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Program 
 

      Onsdag den 9. december 
      https://mau-se.zoom.us/j/66877771493?pwd=eXpZS0JId2R4b2hmQm13VWVQQWtYUT09 
 

• 10.30- 10.50: Velkomst  
 

• 11.00 – 12.30. Sektion 1: Panel: Prekære aktører i samtidslitteraturen (Abejderlitteratur set 
fra Centre for Uses of Literature) 
Moderator: Åsa Arping 

Jon Helt Haarder: ”Prekær maskulinitet i dansk ’ghettolitteratur’” 
 

Johanne Gormsen: ”Er forfatteren en prekær arbejder?” 

Mathies Græsborg Aarhus: ”Den arbejdsløse – fra venstrefløjens tragediehelt til 
højrepopulismens spøgelse” 
 
 

• 13.15 - 14.30:  Sektion 2: Motiv og topos   
Moderator: Nicklas Freisleben Lund 
 
Beata Agrell: “Fabriksflickan som motiv, kliché och topos i tidig skandinavisk och 
engelskspråkig arbetarskildring och populärlitteratur” 
 
Per-Olof Mattsson: ”Från flanörens sällskapsrum till kollektivets vardagsrum. Gatan i 
skandinavisk arbetarlitteratur” 

 
• 14.40 – 15.55. Sektion 3: Metafor og intertekstualitet   

Moderator: Anker Gemzøe 

Anna Forssberg: ”Arbetets bilder – om metaforikens betydelse i arbetarlitteraturen” 
 
Henrik Yde: ”Om intertekstualiteten i Martin Andersen Nexøs værker” 

 
 
     Torsdag den 10. december 
     https://mau-se.zoom.us/j/66714318720?pwd=SHl1WDVIVlVSMWYxYmkrMU5ETWs0QT09 
 
 

• 10.00 - 11.45. Sektion 4: Solidaritetsbilleder og -ytringer  
Moderator: Erik Svendsen 
 
Peter Forsgren: ”’Bärare runt världen / bärare av tunga bördor’ – Josef Kjellgren och den 
internationella solidariteten” 

Magnus Gustafson: ”Agda Östlund och Helga Karlsen – två socialdemokratiska kvinnliga 
pionjärer i Norden, en komparativ retorisk studie” 

 
Christine Hamm: ”Interseksjonelle perspektiver i arbeiderlitteraturen - Karen Sundts Heltinden paa 
Kuba. Fortælling fra frihedskampen (1898) som eksempel” 



 

• 12.15 – 13.30. Sektion 5: Nye teoretiske perspektiver 
Moderator: Magnus Nilsson 
 
Anna Björk Einarsdóttir: “Proletarians of the Earth: Comintern Aesthetics on the Edges of the 
World” 
 
Åsa Arping: ”Från klasskonflikt till identitetspolitik? Teoretiska utmaningar kring nutida 
skönlitterära klasskildringar”  
 

• 13.45 – 15.00. Sektion 6: Samtidige kredsløb  
Moderator: Christine Hamm 
 
Annika Olsson: ”Jag Zlatan och andra idrottsberättelser som nordisk arbetarlitteratur i 
globaliseringens tidsålder” 

Maria Wahlström: ”En fransk förnyare av arbetarlitteratur? Receptionen av Édouard Louis 
romaner i Sverige och Norge av kritiker med rötter i en arbetarlitterär tradition 

 
 

• 15.10 - … Afslutning 
Opsamling, netværksnyt og drøftelse af fremtidige initiativer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstracts 
 
Sektion 1: 

Panel: Prekære aktører i samtidslitteraturen – ghettobeboeren, forfatteren og den arbejdsløse 
 
I de senere år har begrebet om ”prekariatet” – med en længere international virkningshistorie – fået et 
gennembrud i de nordiske lande, også i litteraturforskningen. Efter sigende er den traditionelle 
arbejderklasse, der var kendetegnet ved manuelt arbejde og korte uddannelser, i færd med at blive erstattet 
af prekariatet, der er kendetegnet ved langt mere heterogenearbejds- og livsformer, men som primært 
forenes af sin usikre sociale position. Dette panel diskuterer tre vidt forskellige litterære figurer, som alle 
kan siges at være forbundet med det moderne prekariat: beboere i udsatte boligområder; forfatteren, hvis 
arbejde i stigende grad betegnes som prekært; og den arbejdsløse, hvis politiske rolle har ændret sig i takt 
med prekariseringen af arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i forskellige nye litterære sociologiske 
metoder som actor-network theory, affektteori og empiriske studier af forfatteres skrivevirksomhed 
diskuterer oplæggene i dette panel, hvad der adskiller og (potentielt) forener disse vidt forskellige aktører. 
De tre paneldeltagere arbejder i det store forskningsprojekt Uses of Literature. The Social Dimensions of 
Literature på SDU. 
 
