtalet  till  sitt  bittra  femtiotal.

Han har inte glömt kritiken han fick utstå och det värsta är nog berömmet i

borgartidningarna. De använde honom som ett slagträ mot arbetarrörelsen”. I en intervju i

Arbetaren (21.9 1979) tillspetsades konflikten med fackföreningsrörelsen  ännu mer: ”LO-

topparna vägrade att överhuvud diskutera, och i många år var jag portad från

fackförbundspressen”. Verklighetens mottagande var som vi sett mer mångsidigt, också

inom fackförbundspressen fanns nyanser och positiva erkännanden. Inget i

tidningsmaterialet tyder dock på att Kurt Salomonson inte skulle ha uppskattat det positiva

mottagandet som den liberala pressen uttryckte eller Svenska Dagbladets litteraturpris som

han delade med Bengt Söderbergh 1959.503

  Nästa större manifestation i offentligheten var de båda prestigefyllda utmärkelserna, Ivar

Lo-priset 1989 och utnämningen till hedersdoktor vid Umeå universitet 1990. Sydsvenskan

(31.1 1989) fångade träffande den förstnämnda händelsen  redan i rubriken: ”Hans kritik

503 Någon regelrätt bojkott tycks inte ha förekommit som Kristina Wallanders genomgång av kulturmaterialet
visat ( se s. 208). Dessutom medverkade Kurt Salomonson  regelbundet i bl a SKTF:s tidning med
recensioner och kommentarer.
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har blivit rumsren”. Intervjusvaren präglades därefter av den bild som vi redan sett växa

fram, präglad av ett konfrontativt perspektiv där fackföreningsrörelsen bildade en negativ

motpart. Nu först visade LO- tidningar intresse för honom och önskade intervjuer, vilket

inte riktigt stämde med verkligheten. Arne Geijers avfärdanden övertolkades och tillskrevs

en orimlig betydelse. Kritiken mot fackföreningsrörelsen hade i grunden missförståtts och

kontakterna med syndikalisterna bidrog till avogheten även om han aldrig varit medlem i

organisationen, något som inte stämde överens med tidigare  tidningsuppgifter.504

Bildtexten förstärkte rubrikens innebörd: ”Arbetarförfattaren Kurt Salomonson får årets

Ivar Lo-stipendium på 100 000 kr – och plötsligt accepteras han av den arbetarrörelse som

tidigare fördömt hans författarskap.” I koncentrerad form uttrycktes här den

omvandlingsprocess som pågått sedan slutet av sextiotalet, att han nu skrivits in i

arbetarlitteraturens kanon. Att följa författarens väg genom årtiondena,  förmedlad via

tidningsintervjuer, innebär också  att den egna rösten kan få en annan ton än den avsedda,

att proportioner vanställs, att känsloladdningen förskjuts, därför att intervjusituation,

publiceringstillfälle, den tilltänkta publiken, tidningens självbild, skribentens inställning

sammantaget är  faktorer som kan bestämma slutresultatet.

  Vid några tillfällen har Kurt Salomonson själv tagit till orda och avslutningsvis vänder vi

blicken mot några sådana av honom själv formulerade ståndpunkter. Artikeln i Expressen

1959 har redan kommenterats. Då hade han tagit steget från lovande till etablerad

författare. Nästa anhalt är ett bidrag i Förlaget Pan/Norstedts publikation Tryckpunkter från

1966, där Kurt Salomonson tillsammans med 22 andra författare talade i egen sak.505 Att

han fanns med i antologin var ett tecken på att han trots 5 års tystnad fortfarande var en

författare att räkna med. Hans bidrag heter ”Kort översikt” och var just en kort översikt

över det egna författarskapet. Han konstaterade att erfarenheterna från gruvorna i Laisvall

och Pershyttan bestämde hans inställning till de två centrala problemen i det han kallar det

moderna arbetarsamhället: ”Det om individen kontra kollektivet, eller mer direkt

formulerat kollektivet som frihetskränkande maktfaktor, och det om lojaliteten” och att

”dessa och närliggande problem utgör också huvudmotivet i flertalet av mina böcker.” Det

värsta uttrycket för denna förtryckande mentalitet var ”normalmänniskans blinda,  fullt

legala terror mot allt och alla som avviker det minsta från det trygga, av lojalitetens

504 I Västerbottens Folkblad (17.11 1962) säger  han: ”Det var i Pershyttan jag efter en kontrovers med
fackföreningen övergick till SAC – den syndikalistiska fackliga organisationen”.
505 Antologins fullständiga titel  är Tryckpunkter – 23 Norstedtförfattare i egen sak. Idén med textsamlingen
var att dessa 23 av förlagets egna författare skulle få tillfälle att berätta om sitt skrivande. Boken trycktes året
efter i en ny upplaga med den något ändrade titeln Tryckpunkter – 23 svenska författare i egen sak.
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fanbärare fastställda genomsnittet”. Dessa nivelleringssträvanden var mest utmärkande

