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Inledning 

Syftet med den här uppsatsen är att lyfta det klassmässiga och politiska perspektivet i Dan 

Anderssons diktning. Dan Andersson är en av de mer profilerade av Sveriges tidiga 

proletärförfattare och tillhörde den generation författare som först lyckades vinna popularitet 

utanför de direkta arbetarleden.
1
 Hans föregångare inom genren hade varit intimt knutna till 

arbetarrörelsen och mestadels lästa inom densamma, främst i form av sånger och dikter som 

deklamerades inom politiska kontexter i syfte att ena och lyfta arbetarrörelsen till gemensam 

kamp mot borgerligheten. Syftet var tydligt, att konstruera ett klassmedvetande.
2
 Dan 

Andersson verkade således med ena foten i den gryende arbetarrörelsens kulturella former 

genom sina många tonsatta dikter samtidigt som han hade den andra foten i framtidens mer 

populariserade proletärkultur i form av mer realistiskt orienterade noveller och romaner.  

Trots att han är allmänt erkänd som tillhörande de så kallade proletärförfattarna 

är Dan Anderssons koppling till proletariatet och dess kulturyttringar en smula styvmoderligt 

behandlat inom vetenskapen och dess populariserade kusin. Detta till förmån för mer 

biografiskt-psykologiska läsningar. I dessa ligger fokus främst på hans naturskildringar, 

mytiska konnotationer och familjesituationer vilka har lyfts istället för det klassmässiga 

perspektivet.
3
 Det är i det här ljuset som man skall förstå mitt syfte, ett syfte som är på samma 

gång vetenskapligt, personligt och politiskt. För det första så är det så enkelt att Dan 

Anderssons dikter alltid fått mig att känna saker, de suger tag i en och tilltalar min romantiska 

ådra. Men det är också det som jag vill försöka dekonstruera. För det andra så menar jag att 

det finns ny kunskap att producera i ämnet mot bakgrund av de läsningar som gjorts innan 

mina. Det råder ingen tvekan om att de analyser som har föregått min egen äger sin riktighet. 

Dan Anderssons uppväxt i Finnmarken och hans intresse för mystik och religiositet är 

framträdande i hans texter. Vad jag menar är att det finns fler än dessa perspektiv varav det 

politiska och klassmässiga är rejält underarbetat. Mitt val av teoretiskt perspektiv är politiskt 

motiverat då jag skriver under på vad den amerikanske marxisten och litteraturkritikern 

Fredric Jameson menar, att varje text alltid är mer än bara en text. Det är en artikulation som 

är både social och historisk till sin karaktär och som sådan alltid politisk.
4
 Detta gäller även 

                                                           
1
 Magnus Nilsson, Literature and class – Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class 

Literature, Berlin 2014, s. 20. 
2
 Ibid. s. 19. Jag får anledning att återkomma till begreppet klassmedvetande, se avsnittet om teori. 

3
 Se avsnittet om tidigare forskning. 

4
 Fredric Jameson, Det politiskt omedvetna, Stockholm/Stehag 1994 s. 54. 
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för läsningen av text, inte heller den kan ske i ett socialt vacuum.
5
 Man kan helt enkelt inte 

leva och verka i ett samhälle utan att vara en intrikat del av detsamma.
6
 Konst för konstens 

egen skull, eller för den delen att analysen av konsten skulle ha något slags egenvärde är 

således en omöjlighet. Löper man den teoretiska linan ut så kan man inte komma ifrån att 

varje analys är åtminstone implicit politisk, och jag läser Dan Anderssons dikter och skriver 

min analys som marxist med en agenda. En agenda som syftar till att lyfta klassbegreppet 

inom den vetenskapliga diskursen. Ett begrepp som i den bredare samhällsdebatten likväl som 

i den något smalare vänsterdebatten har marginaliserats till en social identitetskategori i 

mängden.
7
 Om klass inte längre är en viktig faktor inom den vetenskapliga och politiska 

diskursen så har detta konsekvenser för ett samhälles syn på litteraturen och det blir allt 

svårare att se arbetarlitteratur som just arbetarlitteratur.
8
 Begreppen klass och 

klassmedvetande konkretiseras i avdelningen om teori. 

Samtidigt så är detta i första rummet en litteraturvetenskaplig analys med avsikt 

att belysa ett författarskap ur ett perspektiv som hittills har varit underarbetat och i viss mån 

negligerat. Vidare så är detta även, åtminstone till hälften, en lyrikanalys. Som sådan är det en 

relativt ovanlig inlaga inom sitt teoretiska sammanhang. Tyngdpunkten i den marxistiska 

litteraturkritiken har genom årens lopp nästan alltid varit den realistiska romanen. Mina 

primärkällor är Anderssons första dikt- och novellsamling Kolvaktarens Visor samt 

Kolarhistorier, en tidig novellsamling.  

Syfte & Frågeställning 

Konkret innebär detta att uppsatsens uppgift blir att söka frigöra Dan Anderssons texter ifrån 

det biografiskt-psykologiska oket genom att vrida perspektivet mot den kollektiva och 

politiska historia som Andersson var en del av och som han skildrade i sitt författarskap. Detta 

sker genom en läsning av utvalda dikter och noveller inom ramarna för den marxistiska 

litteraturkritiska teoritraditionen. Vidare leder utgångspunkten i begreppen klass och 

klassmedvetande oundvikligen till ett blottläggande av den konflikt som klasserna är 

inblandade i och som finns implicit i all text. Men det handlar också om att se 

historieskrivningen som den splittrade produkt den blir i ett samhälle byggt på konflikt. Den 

materiella konflikten och det ideologiska ditot existerar i varje samhälle, historiskt som 

                                                           
5
 Louis Althusser & Étienne Balibar, “Reading Capital”, Marxist internet archive, 1968, Hämtat från: 

https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1968/reading-capital/ 2015-11-25 
6
 Vladimir Lenin, ”Party Organization and party literature”, Marxist internet archive, 1905, Hämtat från: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/nov/13.htm 2015-12-02. 
7
 Nilsson, 2014 s. 7f. 

8
 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Lund 2006 s. 27. 
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nutida, och i sin tur tar sig dessa konflikter in i dessa samhällens texter. Sammanfattat i en 

frågeställning lyder det som följer: 

Hur framställs proletariatet och dess medvetande i Dan Anderssons tidiga poesi och prosa, 

och vad fyller detta för funktion? 

Forskningsläget 

Som jag nämnde i inledningen har majoriteten av den textmassa som producerats om Dan 

Andersson och hans författarskap präglat av ett biografiskt perspektiv. I vetenskapliga 

sammanhang är förmodligen Eric Uhlins jättearbete till doktorsavhandling ifrån 1950 att 

betrakta som magnum opus.
9
 Ett välskrivet och gediget verk där ingen detalj tycks för liten 

för att uppmärksammas. Den textuella analysen är som sagt för det mesta intimt anknuten till 

Dan Anderssons person och psykologi. Det är dock ett så pass uttömmande verk att jag 

kommer återkomma till det längre fram, främst i presentationen av primärkällorna.  

Olavi Hemmiläs En yogi kommer till stan är en studie i de metafysiska och 

religiösa uttrycken i Dan Anderssons diktning, således en tematisk studie som har väldigt få 

beröringspunkter med min egen uppsats.
10

 Det råder ingen tvekan om att Hemmiläs 

studieobjekt är närvarande i Dan Anderssons författarskap, samtidigt menar jag att det är fullt 

möjligt att betrakta dikten ”Botgöraren” ur ett annat perspektiv än som ett försök att 

”formulera en möjlig livsåskådning” vilket är Hemmiläs tes.
11

 Vidare så representeras den 

akademiska diskursen även av Hans Granlids postumt utgivna verk Spänningarnas 

förlösning. Där görs ett försök att låta texten och samhället i dialektik ligga till grund för 

analysen snarare än Dan Andersson som individ. En analys grundad i en ”odogmatisk 

marxism”, enligt hans egna utsago.
12

 En vällovlig inställning utan tvekan, och Granlids text 

har många förtjänster men samtidigt ligger det en metafysiskt semi-religiös skugga över hela 

arbetet. Analytiska hänvisningar till magi, astrologi och reinkarnation tenderar att 

underminera det vetenskapliga arbetet en smula. Gösta Ågrens Dan Anderssons väg bör också 

nämnas lite kort, det är en kort sammanfattning av hans avhandling vars fokus är på Dan 

Anderssons filosofiska utveckling genom sina produktiva år.
13

 

                                                           
9
 Eric Uhlin, Dan Andersson före Svarta ballader: Liv och diktning fram till 1916, Stockholm 1950. 

10
 Olavi Hemmilä, En yogi kommer till stan. Indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på 

Dan Anderssons författarskap, Stockholm 2002. 
11

 Ibid. s. 138. 
12

 Hans Granlid, Spänningarnas förlösning. Om Dan Anderssons verk och verklighet – med särskild hänsyn till 

hans sena prosa, Stockholm 2004 s. 35f. 
13

 Gösta Ågren, Dan Anderssons väg, Göteborg 1970. 
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I mer populärvetenskapliga sammanhang så kan Göran Greiders bidrag Det 

gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag inte: en bok om Dan Andersson från 2008 

nämnas som det modernaste bidraget. En bra och omfattande biografi som är väl läsvärd men 

som genretillhörigheten påbjuder så vandrar Greider närmre personen och familjen än 

texterna och samhället.
14

 Sägas skall att Greider är väl medveten om den sociohistoriska 

omgivningens påverkan på både enskilda och dess eventuella textproduktion, men det är inte 

syftet med boken kort sagt. Det finns fler bidrag i samma genre, bland andra Dan Andersson – 

liv och diktning av Anne-Marie Odstedt.
15

 Men det finns bara så mycket som man kan säga 

om en författares liv och leverne så jag nöjer mig med dessa exempel. 