Jon Helt Haarder, Syddansk Universitet: ”Prekær maskulinitet i dansk ’ghettolitteratur’” 
Johanne Gormsen, Københavns Universitet: ”Er forfatteren en prekær arbejder?” 
Mathies Græsborg Aarhus,  Syddansk Universitet:  ”Den arbejdsløse – fra venstrefløjens tragediehelt til højrepopulismens 
spøgelse” 
 

Sektion 2: Motiv og topos 
 
Fabriksflickan som motiv, kliché och topos i tidig skandinavisk och engelskspråkig 
arbetarskildring och populärlitteratur 
Beata Agrell, Göteborg Universitet  
 
Mitt paper ägnas ”fabriksflickan” som litterärt motiv och social kliché under det industriella 
genombrottets tid. Motivet blev omåttligt populärt och fick snabbt stor internationell 
spridning i många genrer och texttyper, som också flitigt översattes. Men vilka föreställningar 
om den kvinnliga industriarbetaren var det då som häftade vid ”fabriksflickan” och hur kom 
de att forma motivet? Eftersom fabriksflickan arbetade utanför hemmet på en manligt 
dominerad arbetsplats ansågs hon å ena sidan som lättfotad och oanständig; denna bild gavs 
ofta i populärlitteratur och kolportageroman, där motivet var särskilt omtyckt. Titlar som 
Olga, den vackra fabriksflickan eller Stockholms skuggsidor (1904) och En kärleksdröm: den 
vackra fabriksflickan Rosa Bergs kärlek och lidanden (1900) antyder vad det rörde sig om. 
Men eftersom fabriksflickan samtidigt var utsatt, hotad, utsläpad, förtryckt och upprorisk så 
kunde hon också skildras som offer och martyr eller som kämpande hjälte; så t.ex. i vissa 
arbetarskildringar och sedelärande berättelser (Maria Sandels Virveln 1913, The Factory Girl 
or Gardez la Coeur, 1847).  
 
Vad jag vill undersöka är hur denna ”fabriksflickans” mångfaldiga och samtidigt klichéartade 
betydelsepotential tas i bruk i olika texttyper och hur motivet i olika gestaltningar förmedlar mellan den 
tidiga industrialiseringens historiska verkligheter och de litterära texternas olika diskurser. Det 
motivbegrepp jag prövar bygger på Jesper Gulddals (2008) idé om motivet som ett gränssnitt, som 
förmedlar mellan texten och en materiell, institutionell eller diskursiv verklighet och därvid utövar en både 
mimetisk, formande och återverkande funktion. Jag kommer också att ta stöd avl motivstudier gjorda 
inom vårt nätverk av Niklas Freisleben Lund (2018) och Ingrid Nestås Mathiesen (2019). 
 
 
 



Från flanörens sällskapsrum till kollektivets vardagsrum Gatan i skandinavisk arbetarlitteratur 
Per-Olof Mattsson, Stockholms Universitet 
 