”för framför allt den fackligt betingade sektorn av vårt samhälle”. Han var överens med

kritikerna om att detta starkt påverkat den konstnärliga utformningen negativt, men att det

också var ett kitt som höll romanerna samman. När han sedan sammanfattade sin syn på

författarskapet kändes uppfattningarna från femtiotalet igen, ingen påtaglig omvärdering av

författarskapet var märkbar. ”Jag har belyst en betydelsefull del av vårt samhälle”, skrev

han och påpekade att det var verkligheten som flyttats in i litteraturen. Credot från

Expressenartikeln levde fortfarande kvar så gott som ordagrant: ”Jag betraktar mig heller

inte som litterär ombudsman för någon speciell samhällsgrupp. Det är samhället jag velat –

och fortfarande vill – skildra, det sociala dramat, och människorna i detta drama.”506

  Vi flyttar oss framåt i tiden och gör nedslag i Kurt Salomonsons doktorsföreläsning

hösten 1990. Där talade han om litteratur i allmänhet, om arbetarlitteraturen och sitt eget

författarskap, om att han nu nått en syntes mellan den historiske författaren och den

omvandling som tiden själv hade bidragit till. Han tog sin utgångspunkt i den klassiska

arbetarlitteraturen  från  tjugo-  och  trettiotalen  och  ansåg  att  de  samhälleliga

förutsättningarna skilde sig från de som möter nutidens verklighetsskildrare. Han pekade

på skillnaden mellan att rapportera utifrån och att rapportera utifrån det självupplevda och

tog som exempel Göran Palm respektive Folke Fridell och fortsatte att problematisera

kring begreppet arbetarförfattare och vem som numera borde sorteras in i kategorin

arbetare. Författaren var inte bara en skildrare av en erfarenhetsbaserad verklighet. Han

måste dessutom ikläda sig rollen som en utanförstående revoltör med uppgift att föra ”den

besegrade och förtryckta människans talan”, därför att folkhemmet visade sig vara ett

gigantiskt fuskbygge, som ”berikar de redan rika och trampar på de redan illa trampade”,

med andra ord pläderade han för en  kämpande författarroll.

  Folkhemmets  tillstånd målades i svartare färger än i trilogiromanerna, där åtminstone de

materiella framstegen hade gynnat arbetarklassen men med en kulturell och andlig

utarmning som följd. När han pekade ut den moderne arbetarförfattarens stora tema

återvände han till de två punkter han tidigare formulerat: individen kontra kollektivet och

lojaliteten, vilka löpte som en underström genom trilogins tematik. En lojalitet som leder

till normalmänniskans översitteri mot den avvikande såg han även nu som det centrala

problemområdet för den moderna arbetarförfattaren att befatta sig med, liksom det var för

honom själv i Sveket och främst i Skiljevägen. Han markerade en klar skillnad mellan sin

506 Tryckpunkter 1966, s. 152-154.
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egen syn på lojalitet och den traditionella synen som fanns inom arbetarrörelsen och även

bland vissa arbetarförfattare, här symboliserad av Hedenvind-Eriksson, ”den obrottsliga

lojalitetens förespråkare”, en lojalitet som hade sin bakgrund i rallarliv och den speciella

kampsammanhållning som då var nödvändig. Dagens situation är annorlunda och därför

var heller inte den traditionella klasslojaliteten möjlig.

  Talet kan också läsas som ett försvarstal för de synsätt som nyss presenterats. I talet

återvände han till trilogins tidsepok och aktualiserade Per Olov Enquists essä från början

av sextiotalet om lojalitetens problematik, som han tydligt ville distansera sig från.

Framförallt från bilden av honom själv som en ”missanpassad arbetare, som avskydde

kroppsarbetet och så fort tillfälle gavs smet i väg till skrivbordet”, som Enquist hade

formulerat saken.507 Så var det inte, underströk han, inte heller för andra arbetarförfattare.

Själv har han alltid tyckt om arbetet i gruvan. Orsaken till att han lämnade den verkligheten

var i stället, såsom han själv en gång hade beskrivit den ideala författarrollen, att ställa sig

utanför och beskriva och ta ställning. Grottorna tillkom i en sådan situation, för att sprida

kännedom om den brottsliga behandlingen av de silikossjuka arbetarna. Lojaliteten mot

förtryckets offer hade varit förutsättningen för revolten. När han därefter återvände till

nutiden målade han vidare på den svarta bild han tidigare gav av det folkhem som mötte

nittotalet, därtill lett av en rörelse, vars ”ansikte, förr kraftfullt, misspryds av ett

effeminerat kallgrin. Karriärister och ideologiska ignoranter har tagit över, som synes för

gott”. Ett till synes hopplöst tillstånd och stillestånd.