I en annan för uppsatsen relevant fråga bör man också nämna Stig-Lennart 

Godins avhandling Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur.
16

 Konstateras kan att 

hans bok och denna uppsats är nära besläktade, men samtidigt olika i sitt uttryck. Där han 

utgår ifrån formuleringen av klassmedvetandet inom olika arbetargrupper inom litteraturen så 

utgår jag ifrån den samhälleliga teorin om klassmedvetandet. Han säger sig explicit inte vilja 

ta omvägen över ”de stora författarna”, medan det är den vägen jag aktivt valt att ta.
17

 Inte 

heller är han särdeles upptagen med Dan Andersson även om han oundvikligen nämns på sina 

ställen. 

Vad gäller uppsatser på lägre akademisk nivå så har det producerats en handfull 

av den varan. Någon av dem har, likt mig, använt delar av Fredric Jamesons teori men 

applicerat dem på annan. Någon annan analyserar samma texter men ur ett helt annorlunda 

perspektiv.
18

 Det tycks mig således som att bortom det psykologisk-biografiska, astrologiska 

eller filosofiska perspektivet finnas utrymme för en analys av Dan Anderssons författande på 

en klassmässig grund. Potentialen för att kunna skapa ny kunskap i ämnet är åtminstone 

närvarande. 

                                                           
14

 Göran Greider, Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag inte: en bok om Dan Andersson, 

Stockholm 2008. 
15

 Anne-Marie Odstedt, Dan Andersson – liv och diktning, Örebro, 1965. 
16

 Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur, Lund 1994. 
17

 Ibid. s. 6. 
18

 Se bland andra: Fredrik Ilberg, Den tysta berättelsen. Om sociala symbolhandlingar och narratuv ambivalens i 

Dan Anderssons Chi-Mo-Ka-Ma, Kandidatuppsats. Stockholms universitet 2013; Ulla Lindström, Genus i fyra 

noveller av Dan Andersson ur Kolvaktarens visor, Kandidatuppsats. Högskolan i Gävle 2012 & Therese 

Svensson, Trött på vithet. Intersektionalitet i Dan Anderssons Kolarhistorier och Chi-Mo-Ka-Ma, 

Magisteruppsats. Göteborgs universitet 2012. Elektroniska resurser, för URL se referenslistan. 
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Marxistisk litteraturanalys 

I det följande så är syftet att utarbeta en teori och med det en metod för att kunna använda 

begreppen klass och klassmedvetande som ett litteraturteoretiskt verktyg samtidigt som jag 

håller mig inom den marxistiska litteraturteorin. Fundamentet är här synen på vad klass är för 

något. För marxister är och förblir klass det mest centrala samhälleliga begreppet och 

betraktas som en objektiv samhällsposition, inte bara en identitetsmarkör. En klass 

kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt till medlen för ett samhälles produktion. 

Antingen äger man produktiva medel eller så är man hänvisad till arbete för sin försörjning.
19

 

I allt väsentligt så är det borgerliga samhället uppdelat i två huvudklasser, arbetarklassen och 

borgerligheten vars intressen är motsatta på grund av skillnaden i klassernas relation till 

produktionen.
20

 I en litteraturvetenskaplig kontext måste detta dock utvecklas ytterligare. Den 

brittiske litteraturvetaren tillika marxisten Terry Eagleton sammanfattar den marxistiska 

litteraturvetenskapliga ansatsen på följande vis: 

Marxist criticism is not merely a „sociology of literature‟, concerned with 

how novels get published and whether they mention the working class. Its 

aim is to explain the literary work more fully; and this means a sensitive 

attention to its forms, styles and meanings.
21

 

Det krävs alltså mer av följande analys än att peka på stycken i texterna där klasserna agerar, 

utan dessa måste tolkas och förklaras inom den teoretiska kontexten. Vidare så menar 

Eagleton att det är inte bara det textuella innehållet enkom som är bärare av spår av 

klasskonflikten och klassmedvetandet. Innan de begreppen låter sig konkretiseras behöver vi 

stanna till en stund vid de teoretiska grundvalen en stund. För att tydliggöra den politiskt 

vetenskapliga tradition inom vilken jag skriver och för att lyckas ”litterarisera” klassen och 

klassmedvetandet. 

 Det börjar med relationen mellan kultur och det övriga samhället. Det så kallade 

vulgärmarxistiska postulatet lär att överbyggnaden (i vårt sammanhang, litteraturen) är i sista 

instans determinerad av samhällets bas (produktionsförhållanden). Det är det samhälleliga 

varat som bestämmer det mänskliga medvetandet och med det dess kulturella yttringar.
22

 Men 

detta är inte absolut och inte hela sanningen. Det finns en definitiv rörelse ifrån 

                                                           
19

 Karl Marx, “Wage, Labour and Capital”, Marxist internet archive, 1847, Hämtad ifrån: 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/wage-labour/ch05.htm 2015-12-14. 
20

 Karl Marx & Friedrich Engels, Manifesto of the communist party, New York 1948 s. 9. 
21

 Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, London 2002 s. 3. 
22

 Karl Marx, ”Till Kritiken av den Politiska Ekonomin”, Marxist internet archive, 1859, Hämtad ifrån: 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm 2015-12-01. 
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överbyggnaden till basen, något som Engels själv menar i ett av sina brev till en viss Joseph 

Bloch:  

Den ekonomiska situationen utgör grundvalen, men överbyggnadens olika 

beståndsdelar […] påverkar också historien och får ofta en avgörande 

betydelse för den historiska kraftmätningens yttre gestaltningar. [---] Om det 

inte förhöll sig så, skulle det vara lättare att analysera historiska epoker än att 

lösa en enkel förstagradsekvation.
23

 

I en diskussion kring den franske marxisten och filosofen Althussers kausalitetsbegrepp 

förfinar Fredric Jameson det ytterligare. Han menar helt enkelt att uppdelningen mellan bas 

och överbyggnad i grund och botten är felaktig: 

Medan den senare [den traditionella marxismen] antingen föreställde sig 

eller i brist på rigorös begreppsbildning vidmakthöll intrycket av att 

produktionssättet eller i den ”i sista hand determinerande instansen” var av 

snävt ekonomisk beskaffenhet – det vill säga en nivå inom det sociala 

systemet, vilken dock ”determinerar” de övriga – så innebär den 

althusserianska föreställningen att samma begrepp, produktionssättet, 

identifieras med strukturen som helhet.
 24

 

Detta innebär att det betydelsebärande fenomen som skall analyseras, Dan Anderssons texter, 

inte kan förstås som en mimetisk spegel av en ”annan” nivå inom det sociala. Snarare handlar 

det om att det finns en relation, eller som Jameson kallar det, ”förmedling” mellan delarna av 

denna helhet.
25

 En förmedling som bara kan nås genom att analysera texten som ett uttryck 

för det sociala i sin totalitet, och samtidigt aldrig glömma bort att det sociala är i alla instanser 

genomsyrat av den härskande klassens intressen. Bara för att basen förlorar sitt privilegium 

som determinant försvinner inte klassamhället.
26

 Eagleton accentuerar att vi som kallar oss 

marxister är intresserade av dessa nivåers enighet, av deras intima och omedelbara relation 

med varandra.
27

 Så när Dan Andersson skriver om kolvaktarens syn på sin egen 

arbetssituation så är texten i sig det historiska artefakt vari man kan utläsa det dialektiska 

mötet emellan samhällets olika delar, produktionsförhållanden, ideologi osv.
28

 Delar som är 

ömsesidigt beroende av varandra och som får sin betydelse ifrån denna ömsesidighet, om 

denna relation negligeras i analysen så framstår fenomenet endast som ”…ett befintligt, naket 

                                                           
23

 Friedrich Engels, ”Från Engels till J. Bloch (utdrag)”, Marxist internet archive, 1890, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/engels/brev/1890_09_21.htm 2015-12-02. 
24

 Jameson, s. 70. Min parentes och kursivering. 
25

 Ibid. s. 72. 
26

 Raymond Williams, ”Bas och överbyggnad i marxistisk kulturteori” i Litteratursociologi, red. Lars Furuland 