Arbetarklassen, arbetarrörelsen och arbetarlitteraturen är starkt förknippade med framväxten av städer. 
Städer skiljer sig från byar genom sina gator. Gatan spelar en betydande roll i den nordiska 
arbetarlitteraturen. Gatan kan befinna sig i ett fabriksområde, den kan vara en central gata i en storstad, 
den kan vara en gata i förstaden som främst befolkas av arbetare. Den kan vara den scen där prostitution 
uppträder, den kan vara platsen för arbetarrörelsens demonstrationer, den kan vara scenen för de 
maktägandes parader. Gatan är scenen för transporter av alla de slag, men också scenen för konflikter. I 
arbetarrörelsens historia är gatan platsen där arbetarna samlas för att formera sig. Den är också en arena 
där könsmaktsordningen avspeglar sig och konflikter utspelas mellan moraliska föreställningar och 
kvinnors vilja att röra sig fritt på gatorna. Arbetarlitteraturen utvecklade en speciell estetik för 
representationen av gatan. Friedrich Engels analyserade 1845 storstadens gata i Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England. Han betonade, i likhet med senare analyser, atomiseringen av människorna. Men den 
engelske poeten William Wordsworth betonade nästan 30 år tidigare i en lång dikt om London (The 
Prelude) en annan sida – ”the unity of men” – som staden och gatan gjorde till en möjlighet. 
Manifestationer av olika slag på gator och torg blev ofta brännpunkter som representerade konflikter, 
men de kunde också utgöra en estetisk metod i litteraturen med vars hjälp författaren kunde koncentrera 
ett helt samhälles motsättningar. De kan sägas utgöra en form av kollektiv performativitet, det vill säga de 
var ett slags handling i sig, inte bara uppvisningar i största allmänhet. När arbetarna marscherar eller 
överheten paraderar betraktas de ofta i litteraturen av representanter för andra klasser. Gatan blir då en 
scen där antagonismen mellan klasserna spelas upp. I Das Passagen-Werk reflekterar Walter Benjamin 
över gatan som ”kollektivets vardagsrum”. Han tillfogar att ”sanna kollektiv lever på gatan”, där de 
upplever och förstår lika mycket som individer som skyddas av fyra väggar. Den kollektiva 
stadsvandringen i form av demonstrationer kan betraktas som en metod för att förstå samhället och 
staden. Jag kommer att använda exempel ur svensk, dansk och norsk arbetarlitteratur.  
 
 
 
Sektion 3: Metafor og intertekstualitet 
 
Arbetets bilder – om metaforikens betydelse i arbetarlitteraturen 
Anna Forssberg, Karlstads Universitet 
 
Som en av rottrådarna till den svenska arbetarlitteraturen nämner Hans O Granlid i Martin Koch och 
arbetarskildringen Émile Zola (1957). I mina tidigare studier av arbete i arbetarlitteraturen har jag jämfört 
Zolas Germinal och Falkbergets An-Magritt (2016). I detta paper behandlas två metaforer av 
arbetsrelaterade företeelser hos Zola, i Au bonheurs des Dames (1883) respektive i Germinal (1885), som 
lagda bredvid varandra överraskar. 
 
En jämförande diskussion kommer att föras med utblickar i några ännu ej fastställda skandinaviska 
exempel vad gäller metaforik i anslutning till arbetet. Vilka bilder ges arbetet, arbetsplatsen eller andra 
arbetsrelaterade företeelser? Teoretiskt används, vid sidan av traditionell förståelse av komparatism, 
intertextualitetsbegreppet från Barthes och Kristeva. Det kan också finnas anledning att diskutera 
metaforiken i termer av performativitet. Det bildspråk som studeras faller inom kategorierna människa–
natur och människa–maskin, men också massans myller. Skandinaviska romanexempel som sannolikt blir 
aktuella är Martin Kochs Arbetare (1912) och Hans Kirks Daglejerne (1936), men andra kan tillkomma. 
Studien ligger inom konferensrubriken ”Komparativisme og nordisk arbejderlitteratur”. 
 
 
Om intertekstualiteten i Martin Andersen Nexøs værker 
Henrik Yde 
 
De to danske litteraturforskere Lars Peter Rømhild og H.A. Koefoed gjorde tidligt opmærksom på, at den 
unge Martin Andersen Nexø stod under direkte påvirkning af tidligere og samtidige digtere og litterære 



retninger: Folkeviserne, Johs. Ewald, impressionismen (J.P. Jacobsen), den tidlige symbolisme (Johs. 
Jørgensen, Sophus Michaëlis) samt realismen (Henrik Pontoppidan). 
  
Heri er der intet overraskende. Unge digtere begynder ofte som epigoner og er generelt mindre 
selvstændige end modne digtere. Nexø er ingen undtagelse fra denne regel. 
  
Efter udgivelsen af Pelle Erobreren (1906-1910) ville Nexø imidlertid gerne tegne et billede af sig selv som 
en rent autodidakt ’underklassens digter’. Det hørte med til denne selviscenesættelse, at han nu forsvor, at 
læsning i andres bøger skulle have haft nogen som helst betydning for udformningen af hans egne. Ikke 
desto mindre var han, hvad ikke mindst Pelle Erobreren selv vidner om, faktisk et belæst menneske med en 
dyb viden om og et levende forhold til europæisk åndsliv gennem to-tre tusind år. 
  