  Samhället och dess styrande var också de enskilda människornas ansvar och individerna

hade alltid ett val trots att klassamhället levde vidare. Ansvaret och och valet känns igen

som bärande delar i uppbygget av trilogiromanernas konfliktmönster och

karaktärsteckning. Mot bakgrund av det samhällstillstånd som nu rådde och som han

tecknat konturerna av vad fanns då för handlingsvägar för arbetardikten? Den nya

arbetardikten måste bygga på insikten att litteratur och konst handlade om kulturkamp, att

dagens fattigdom inte berörde materiella tillgångar i första hand utan bristen på språk som

förmådde genomskåda maktens egentliga natur och som därmed dömer människorna till

historielöshet och ofrihet. Arbetarförfattaren måste utmana denna maktoligarki vars

viktigaste stöttepelare var de stora organisationerna och de stora kollektiven. En  fri

demokrati måste bäras upp av starka människor inte av organisationer. Arbetardiktens

uppgift var att slå hål på denna korporativa maktapparat och avslöja ”spelet bakom

507 Bonniers Litterära Magasin 1963:1.
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kulisserna, skumrasket, de tvärkollegiala ryggdunkningarna”. I något som närmast liknade

en konspiratorisk förklaringsmodell av samhällelig makt avrundade han i något mer

försonande  och mer anspråkslös ton om diktens faktiska möjligheter. Med hänvisning till

Ellen Key framhöll han diktens förmåga att forma och omskapa personligheten, den

process som kallas bildning, för att ”lära oss att gå själva, lära oss att ingen annan kan styra

våra fötter”, för att slutligen jämställa litteraturen  med kärlek.  Talet, som var uppbyggt av

olika fragment från författarskapet och aktuella utblickar på det aktuella tillståndet i det

svenska samhället, var en tydlig bekräftelse från författaren själv att han i första hand var

och är arbetarförfattare, att han till skillnad från tidigare mycket tydligare gav sig själv en

aktiv roll som stridsman på den samhälleliga kampens arenor, där litteraturens viktigaste

roll trots allt skulle vara ett redskap för individen själv, för självförståelse och för att förstå

omvärlden och sin egen roll i den.

  Ett författarskap uppstår, formas och utvecklas i bestämda offentlighetssammanhang, men

hela tiden under medverkan av och präglad av författarpersonligheten i ett komplext

samspel. Är det därmed möjligt att med Kurt Salomonson som exempel säga något

generellt om vad som bestämmer en författarkarriärs framgångsväg? Åtminstone några

slutsatser är rimliga att formulera. Det kulturella och sociala kapitalet har stor betydelse i

vissa kritiska och avgörande situationer. Det egna projektet och den egna begåvningen

räcker inte för att nå och vidmakthålla en position på det begränsade, autonoma litterära

fältet, där det symboliska kapitalet är en avgörande värdemätare. För Kurt Salomonson

hade kontakterna med den syndikalistiska rörelsen betydelse för att underlätta debuten. När

han väl var etablerad och hade nått en erkänd position men behövde orientera om sitt

författarskap orsakade bristen på ett visst kulturellt och socialt kapital svårigheter. Kurt

Salomonson hörde inte till de nätverk av författare som konstituerade sig på

universitetsorter som Lund och Uppsala på femtiotalet. Han hade heller ingen position i de

litterära tidskrifter som påverkade och styrde det litterära fältet. Den nya experimentella

romanen och den efterföljande dokumentarismen  bidrog båda till att marginalisera den typ

av sociala romaner som Kurt Salomonson skrev. De grupperingar och

offentlighetssammanhang han själv rört sig i, kretsen kring tidningen Arbetaren och en kort

period publikationen Kulturkontakt, marginaliserades under sextiotalets gång som en följd

av den nya vänsterns framväxt.  Tystnaden som inträdde i författarskapet och den

begränsade offentlighet som han fortsatte att verka inom bidrog till att avskärma honom

från den dynamiska förändringsvåg som kulturlivet var inbegripet i under stora delar av

sextiotalet. Den egna tystnaden hade också helt kunnat tysta författarens närvaro i
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offentligheten, men genom olika omständigheter som offentlighetens förvandling, hans

egen närvaro i den som historisk författare, nyutgivningar, litterära utmärkelser, hans

tillhörighet till en norrländsk litterär offentlighet har författarskapet hållits vid liv.
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