& Johan Svedjedal, Lund 1997 s. 314f. Williams problematiserar totalitetsbegreppet och menar att det kan 

komma att tömma det vulgärmarxistiska postulatet på revolutionärt innehåll. Han vänder sig till Antonio 

Gramsci och dennes Hegemonibegrepp för att överbrygga problemet. I denna uppsats finns ej utrymmet att 

behndla även detta begrepp. 
27

 Eagleton, s. 8. Min kursivering, i syfte att accentuera det politiska innehållet i varje marxistisk analys.  
28

 Jameson, s. 69. Se modellen. 
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faktum” för att använda sig av litteraturteoretikern Michail Bachtins ord.
29

 Detta är den 

avgörande skillnaden mellan det marxistiska perspektivet på vetenskap och historia och andra 

(borgerliga) vetenskapliga sådana, synen på samhället som ett totalt system. Den borgerliga 

historieskrivningen är partikulär och bunden till den enskilda förklaringsmodellen eftersom en 

syn på samhället som en helt igenom sammanhängande totalitet endast kan leda till den 

marxistiska insikten om det nödvändiga i kapitalismens undergång.
30

 Detta menar den 

ungerske marxisten och kulturkritikern George Lukács och utvecklar vidare att det är enbart 

”(…)klasserna, som representerar totalitetens perspektiv som subjekt”.
31

 Förmedlingens 

dialektiska rörelse nås således genom analysen av klasstrukturen, var den än må ta sig i 

uttryck, och det är i detta vägen in i klassmedvetandet ligger.  

Klassmedvetandet 

Klassmedvetandet är en i klasskampen central och ständigt pågående process, en vital del i 

kampen men samtidigt en produkt av densamma. Redan presenterade George Lukács betonar 

att revolutionens potentiella seger är helt avhängigt huruvida proletariatet har tillägnat sig ett 

dylikt medvetande.
32

 Om så har skett så har arbetarklassen lyckats med att utveckla sig ifrån 

att vara en ”klass i sig själv” till att bli en ”klass för sig själv”.
33

 Vilket innebär ett kollektiv 

som handlar i enlighet med de objektiva intressen som dess position i samhället påbjuder, 

Lukács förtydligar: ”Den rationellt anpassade reaktion, som på detta sätt tillskrivs en viss 

typisk situation inom produktionsprocessen”.
34

 Det är således någonting som är till viss del 

fristående från och större än det enskilda medvetandet som varje individ som utgör en del av 

klassen är innehavare av. Klassmedvetandet är således insikten om vad den historiska position 

som arbetarklassen kan inta har för konsekvenser för den som klass, vad den tvingas göra i 

syfte att befria sig självt.
35

 Vladimir Lenin, som knappast behöver någon närmare 

presentation, komplicerar dock saken ytterligare. I ett av hans viktigaste verk, Vad bör 

göras?, så gör han gällande att arbetarklassen omöjligen kan utarbeta en sådan nivå av 

ideologisk mognad utan att samtidigt ha möjligheten att analysera klassamhället i sin totalitet. 

Att kunna betrakta sig själv som klass med specifika intressen således. Den spontana kunskap 

som en klass i sig själv kan uppbringa om samhällets beskaffenhet är således inte tillräckligt, 

                                                           
29

 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Gråbo 1988 s. 213. 
30

 George Lukács, Historia och Klassmedvetande, Lund 1968 s. 71 & 73. 
31

 Lukács, s. 103. Originalets kursivering. 
32

 Ibid. s. 123. 
33

 Karl Marx, Filosofins Elände, Stockholm 1949 s. 186ff. 
34

 Lukács, s. 99. Originalets kursivering. 
35

 Karl Marx & Friedrich Engels, The holy family or critique of critical critique, Moskva 1956 s. 53. 
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den kunskapen är till sin natur partikulär och individualistisk. Men det är samtidigt den 

absoluta nödvändigheten för att ett klassmedvetande skall kunna uppstå.
36

 Det finns således 

en dialektisk rörelse mellan klassens objektiva samhällsposition, klassmedvetandets uppkomst 

och arbetarklassens formation till en klass för sig. Detta har sin litteraturteoretiska ekvivalens 

i Lenins tankar om hur konstruktionen av en proletär kultur skall gå till:  

Not the invention of a new proletarian culture, but the development of the 

best models, traditions and results of the existing culture, from the point of 

view of the Marxist world outlook and the conditions of life and struggle of 

the proletariat in the period of its dictatorship.
37

 

En arbetarnas kultur enligt leninistisk modell är byggd på ett politiserande och ett 

medvetandegörande av något som är redan existerande i det sociala. Detta för att främja och 

förstärka medvetandet om den konflikt i vilken den redan existerande kulturen oundvikligen 

är inblandad. Således ett medvetet beskrivande av klassmedvetandets dialektik. Konflikten är 

central, det är alldeles tydligt. Karl Marx skriver: ”De enskilda individerna bildar en klass 

bara såtillvida de för en gemensam kamp mot en annan klass”.
38

 För att klassmedvetandet 

skall uppstå krävs det en arbetarklass i direkt konflikt mot en antagonistisk dito, 

borgerligheten. Men samtidigt så kräver klassens uppkomst att konflikten finns. Därför är 

klassens spontana motstånd och självbild så viktigt. Det är fundamentet varpå en medveten 

(som vi såg var helt nödvändigt för att lyckas) klasskamp byggs och samtidigt den dialektiska 

kommunikationen mellan bas och överbyggnad. Den materiella och den kulturella 

produktionen av klasserna är intimt sammankopplade och simultana men aldrig självklara, 

den mekaniska kausaliteten saknas. Den materiella existensen av en arbetarklass innebär inte 

att det kulturella ditot per automatik kommer konstruera ett revolutionärt medvetande. Men 

den materiella existensen är en förutsättning för det, samtidigt som klassen som materiellt 

existerande inte kan undvika att i samma process konstruera sig själv kulturellt.  

Vad betyder då det här för min analys? Jag vill mena att tre analytiska kategorier 

eller teman har mejslats ut. Klassens position i samhället, klassmedvetandets som sådant och 

klassens självbild eller dess kulturella produktion av sig självt. Dessa är förvisso oskiljaktiga 

från varandra och från omgivande samhälle men här åtskilda av analytiskt-praktiska skäl. 

Innan analysen tar vid så presenteras kort Dan Andersson som författare och det samhälle i 

vilket han verkade samt en genomgång av den empiri som ligger till grund för analysen. 
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Bakgrund och källor 

Som redan har nämnts så finns det gott om material för den som vill fördjupa sig i Dan 

Anderssons liv och leverne. Följande avsnitt gör inget anspråk på att vara särdeles 

uttömmande eller komplett. Det är dock nödvändigt att ge läsaren en kortare bakgrund för att 

rama in Andersson, hans levnadsbetingelser och den samtid i vilken han verkade.  

Dan Andersson, född 1888 i Skattlösberg och hittad död i september 1920 på ett 

hotellrum i Stockholm. Han dog av av rester av det cyanväte som användes mot vägglöss och 

som sedan inte vädrats ut ordentligt ur rummet där han bodde. Som författare blev han 

populär i de bredare folklagren först efter döden, mycket tack vare att det sorgesamma 

frånfället uppmärksammades stort i massmedia.
39

 Den väsentliga delen av Dan Anderssons 

litterära gärning författades mellan 1914 och fram till hans död. En kort litterär karriär som 

präglades av relativ fattigdom och svårmod. När författarskapet inte räckte för försörjningen 

arbetade han en del som journalist och som tjänsteman inom nykterhetsrörelsen, den ena av de 

tre stora folkrörelserna som var stora och viktiga aktörer i dåtidens Sverige. De andra två var 

väckelserörelsen och arbetarrörelsen, dessa kom också att prägla Andersson. Han var uppväxt 

i ett religiöst hem, och gick ofta på bönemöten i traktens missionshus där väckelsesångerna 

gjorde intryck på en ung Andersson.
40

 Hans politiska engagemang var aldrig präglat av 

partitillhörighet men var samtidigt intimt anknuten till den tidiga socialdemokratiska rörelsen, 

med viss dragning till vänstersocialisten Hinke Berggrens falang inom denna.
41

 Detta var 

innan splittringen mellan reformister och revolutionärer och arbetarklassen höll som bäst på 

att formera sig till en politisk kraft att räkna med i svallvågorna av August Palms agiterande. 

En klass som ännu hade ena foten kvar i det rurala Sverige, det urbana industriproletariatet 

växte fort av inflyttade lantbruksproletärer och forna småbrukare.
42

 Detta var en erfarenhet 

som Andersson på många sätt delade. Uppväxtåren i Finnmarken bestod av sex års folkskola 

och efter det ett tidigt inträde i arbetslivet. Han fick direkt erfarenhet av skogsarbete och 

skogsarbetarnas situation. Ett hårt, ensamt och ibland farligt arbete och mycket av hans 

textproduktion kretsar kring kolarnas tillvaro i skogarna. Andersson själv utövade arbetet 

under några ungdomsår tillsammans med sina bröder och sin far. Något som var pålagt de 
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som arrenderade mark till sina småbruk.
43

 När han sedermera flyttade till Stockholm var det 

dock som proletärförfattare med betoning på suffixet. 