Her – i Pelle Erobreren, senere i bl.a. Ditte Menneskebarn og i hans Erindringer – er der imidlertid ikke tale om 
epigoneri, men om en diskret og dog direkte sporbar, kvalificeret dialog med digtere og værker, som 
tidligere havde behandlet de samme temaer, som Nexø nu tog op på nye måder: Esajas’ Bog, 
Mosebøgerne, evangelierne, Dante og i nyere tid især Cervantes, Victor Hugo og Fjodor Dostojevskij. 
  
Dette forhold har ikke tidligere været betonet i Nexø-forskningen, måske fordi man – med urette – har 
vænnet sig til at betragte forfatterskabet som slet og ret socialrealisme. 
 
 
 
Sektion 4: Solidaritetsbilleder og -ytringer 
 
”Bärare runt världen / bärare av tunga bördor” – Josef Kjellgren och den internationella 
solidariteten 
Peter Forsgren, Linnéuniversitetet 
  
I 1930-talets numera klassiska generation av svenska arbetarförfattare var Josef Kjellgren (1907-1948) den 
som kanske mer än någon annan skildrade kollektivet, arbetsgemenskapen och klassolidariteten. Detta 
märks inte minst i hans två stora romaner, Människor kring en bro (1935) och Smaragden (1939-1948), men 
är även framträdande i hans lyrik. 
 
Den föreslagna presentationen syftar till att visa hur klassolidariteten hos Kjellgren ofta får ett globalt 
perspektiv, dels grundad på gemensamma arbets- och livsvillkor, dels på en gemensam politisk kamp. 
Presentationen tar sin utgångspunkt i författarens lyrik, främst hur tematiken varieras i diktsamlingarna 
Fyrsken (1931) och Occident (1933), och avslutas med en analys av hans enda drama, Okänd svensk soldat 
(1938) – filmatiserat 1948 av Hampe Faustman med titeln Främmande hamn - där tematiken också är 
kopplad till det spanska inbördeskriget. 
 
 
Agda Östlund och Helga Karlsen – två socialdemokratiska kvinnliga pionjärer i Norden, en 
komparativ retorisk studie 
Magnus Gustafson, Malmö Universitet 
 
Mitt paper är en komparativ retorisk studie över svenska socialdemokraten Agda Östlunds (1870–1942) 
journalistik i Morgonbris och norska socialdemokraten Helga Karlsens (1882–1936) journalistik i 
Arbeiderkvinnen. Agda Östlund var en av de fem första kvinnorna som valdes in i riksdagen när allmän och 
lika rösträtt för första gången tillämpades i Sverige år 1921. Helga Karlsen blev 1928 den första kvinnan 
som representerade Arbeiderpartiet i Stortinget. 
 
Morgonbris grundades av Kvinnornas Fackförbund, men övergick snart till den socialdemokratiska 
kvinnorörelsen. Arbeiderkvinnen gavs ut av Arbeiderpartiets kvinnoförbund. 
 
Både Östlund och Karlsen hade en bakgrund i arbetarklassen. Båda var också politiskt aktiva under lång 
tid. Vilka typer av retoriska strategier använde de i sin journalistik med hänsyn till politisk situation och 



tilltänkt publik? Vilka likheter och olikheter fanns, och i vad mån kan de förklaras utifrån det politiska läget 
i respektive land? Förändrades de retoriska strategierna över tid, och i så fall varför och på vilka sätt? I vad 
mån präglades de retoriska strategierna av klass- och könsperspektiv? Vilket perspektiv är överordnat?  
 
Min teoribakgrund kombinerar historiska, retoriska och litterära perspektiv och har en intersektionell ansats 
kring klass och kön. Syftet med jämförelsen är att belysa hur kvinnliga arbetarpolitiker i Norden agerade på 
det politiska fältet i en period när klass och kön var problematiska kategorier, som inte heller självklart 
samordnades. Jämförelsen skall också bidra till att sätta in den socialdemokratiska kvinnorörelsen i ett 
nordiskt sammanhang.  
 