Primärkällor 

Jag har valt att begränsa den här analysen till Dan Anderssons allra tidigaste författarskap. 

Den prosaiska delen utgörs av novellsamlingen Kolarhistorier samt de noveller som återfinns 

i Kolvaktarens visor. Den sistnämnda innehåller även en del dikter som ligger till grund för 

det lyriska stoffet. Kolarhistorier är som sagt en novellsamling som publicerades 1914, en 

grupp historier som skildrar vardagen hos skogsarbetare i Finnmarken. Novellerna från 

Kolvaktarens visor är av samma slag men där finns även historier som inte är direkt anknutna 

till arbetet. Kolarhistorier kom ut 1914 och är enligt förordet ”...skrivet i en jordkoja” men 

detta är enligt Uhlin en av Andersson romantiserande och påhittad utsaga.
44

 Historierna är 

utomordentligt detaljerade i frågan om att beskriva kolarens arbete och förutsättningar, 

Andersson var utan tvekan kunnig i ämnet efter att själv ha arbetat inom gebitet.
45

 

Kolvaktarens visor kom året efter kolarhistorier och är Anderssons debut inom den lyriska 

genren. Som namnet antyder är dikterna melodiösa och samtliga är skrivna på vers. 

Influenserna ifrån den svenska arbetarkulturens tidigaste år är både till form och innehåll 

tydliga. Inte minst en viss Leon Larsson, av många ansedd som Sveriges första 

proletärförfattare har satt sina spår i Kolvaktarens visor.
46

  

 Jag har använt mig av Tidens förlags utgåva av Kolarhistorier ifrån 1974, i den 

återfinns även novellerna ifrån Kolvaktarens visor. Den senares dikter är hämtade ifrån Dan 

Andersson Samlade dikter som gavs ut av Wahlström & Widstrand 2014.  

Analys 

Analysen börjar som sagt i teorin om klassen och klassmedvetandet, vilket har implikationer 

för dispositionen av densamma. Jag har grundat min läsning i de begrepp som jag mejslade 

fram i teoriavsnittet och låter de utgöra underrubrikerna. Denna uppdelning är, om än inte 

godtycklig, så åtminstone relativt grovyxad. De tre utgör simultana och oskiljaktiga delar av 

processen där klassen utvecklar det revolutionära medvetandet och flyter således ibland 

samman även i analysen. Delar av analysen kan utan tvekan införlivas under fler än en av 

rubrikerna, när så har skett har sorteringen varit baserad på att skänka texten ett så bra flyt 
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som möjligt. Vi börjar i basen, arbetarklassens förhållande till produktionen och övriga 

klasser. 

Arbetarklassens samhälleliga position 

All historia är, som Marx och Engels skrev, en historia om kampen mellan klasserna.
47

 

Arbetarklassen är en social position som oundvikligen ligger i konflikt med en annan, 

borgerligheten. Detta på grund av dessa klassers fundamentalt annorlunda relation till 

produktionsmedlen. I följande citat från dikten ”Tjuvskytten” ser vi spår av denna konflikts 

födelse: 

Rikmän togo våra skogar, 

togo våra magra tegar, 

togo våra barn och hustrur. 

Ville göra oss till slavar, 

och förbjuden blev vår jaktmark, 

brott det blev att högdjur döda. 

Men jag tänkte: Jag vill hämnas, 

edra högdjur vill jag fälla 

för att edert rov må mätta 

mig och mina glupska ungar.
48

 

När Jägar-Vilhelm, som presenteras som berättaren i ovanstående dikt, talar syns två i 

sammanhanget intressanta fenomen. För det första så är det till det yttre en berättelse om 

arbetarklassens födelse och den smärta som det innebar för den småbrukarklass som försvann 

med kapitalismens seger över den forna feodalismen. Rikemän har det alltid funnits, vad som 

är speciellt under de nya förhållandena är hur de och deras ekonomiska intresse fullkomligt 

pulveriserar det liv och leverne som de fattiga men fria fört tidigare. Kapitalismens explosiva 

utveckling lägger under sig kulturbygd när jaktmarker föll under privategendomens lagar. 

Den intvingar hela familjer i lönearbete, och med dem det reproduktiva arbetet. När bönder 

förr födde bönder, föder nu arbetare nya arbetare. Bruket av pronomenet våra gör även 

gällande att detta är en omvälvning som sker på ett högre strukturellt plan än den enskilda 

familjens. Jägar-Vilhelm talar således inte om personlig orätt utan om en samhällelig 

omvandling. Detta leder oundvikligen till den konflikt som kan skönjas i andra halvan av 

citatet. För det andra så ligger det någonting i den metaforik som Andersson nyttjar. Förbudet 

för klassen i vardande att jaga högdjur är ju ingenting annat än en förändring i 

produktionsförhållandena. Det som förut var fritt för den fria småbrukaren att nyttja för sin 

försörjning är nu låst i privata händer och skyddat av det borgerliga samhällets juridiska 
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system. Diktens titel, ”Tjuvskytten”, i förhållande till den rättfärdighet i vars färger Andersson 

klär Jägar-Vilhelms agerande skänker än mer tyngd till det orimliga i klassamhället. 

Hämnden, att fälla de djur som förut var allas, är dock inte klasskamp, kamp som härrör direkt 

från den position som klassen tvingades in i. Jägar-Vilhelms hämd är en individuell sådan, 

utanför den nya klasstrukturen. Jag får anledning att återkomma till detta fenomen hos 

Andersson senare. 

Första novellen i Kolarhistorier heter ”På väg till storskogen” och skildrar tre män på 

en vandring mot arbetet på ett bruk som kallas Varghyttan. Riktningen i novellen är helt i linje 

med den process som Jägar-Vilhelm berättar om i ”Tjuvskytten”. Det är en påtvingad 

vandring från frihet mot arbetets ofrihet. Promenaden är lång och kall och männens fötter 

”…voro ömma av trampet mot den hårda, genomfrusna vägen”.
49

 Det är vägen till 

proletarisering som beskrivs. De tre möter så småningom sitt eget öde i form av Lasse i 

Långfallet, en åldrande bruksarbetare på väg ifrån Varghyttan och till fattighuset: 

- Varthän så tidigt, Lars? frågade Mats undrande. 

- Jo nu går jag allt den vägen som många före mej har gått, för nu är det nära 

på slutet med Lasse i Långfallet. 

[---] 

- Till doktorn, kanske? 

- Å, nej, en blir underli når en blir lastgammal – en orkar ingenting fast en 

äter, å mat ska en ha ändå, annars kan en inte leva. 

- Bor ni inte kvar i stugan längre? 

- Nej, si det är en annan som ska dit, å nu ha förvaltarn talt me 

kommunalordförarn å bett att jag ska få komma te fattigårn, å dit har ja full 

allti tänkt att jag skulle ändå, te sist. De känns underlit når en har slitit i hela 

ens långa liv, å allri just slarvat bort ett enda öre – men så är vår herres 

vilja.
50

 

Klasspositionens objektiva karaktär sammanfattat i ett möte och ett öde. Klassens öden och 

äventyr är delvis avhängigt de enskilda individernas vilja och beteende. Arbetaren är en resurs 

bland andra, ett supplement till maskinen eller milan som är lika lätt att byta ut som viken 

annan vara som helst. När den ena inte längre är lönsam eller orkar upprätthålla produktionen 

kommer det två andra och fyller ut den vakanta platsen. Andersson positionerar Lasse och de 

tre männen i en gemensam historia, de möts på är en vältrampad väg där många generationer 

trampat fram och där än fler kommer att vandra. Den enskildes öde lyfts till en strukturell nivå 

och det är inte bristande moral eller slöseri med det lilla de får ut av arbetet som förseglar 

arbetarnas öde, det är deras klassmässiga position. Det tvångsmässiga i klassamhället är 
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centralt i frågan och ett återkommande motiv både i Anderssons lyrik och prosa. I dikten ”I 

timmerkojan på Sami” står det som följer: 

Hård var den lott vi dömdes att få – 

målet – de må herren förklara! 

Dimmor som driva och moln som gå, 

ingen kan säga vart de fara. 

 

Ammat i de fattigaste skogarnas famn, 

rått blev vårt liv, och mulet. 

Män utan vänner, folk utan namn, 

gnisslande kuggar i hjulet.
51

 

Det är kanske inte den mest nyskapande av metaforer men i sammanhanget så säger oss 

”kuggar i hjulet” en hel del. Proletariatet är hjulet på vilket samhällskroppen vilar, den 

enskilda arbetaren kuggen som utgör hjulets beståndsdelar och en lott som inte bara år hård 

utan även ett straff som tilldömdes dem. Pendlingen som sker mellan det hårt konkreta och 

det närmast romantiska bildspråket är ett vanligt grepp hos Andersson. Särskiljandet av det 

naturliga och kulturella förstärker känslan av armod och utsatthet som arbetarna utstår. 

Dimmorna driver och molnen går vart de vill, utanför den mänskliga kontrollen, naturen är fri 

medan människorna är fasthållna i ett system som avskiljer dem ifrån naturen. Här tangerar 

Andersson Karl Marx idéer om reifikationen. Om hur kapitalismen förvandlar människans 

sociala relationer till relationen mellan ting, till ”män utan vänner” och ”folk utan namn”.
52

 

Ett fenomen som ter sig som något naturgivet, därmed blir refererandet till det gudomliga 

extra intressant. Ett arv ifrån Anderssons uppväxts väckelsesånger utan tvekan. Det armod 

och elände i vilka arbetarna lever framstår således som givet och på samma gång outgrundlig, 

som ju herrens vägar som bekant är, en transtextuell nickning åt bibeln. Det accentuerar med 

kraft det orimligt orättvisa i att de många är dömda till att arbeta åt de få. Andersson visar hur 

klassens framväxt tvingar fram ett armod och en gemenskap. Den religiösa tematiken finns på 

fler ställen, i ”Botgöraren” står det exempelvis:  

Du Jahve, Buddha eller Nazaré –  

vem av er härskar, vem av er är till?  

Jag biktar gråtande för det jag ej kan se,  

och gör av nöd, det som jag icke vill. 

[---] 

Ni gudar, dömen mig ej allt för hårt,  

ty utav eder hand sker allt som sker.  

Och leva är mig tungt och dö är också svårt,  

när ingenting jag vet om döden och om er.
53
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Det religiösa temat, som ju Hemmilä såg som en sökan efter livsåskådning, vill jag mena 

symboliserar det totala i kapitalismen och accentuerar samtidigt arbetarklassens underodnade 

position i kapitalismen. ”Utav eder vilja sker allt som sker”, nöden och det tunga livet är givet 

och står utanför arbetarnas kontroll. Det är alltså frågan om en arbetarklass som förvisso är 

fullt medveten om sin ställning men omedveten om sin potential. Diktjaget beklagar sig över 

det obestämda i sin underordning men poängterar på samma gång strävan efter förståelse. Inte 

är döden lätt om man inte begriper varför det skall ske på det viset som det sker. Arbetarnas 

roll i den produktiva strukturen är hos Andersson en smula fatalistisk, men deras direkta 

relation till medlen för produktionen är desto tydligare om än en smula ambivalent. Först och 

främst eftersom det omedelbara produktionsmedlet, milan, allt som oftast beskrivs i ägande 

termer i förhållande till arbetarna. Det mest kända exemplet torde vara ”Jag väntar vid min 

mila medan timmarna lida” ifrån dikten ”Jag väntar…”.
54

 Men samma fenomen finns 

beskrivna i ”Visa vid kolvakten”, ”Gengångare” och ”Sista natten i Paindalen”.
55

 Arbetaren 

växer samman, på ett i det närmaste romantiskt vis, med de verktyg som denne är fjättrad vid. 

Den kunskap som delades av arbetarkollektivet inom dylikt skogsarbete är navet kring vilka 

de flesta novellerna i Kolarhistorier kretsar. Det visar på vilken oerhört viktig grund för 

solidaritet och gemenskap arbetet var. Novellen ”Stormnatt” öppnas av en kort strof som 

lyder: ”Vad vet du om nattmännens arbete tunga, om aldrig du lyssnat på stålspett som sjunga, 

och spadar som gräva i jord?”.
56

 Novellen behandlar hur berättarjaget och hans kamrat Mats 

vakar en natt och rycks ur sin vila för att hantera en mila som håller på att ”slå” vilket innebar 

att explosiv gas bildas och kastar av sig den tätning som skall strypa tillförseln av syra till 

härden. Hela historien är dels en kort och koncis demonstration av extrem yrkesskicklighet 

uppkommen tack vare eller på grund av klassens oskiljaktighet ifrån produktionsmedlen. Dels 

är det en beskrivning av priset för denna kunskap, arbetet var både hårt och farligt, kolarna 

betalade för kompetens och kompensation med sina kroppar. Mats luktar till sig faran:  

- Kom hit och ställ dig i röken 

Jag gick runt ännu en gång och stannade ett par meter ifrån Mats. 

- Menar du att det skulle vara…? 

- Slagrök, så sant jag heter Mats! 

Först nu märkte jag att det kändes som ”dämrök” och jag stod nu helt lugn 

och väntade. Mats såg ut som om han lyssnade efter något.
57

 

Sedan hörs explosioner och det hårda arbetet att stänga milan med stybbe och jord börjar. Det 

är en utröttande kamp och en passage demonstrerar tydligt vilken funktion arbetaren har, 
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”[…]men åter och åter rätade vi våra ryggar och slungade jord ditupp, där röken bolmade 

tätast och hetast, och likt automater kröktes de igen…igen”.
58

 En förvisso oundgänglig del av 

det produktiva maskineriet men samtidigt lika utbytbar som vilken annan automat eller 

maskindel som helst. Därav den kärlek som finns till Milan men det är också tydligt att det är 

en fiende, något som ligger utanför deras omedelbara kontroll och som bara kan stävjas 

genom kamp: ”Milan är som ett levande varmt väsen, som kan visa både onda och goda 

sidor[…]”.
59

 En relation till produktionen som var lika för hela den delen av klassen. Det var 

genom sina gemensamma relationer till verktyg och andra produktionsmedel som man förstod 

varandra, och det var där man kom varandra nära. Det faktum att de tillhörde samma klass 

kort sagt. Likartade villkor leder till likartade intressen, en förutsättning för klassmedvetandet. 

Detta för oss in på hur klassen porträtterade sig självt i sina kulturyttringar. Följande avsnitt 

behandlar proletariatets kulturella självbild och dess förhållande till klassmedvetandet. 

Klassens kulturella produktion av sig själv 

Utgångspunkten för detta avsnitt är att det är arbetarnas egna självbild som kommer till 

uttryck i Anderssons litteratur. Att Andersson själv hade en bakgrund bland dem han skriver 

om är redan klarlagt, att han skrev om dessa erfarenheter likaså. Om han skrev för 

arbetarklassen är denna uppsats själva syfte att utröna. Dessa tre egenskaper hos litteraturen är 

litteraturprofessor Lars Furulands försök till definition av arbetarlitteratur.
60

 Konstateras kan 

att Andersson uppfyller de två förstnämnda vilket är nog för att uppfylla de praktiska och 

teoretiska krav som är än förutsättning för denna dels giltighet. 

I korta ordalag så är Anderssons litterära konstruktion av arbetarklassen en sådan 

som framställer denna som fattig, hungrig, och solidarisk. Det sistnämnda är kraftfullt och 

vackert beskrivet i ”Milan brinner…” ifrån Kolarhistorier. Den handlar om hur en mila fattar 

eld varpå historiens berättare engageras som hantlangare i släckningsarbetet; ”Inom två 

minuter vet jag att en sexton famnars mila brinner en fjärdingsväg bort. Det är således frågan 

om brödbiten och kojan för någon[…]”.
61

 Genom sig själv känner man andra, berättaren vet 

vad som står på spel tack vare att samma erfarenheter ägs av dem som tillhör samma klass. 

Berättaren vet, eftersom det likagärna kunde vara dennes mila som stod i brand. Efter en hård 

språngmarsch och ett idogt skyfflande av stybb är milan släckt och solidariteten arbetare 

emellan beskrivs i det följande: 
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Mård-Jon är ej lite tacksam till de goda makterna som räddat honom från den 

yttersta fattigdomen i natt. Han är tacksam mot oss också. Men det är ej 

skogsmannased att utgjuta sig i tacksägelser, och vi veta att när en gång våra 

milor brinna, skall han springa som för livet för att lämna oss hjälp och han 

skall icke fordra att vi tacka honom ens. I dag jag – i morgon du – nästa natt 

någon annan – så är livets gång, och bästa tacken för broderlig hjälp är ett 

kraftigt handtag i farans timmar, när brödet och livet står på spel i någon 

ensam glänta i skogen.
62

 

Solidariteten är inte villkorad, inte heller är den uttalad. Solidariteten mellan skogsarbetarna 

är objektifierad, den är självklar, oreflekterad och tagen för given. Detta är direkt kopplat till 

det faktum att de alla sitter i samma båt, deras livsvillkor är likadana och dessa villkor härrör 

ifrån deras klasspositon. En jämförelse mellan det ovanstående och novellen ”Snön smälter” 

från samma bok förstärker den bilden ytterligare. Här möts berättarjaget av en viss Jägar-

Ville, denne ”(…)är ingen kolare; han är en av de stora skogarnas många lösdrivare, en evig 

vandrare, över vars axel geväret hänger i en nött rem vinter och sommar, höst och vår, i lovlig 

och olovlig tid”.
63

 Det är inte en arbetare således, möjligen kan man tala om en man ur 

trasproletariatet om man skall hålla sig med marxistiska termer. Denne Jägar-Ville har i 

uppsåt att låna berättarens kolarkoja när denne nu är klar för säsongen och använda som bas 

för sitt fiske. Skillnaden mellan mötet arbetare emellan och detta möte blir tydligt när 

överlåtelsen tar formen av ett slugt förhandlande. Nog är mötet vänligt nog, men knappast 

beskrivet med samma självklarhet som det som vi möttes av i ”Milan brinner…”. När citatet 

börjar har Ville precis upplyst berättaren om att årets första dans snart skall gå av stapeln i en 

närliggande by: 

-Går du dit, eller ska du stanna längre i skogen? 

- Jag flyttar. Och du, Ville? 

- Går norrut. Min väg ligger åt skogarna. Hur snart flyttar du hem? 

- Idag eller i morgon. Varför frågar du? 

- Jag tänkte bo här ett slag, när jag fiskar i Våmsjön passar det så bra. 

Jag nickade förstående, och Ville kastar en forskande blick på mig för att se 

hur jag uppfattar hans förslag. 

- Dansen blir i morron kväll. Han tittar slugt på mig när han ger denna 

upplysning, och i en blink begriper jag: han vill taga kojan i besittning redan 

i dag. Nå här är inte mer att uträtta – jag kan ge mig iväg när som helst. 

Den underfundiga förhandlingen fortsätter så sakteliga för att slutligen omfatta en gammal 

kaffepanna, en vattenhink, tändstickor och lite kaffe. Allting är sådant som berättaren inte 

tycks vara särledes svår på att skilja sig från, men det väsentliga är som sagt att förhandlingen 

faktiskt äger rum. Dels på grund av att en kolaren knappast vet vad en skogsvandrare kan ha 

för behov baserat på sina egna erfarenheter, de skiljer sig så pass mycket åt. Dels för att den 
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solidaritet som inte är baserad på likhet i klassmässiga erfarenheter måste kanaliseras genom 

ord och blickar, den tacksägelse som var outtalad kolarna emellan verbaliseras här med 

önskvärd tydlighet; ”- Stor tack! Du är en bussig kropp, du!” säger Jägar-Ville innan de skiljs 

åt.
64

 Det är praktisk solidaritet med de ”lägre” klasserna som i det närmaste liknar 

välgörenhet. 

Arbetarklassens solidaritet kommer således till olika uttryck helt beroende på 

vilka andra klassmässiga aktörer som är inblandade i handlingarna. Borgerligheten, de som 

ofta bara kallas för ”herrarna” har dock inte att förvänta sig någon sådan över huvudtaget. 

Arbetarklassen står i Anderssons värld på de sina och de svagas sida. Vi har redan sett 

exempel på aversion mot de högre klasserna i dikten ”Tjuvskytten” och i novellen ”På väg till 

storskogen” som behandlades i förra avsnittet så benämner som bekant Lasse i Långfallet sitt 

öde med att det skulle vara ”herrens vilja”. Den indignerade Nisse utropar då; ”- Säj att det är 

herrarnas!” och fortsätter; ”Jag skulle vilja skälla ned dom, jag, spöa dom riktigt. Det här är 

för jävligt – att vara ung och bli äldre, frysa och svälta och arbeta hårt hela tiden, och att föda 

upp barn i fattigdom och elände. Sedan traska i väg till fattighuset på myndigheternas order – 

nej så förbanna mig att jag gillar det här systemet”.
65

 Vad som är verkligt intressant är att 

både Jägar-Vilhelm ifrån ”Tjuvskytten” och Nisse knappast kan sägas tillhöra en arbetarklass, 

de är snarare klassmässiga kusiner till skogsvandraren i ”Snön smälter”, måhända är till och 

med Jägar-Ville och Vilhelm samma person. Nisse väljer att avvika ifrån vägen till 

Varghyttan och fortsätta sin vandring längs lansvägen, Jägar-Vilhelm valde motstånd i form 

av tjuvskytte. Ofta är det dessa mer ”fria” karaktärer som tillägnas det upproriska talet i 

Anderssons dikt och prosa. Arbetarklassen porträtteras som fastlåsta i sin samhälleliga 

position, som offer, vars emancipatoriska estetik snarare strävar bakåt. Drömmande om en 

enklare och romantisk tid bortanför fabriken och kolkojorna. Som i ”Hemlängtan” nedan: 

Jag är trött, jag är led på fabriken 

jag vill hem till jordhöljt bo, 

till min koja vid Blodstensmyren, 

i de gröna gömmenas ro. 

Jag vill leva på bröd och vatten, 

om jag endast strax får byta 

allt gasljus och larm mot natten 

där timmarna tysta flyta.
66

 

På samma vis som i ”Tjuvskytten” syns i ”Hemlängtan” hur Andersson visar varifrån 

proletariatet härstammar, och hur det kommit sig att man som klass hamnat där man har 
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hamnat. Att vara led på fabriken är en tämligen sund reaktion ifrån en arbetare, arbete 

producerar som bekant ”underverk för de rika men[…]armod för de fattiga”.
67

 Men det är inte 

den socialistiska revolutionen som tankarna dras emot för att lätta arbetarens börda. Snarare är 

det den enklare fattigdomen utanför den kapitalistiska produktionen som är föremålet för 

längtan. Förvisso en rätt avancerad arbetskritik, arbetet är inte värt slitet och svetten om 

utfallet ändå blir svält och fattigdom. Som det heter i dikten ”Tal till Jonathan”_ 

Omkring dej har du fattigdomens paltor och trasor 

och män som rulla galna i tillvarons grop – 

och din själ har hällts bräddfull av jagande fasor 

och ditt inre är ett nödskri, en döendes rop. 

[---] 

Gå och knyt dig i skuggan, gosse 

och sov under svala trän, 

och hölj ditt arma huvud, 

för bett från flygande fän! 

Och skälls du för en latmask, 

så ge gott igen: - 

”Ni pressar er framåt mot graven 

med bekymmer varenda dag –  

jag ligger i lundens svalka 

och bara väntar, jag.”
68

 

 

Varför skall man arbeta för någon annan när fattigdomen ändå är en ständig följeslagare? 

Samtidigt så syns det spår av insikten om att friheten från arbetet är en individualiserad 

illusion. Kursiveringen av ”ni” och ”jag” gör gällande att den romantiserade lättjan, man vill 

närmast kalla det för en rousseauiansk vändning mot ursamhället, bara är en utväg för den 

enskilde och en sådan som lämnar kollektivet kvar i sitt armod. Samtidigt kan det inte råda 

någon tvekan om att det är ett idealiserat tillstånd hos Andersson. Där Marx och Lukács 

genom sin dialektiska och historiska materialism menar att en medveten klass förstår att nästa 

steg är att ta över fabriken och producera underverken åt sig själva så vänder Anderssons 

arbetare ofta blicken bakåt, hemåt. Längtan hem symboliserar i sammanhanget en strävan till 

en romantiserad dåtid, till en pre-kapitalistisk fattigdom. Revolutionen och reaktionen delar 

diktutrymme.  

Denna fattigdom som inte tycks lättas av arbete är något som kännetecknar 

klassen i Anderssons texter, detta är ingen slump. Klasskampen har många gånger tagit 

karaktären av en kamp mot fattigdomen, när det så har krävts har kampen om maten kommit 

före kampen om ägandet för att parafrasera Brecht. För den tidiga arbetarrörelsen i Sverige 

var hungern och fattigdomen en reell faktor att ta hänsyn till i kampen och som så småningom 
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kulminerade i det så kallade Hungerupproret 1917.
69

 Det var helt enkelt omöjligt för 

Andersson och en del av de övriga tidiga proletärförfattarna att bortse ifrån när det kommer 

till att gestalta klassen. Fattigdomen och hungerns betydelse för Andersson illustreras tydligt i 

dikten ”Vårkänning”, sista strofen går som följer: 

Det visslar en bondtrygg stare, 

det skymtar en räv över mon, 

det hoppar en jagad hare – 

jag trampar en mask med skon. 

Jag blev väckt av liv som larmar – 

jag har vaknat i vårens armar, 

och fast hungrig jag strängat min lyra 

bland alarnas droppande blom,  

är jag rusig av vårens yra,  

där jag går i min fattigdom…
70

  

Ett butalt pendlande mellan romantiskt och konkret. Här ser vi det idylliskt naturskildrande 

draget hos Andersson, där diktjaget vandrar igenom bekanta omgivningar. Sådana som ligger 

honom varmt om hjärtat, men som samtidigt tillhör en annan värld. Man rycks obevekligen 

från den paradisiska tematiken i uttryck som ”hungrig jag strängat min lyra” och ”där jag går i 

min fattigdom”, det finns en formmässig medvetenhet i att diktjaget bara är en turist i den 

romantiska tillvaron. Den sociala verkligheten gör sig alltid gällande. Det är som om armodet 

letar sig in i varje del av klassens tillvaro, det är inristat i den arbetande befolkningen. Den 

klassmässiga kopplingen blir smärtsamt tydlig i ”Sista natten i Paindalen”: 

…och Gud, som vet hur fattig jag var, han förlåter mig nog! 

Jag vart avlad i trasor och sot, och i fattigdom avlade jag 

de barn, som glömt sin mor och far och bittra barndomsdag. 

Och min farfar och farfars far var fattiga, svultna som jag,  

och i helgnätter, gnistrande klara, sina milor de klubbade till 

och drucko sin surmjölk och stekte sin sura sill---
71

 

En smärtsam illustrering av det sociala arvets obönhörliga kraft. Den talande är en fjärde 

generationens kolare som ligger för döden. Att det är denne arme kolares och hans förfäders 

och familjs samhälleliga position som ligger till grund för armodet är tydligt i referensen till 

milan och sotet och förstärks ytterligare av några rader senare i dikten: ”Och prästen går före 

till altarets bord, och klart hör jag livsens eviga ord: Att helig, helig är herren Gud och jorden 

är av hans härlighet full - - Det förstår inte vi, som ha brottats med nöden i höstnätter, svarta, 
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som sot, som döden - -.”
72

 Det värdsliga är inte särdeles härlig för skogsarbetarna, de långa, 

ensamma nätterna vid milan eller i kojan är upprinnelsen till nöden och det levande livets 

mörker likställs med döden snarare än med guds härlighet. Återigen så kopplas det religiösa 

motivet samman med arbetets oändliga elände, precis som i ”Botgöraren” och ”I timmerkojan 

på Sami”.
73

 Jag vill som sagt mena att gud och det religiösa symboliserar den ekonomiska 

strukturen som ligger till grund för och förvärrar snarare än förbättrar arbetarnas förhållanden. 

Om inte annat så är det en arbetarklass utan gudarnas gunst som vi möter hos Andersson. På 

samma gång en smula fatalistiskt inställd till tillvaron som de är på de klara med om vems 

ansvaret är för deras armod. Det finns en klarsynthet vad gäller skulden till fattigdomen och 

hungern men en ambivalens inför hur detta skall förändras. En tudelad inställning till det 

marxistiska klassmedvetandet således. Vilket för oss in på nästa analysdel, den om det 

revolutionära medvetandet 

Klassmedvetandet 

Ty vi vandra, vi vandra och hava ej ro 

i de gravar som svälten har grävt, 

och fast friden var djup i vårt jordbyggda bo, 

vårt hat har den aldrig kvävt. 

 

Och vårt hat är ett vandrande dödmanshat 

som skall spöka tiderna ut, 

och vår sorg är en tårlös, kamrat, 

och vår jämmer är utan slut 

 

Men ve oss, för sent har vi gått ur vår grav 

för att krämares domare bli – 

de män som skuro vår plågas stav 

äro döda och vandra som vi.
74

 

Citatet är kommer från dikten ”Gengångare” och demonstrerar med påtaglig styrka i vilken 

politisk kontext som Andersson diktade inom. En något mer berömd gengångare, ett spöke 

närmare bestämt, var kommunismens och det vandrade igenom Europa i förordet till Det 

kommunistiska manifestet.
75

 Här skriver Andersson in sig i den marxistiska politiska och 

litterära traditionen. Dikten beskriver hur forna tiders arbetare reser sig ur sina gravar och 

besöker deras levande efterträdare. I denna direkta rörelse, att stiga upp från gravarna, från 

botten, är ytterligare en parallell till manifestet. Proletariatet kan inte resa sig som klass utan 
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att hela samhället springer i luften.
76

 Gengångarna och arbetarna har bara en väg att gå och det 

är uppåt och framåt. Dikten är ett kollektivs historieskrivning, en gemenskap som härstammar 

från deras gemensamma klasspositioner. Det genomgående användandet av pronomen ”vi”, 

”vårt”, ”vår” och ”oss” understryker detta. Enda undantaget är första versradens: ”Är du 

ensam vid din mila i din koja ikväll”.
77

 Det undantaget är viktigt i sammanhanget då det är 

historiens ingång till diktens nu, det är diktjagets klassmässiga historia som kommer på besök 

till kojan ifrån de kyrkogårdar där den nu vilar.
78

 Genom att det levande diktjaget inlemmas i 

de dödas ”vi” så välkomnas även denne i historien och i och med det i en specifik klass, som 

just kännetecknas av ett gemensamt förhållande till produktionen och historien som sådant, 

vilket skänker dem ett gemensamt intresse. Den medvetna klassen är närvarande dikten 

igenom. Inte minst i form av kollektivets gemensamma riktning. Ett kollektivt hat riktat mot 

de som skurit ”vår plågas stav”. De som skurit staven i fråga är skyldiga till att ha pålagt 

klassen med svält, sorg och jämmer, och skall dömas såsom ”krämare”.
 
Klassfienden är 

lokaliserad och konkretiserad, för att klassen skall kunna vara en medveten klass för sig själv 

krävs, som Marx menade, en konflikt med en annan klass. Vidare är hatet och klasskampen 

historiserad, avskyn är en sådan som inte ens döden kan kväva. Det är alltså inte en avsky som 

är knutet till enskilda individer utan till historiens gång, det enda som kan transcendera döden. 

Något som kännetecknar inte bara den marxistiska historiesynen utan även är både 

förutsättning och produkt av en medveten klass, en klass för sig själv. Denna revolutionära 

Andersson får komma till tals då och då, ”Visa, tillägnad all ömklighet” är en sådan stund: 

Sorg, du är ömsom sjukdom och svek 

plåga för kroppar och själar. 

De svaga dör i din hårda lek, 

de starka gör du till trälar. 

 

Trotsa jag vill dig med dans och sång, 

vägra din brygd att smaka; 

sova vill jag när natt blir lång, 

bäst du vill får du vaka. 

 

Gäckas dig skall jag, smäda dig fritt, 

slänga dig bort från min skuldra, 

har du befallt mig: tig och sitt! 

skall jag stå upp och bullra. 

 

Kom jag har grävt dig en fridsam grav, 

dit skall du rödögd ramla. 

Glatt med min järnskodda tiggarstav 
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skall jag fösa dig dit, du gamla! 

 

Glatt på din grav skall jag tråda en dans 

och på din vård skall bli skrivet: 

Vila i frid, du min andes svans, 

hindrande bihang till livet.
79

 

Inte bara finns det än mer transtextuella kopplingar till marxistisk teori i dikten de är också 

presenterade i en uppenbar kampkontext. Diegesen i dikten, själva riktningen, är djupt 

revolutionär. Narrativet beskriver övergången från att vara en klass i sig till att bli en för sig 

med allt vad det innebär. Först problemformuleringen, sorgen (i sammanhanget kapitalismen) 

förslavar eller mördar. Sen följer den spontana insikten och det intiala motståndet, ”trotsa”, 

”vägra” och den mullrande motsträvigheten i att vägra befallningen att ”tiga” och ”sitta”. Det 

sistnämnda illustrerar en vild strejk bättre än något annat jag läst. Vad som sen följer är den 

medvetna vändningen, den”plågas stav” som i ”Gengångare” var det vapen vilket 

borgarklassen pryglade arbetarna med vänds emot dem själva, denna gång järnskodd. 

Återigen en transtextuell referens till Det kommunistiska manifestet: “The weapons with 

which the bourgeoisie felled feudalism to the ground are now turned against the bourgeoisie 

itself”.
80

 Att Andersson kallar fienden ”du gamla” är likaledes kompatibelt med de 

revolutionära tankegångarna. Det är först när det gamla är krossat, dött och begravet som man 

kan bygga den nya världen. Det är först då som livet kan börja, när det ”hindrande” bihanget 

är avkastat. Även titeln, “Visa, tillägnad all ömklighet” klingar revolutionärt, att låta sorgen 

och eländet ta över leder kort sagt ingenvart. Man är nästan frestad att anakronistiskt hävda en 

koppling mellan Andersson och Joe Hills påstådda sista ord, ”Don‟t mourn, organize!”. Men 

det låter jag bli. Den marxistiskt utopiska historiesynen sammanfattat i en fem strofer lång 

dikt. En historie och samhällssyn som vi förut såg är avhängigt kollektivet och inte individen, 

detta syns på fler ställen i Anderssons litteratur. Blockcitatet som följer är taget från en novell 

ifrån Kolvaktarens visor som heter ”En anklagare”. Berättaren arbetar som biträde åt en 

kartirtare, och beskriver denne som: ”[…]en student med flickhänder, skägglös och vek, som 

det står i ‟Vikingen‟. Dä är en överklassare, förstår du, en sån som ska bli styresman för 

skogen, jägmästare eller nå sånt där. För övrigt är han hygglig”.
81

 Bortsett från den flagranta 

sexismen, som är nog så intressant men tillhör en annan uppsats, så beskriver han en 

grundläggande fråga för att en klass skall kallas medveten. Han skiljer på individ och klass, 
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det är kartritarens klasstillhörighet som ligger till grund för följande tal, inte hans individuella 

egenskaper: 

Å så när vi kom till Pajsodammen, där Mjölnar-Anders, du vet, skar halsen 

av sig för tolv år sen, så sa jag: ”Här skar en fattig satan halsen av sig en 

kulen kväll, för han hade ingenting att äta, å dä var herrarnas fel”. – ”Hur 

så”, sa han, ”inte kan nån rå för om en går och tar sitt eget liv.” – ”Jaså”, sa 

ja, ”dä var då märkvärdigt, dä, för om en karl arbetar allt han kan, å är ett 

slags hjälpreda mä allt som ska repareras å göras vid ett bruk, å han får så 

klent betalt så han svälter sig galen, har inte arbetsgivaren skuld då”? – då 

svara kartritarn ingenting.
82

 

Här illustreras skillnaden mellan klassernas potential att föklara världen. Som Lukács menade, 

om borgerligheten kunde lyfta blicken ifrån den enskilda individen som förklaringsmodell så 

är de en förlorad klass.
83

 Om det inte är Mjölnar-Anders eget fel att han fann sig tvingad att ta 

sig av daga så måste förklaringen sökas någon annanstans. När detta perspektiv erbjuds för 

kartritaren så blir tystnaden talade. Arbetarklassen i sin tur är tvingade till att lyfta 

perspektivet från den individuella nivån för att kunna göra anspråk på sin rätt, för att kunna bli 

medvetna helt enkelt. Att detta medvetande, om än teoretiskt abstrakt, är av allra största vikt 

för arbetarklassen syns bland annat i ”Visa vid kolvakten”, öppningsdikten ifrån Kolvaktarens 

visor, här citerat i sin fulla längd: 

Svart smyger natten kring stenstödda land – 

 somna ej, somna icke in! 

Om du somnar kan du väckas av en helvetesbrand 

och den brödlöses sorg skall bli din 

 

Kring rider vinden, klagande, kall, 

bitande, stickande hård. 

Hän över trädlösa vidder kör i vall 

härjarens från Rolösa gård. 

 

Här vid din brandeld är han from som ett lamm, 

bits ej rivs ej en gång. 

Mumlar och viskar och smeker sig fram – 

vagvisemild är hans sång. 

 

Lyssna ej till sången, värna ditt bröd, 

väktare, tills vakten du gjort! 

Snart stiger solen i blodglans röd 

ur de östliga skogarnas port. 

 

Då får du glömma din ödemarksnöd – 

somna ej, somna icke förr! 

Då får du sova och drömma dig död 
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bakom kolkojans sotiga dörr.
84

 

Kursiveringen och dubbleringen av uppmaningen att hålla sig vaken, accentuerar vikten av att 

se på världen och på sitt värv med öppna ögon och nykter blick. Om så inte görs, om man 

faller till föga för den vaggande och illusoriska vinden som i sammanhanget kan tolkas som 

klassfredens budskap så kommer klassen att vara dömd till evig träldom, fattigdom och svält. 

I ”Visa vid kolvakten” så antyds det om vad en eventuell framtid har att erbjuda den 

undertryckta klassen om de bara lyckas motstå de sövande och passiviserande påbud som den 

borgerliga vinden kommer med. Att den värmande solen lyser röd är talande, en vaken och 

medvetens klass har socialismen att se fram mot, och bara den kan låta klassen att komma 

bort från den nöd som den är intvingad i. Brandmotivet är extra intressant då det i detta finns 

en direkt koppling mellan Andersson och hans inspiratör och föregångare Leon Larsson. 

Dennes litteratur var fylld till bredden med eld och bränder, som inte sällan symboliserade 

revolutionen och klasshat.
85

 Skillnaden är dock att Anderssons eld är förgörande, den mörkare 

sidan av detta elements alla positiva egenskaper. Att ungsocialisternas tidning under perioden 

hette Brand gör inte den transtextuella kopplingen mellan ”Visa vid kolvakten” och den tidiga 

revolutionära litteraturen i Sverige svagare. I detta så spelar även formen en stor roll. Dikterna 

i Kolvaktarens visor är precis som den absoluta majoriteten av Dan Anderssons lyriska verk 

relativt traditionella i sin form. I stort sett varenda dikt är antingen fyrradiga eller åttaradiga 

strofer med slutrim, fyrradingarna med korsrim som exempelvis ”Visa vid kolvakten”. De är 

skrivna, som titeln på samlingen antyder, likt visor och många av dem är också tonsatta av en 

rad olika artister genom årens lopp. Litteraturhistoriskt likväl som politiskt bör man se den 

använda formen som en direkt fortsättning på den tidiga arbetarlitteraturens kulturella yttring 

vars främsta syfte var att främja klassmedvetandet.
86

 Formmässigt så är även hela 

Kolarhistorier intressant i sammanhanget då det i sin helhet utgör en samling historier vars 

berättare är en arbetare som skriver ner en del av klassens gemensamma historia. Många av 

novellerna är dessutom historier om hur det berättas historier för varandra i en kulen 

kolarkoja, ”Sagan om Vagnberget”, ”Spökhistorier” och ”Mats berättar om underliga 

människor och underliga ting” är alla exempel på sådana.
87

 Dessa handlar om lokala legender 

och möten med gastar och spöken som kolarbetarna påstår sig ha varit med om. Detta kan 

skönjas i vad som i det närmaste kan liknas vid författarens förord; ”Dessa anteckningar har 

jag brukat läsa upp för Mats, kamraten, därefter har de blivit skrivna, och han har gett mig 
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goda vitsord på, att sämre kunde de ha skrivits. Men Mats är bara skogsman och så är jag. 

Vad vi skriva och tala om får bedömas med hänsyn härtill”.
88

 Det handlar alltså om en 

novellsamling som handlar om hur arbetare gemensamt bygger ett medvetande genom att 

berätta historier om deras gemensamma erfarenheter. En novellsamling som i sin tur alltså är 

ett verktyg i konstruktionen av klassmedvetandet. Som Lenin menade, det är inte 

uppfinnandet av en ny litteratur utan snarare ett traditionellt berättande som får sitt politiska 

innehåll och utveckling från den samhälleliga kontext  den är skriven och läst i.
89

  

Sammanfattning 

För att avsluta och runda av det hela kan jag konstatera att arbetarklassen och dess 

medvetande är det själva ramverk som håller textuellt håller ihop Kolarhistorier och 

Kolvaktarens visor. Med den uppenbara kopplingen som finns mellan dessa texter och 

arbetarrörelsens egna mer politiska kulturyttringar så är det inte förmätet att påstå att de båda 

dessutom hade och har potentialen att fungera som bidragande byggstenar i en konstruktion 

av ett revolutionärt medvetande. Styrkan som båda textsamlingarna uppvisar i sammanhanget 

är inte dess teoretiska ”renhet” eller att de skulle vara brinnande pamfletter i socialismens 

tjänst, snarare tvärtom. De beskriver en ambivalent verklighet där de ideologiska sprickorna 

tar stor plats och ger texterna liv. I denna fråga hade han en betydligt vassare penna än ovan 

nämnda Leon Larsson för att ta ett exempel på motsatsen. Andersson visar på många ställen 

det traumatiska och motvilliga i arbetarklassens födelse, och gör tydligt kopplingen till 

kapitalismens explosiva framväxt. Denna gemenskap i förtrycket, i förhållandet till 

kapitalismen ger på samma gång arbetarklassen i hans texter en stark solidaritet och med det 

likartade intressen. Det tvångsmässiga skänker inte sällan hans karaktärers stor ovilja till både 

arbete och förtryck. Kapitalismen i sin tur är ett totaliserat och objektifierat fenomen som inte 

sällan jämförs med gudomar av olika slag. Detta skänker i sin tur en uppgivenhet och en 

fatalism hos Anderssons proletariat, ofta finns där en närmast reaktionär längtan till en, 

åtminstone i fantasin, enklare tillvaro. En tillvaro där hungern och fattigdomen, som är så 

central i Anderssons skildring av skogsarbetarnas tillvaro under kapitalismen, är frikopplad 

ifrån det strukturella förtrycket. Ett romantiserande som nästan liknar 60- och 70talets gröna 

vågen, en vilja att ställa sig utanför det onämnbara och förtryckande. Inte sällan beskrivs 

denna längtan som motstånd, som kamp. Men på andra sidan av myntet hittar man en 
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marxistisk medvetenhet en syn på samhället och historien som menar det motsatta. Att allting 

hänger ihop och att man inte kan ställa sig utanför samhällsstrukturerna. Då anar man spåren 

av den politiskt brinnande Andersson och det är i dessa dikter och noveller som vi finner 

kopplingarna till den teoretiska marxismen, andra författare likt Larsson och ett socialistiskt 

bildspråk. Som slutpunkt skulle jag vilja påstå att Andersson beskrev, åtminstone i sitt tidiga 

författarskap, inte en klass i sig eller för den delen en medveten klass för sig. Utan han 

porträtterade klassmedvetandets process som sådan, med alla dess motgångar och ideologiska 

sprickor. Som om hans texter vore ömsom uttröttade och rånade på allt vad politiskt hopp 

heter ena dagen och lika hoppfulla och engagerade den andra. Andra skulle, och har, pekat på 

att så fungerar människan psykologiskt. Jag vill mena att så fungerar klasskampen. 
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