Interseksjonelle perspektiver i arbeiderlitteraturen - Karen Sundts Heltinden paa Kuba. 
Fortælling fra frihedskampen (1898) som eksempel  
Christine Hamm, Universitetet i Bergen 
 
Karen Sundt (1841-1924) var den første norske kvinnelige redaktøren da hun vikarierte for 
J.C.T. Castberg i det Venstre-orienterte bladet Varden i 1885-1886. Hun holdt radikale 
innlegg i Kristiania Arbeidersamfund, skrev fortellinger som vektla arbeiderperspektiv og hun var aktiv 
for kvinnesaken. Hun livnærte seg imidlertid mest av de utallige romanene sine, som ble solgt av 
omreisende bokselgere og som særlig var populære blant arbeidere. Hun var på sin tid en av Norges mest 
leste forfattere, men er nesten glemt av litteraturforskere i dag. 
 
Innlegget mitt argumenterer for at det er viktig å løfte henne frem igjen som en interessant 
skribent. Ikke minst viser hennes tekster at arbeiderlitteratur ikke kan forstås uten et blikk på 
forfatterens engasjement for andre saker enn arbeidersaken. Karen Sundt tok eksempelvis opp 
perspektiver i romanene sine som dominerer kjønnsforskningen i dag: I en roman som 
Heltinden paa Kuba ser hun nasjonal frigjøringsstrid, klassekamp, kvinneaktivisme og 
raseopprør som uløselig knyttet til hverandre. I den melodramatisk anlagte fortellingen om 
Vera Anguirillo, som åpenbart appellerte sterkt til norske arbeiderkvinner, får hun kritisert 
både imperialisme, kapitalisme og patriarkale samfunnsstrukturer på en effektiv måte. Hun 
drøfter interseksjonelle perspektiver 100 år før teorien ble etablert, men er det tilfeldig at hun 
gjør det i en arbeiderlitterær tekst? 
 
 
 
Sektion 5: Nye teoretiske perspektiver 
 
Proletarians of the Earth: Comintern Aesthetics on the Edges of the World  
Anna Björk Einarsdóttir, University of California-Santa Cruz/ Háskóli Íslands 
 
Since the late 1990s and early 2000s, world literature has been the dominant paradigm for studying the 
global circulation of literature (Damrosch 2003; Casanova 2007; Moretti 2005). This turn towards the 
global and the world has been scrutinized by critics who have pointed out how the Western literary 
tradition has dominated the discussion. As a result, literary systems governed by alternate logics, histories, 
and politics have had a minor effect on the theorization of world literature. And yet, other systems of 
literary circulation have formed a part of and intersected with Western world literature. At times, such 
systems have competed with Western hegemony over the term while also developing independent 
circulation routes. Thus, critics have turned their attention to an alternate mapping of world culture 
centered on the networks surrounding Moscow as a core location within the socialist world of the 20th 
century (Clark 2011; Lee, Glaser 2019). Within this alternate — indeed socialist — orbit, writers from far-
flung corners of the world formed a part of networks that connected people, places, institutions, and 
cultures through circuits oriented around socialist ideals, politics, and hegemony. Drawing on Lee and 
Glaser’s concept of ‘Comintern aesthetics,’ this paper looks at how such aesthetics developed in 
peripheral contexts that were often marked by isolation. In particular, the paper examines how peripheral 
contexts saw the emergence of ‘native’ or ‘ethnic’ forms of the proletarian subject and how such 
developments reverberated across different contexts. The paper looks at the centrality of the indigenous 



revolutionary in proletarian literature of the Andean region of Latin America as well as in Mexico in 
conjuncture with US proletarian fiction focused on black sharecroppers and peasants in the US South, 
while, finally bringing to bear upon this discussion the centrality of farmers and farm-workers in Nordic 
fiction. In short, by placing Nordic interwar proletarian literature in dialogue with other such peripheral 
literary traditions, the paper highlights the importance of establishing the particularities of peripheral 
proletarianism(s).  
 

Från klasskonflikt till identitetspolitik? Teoretiska utmaningar kring nutida skönlitterära 
klasskildringar  
Åsa Arping, Göteborg Universitet 
 
Mitt planerade paper utgår från ett pågående projekt kring klasstematik i svensk nutidsprosa och har två 
utgångspunkter. Den första handlar om teoretiska perspektiv mer generellt – med vilken optik är det 
rimligt att närma sig samtida klasskildringar? Och vilka är för- och nackdelarna med att den teori vi ofta 
anlitar är ”internationell”, medan objektet vi undersöker i hög grad präglas även av nationella eller 
regionala särdrag? Den andra utgångspunkten rör det faktum att det vi i allmänhet granskar är 
skönlitteratur, fiktion. Vad betyder det då att den teoriapparat vi gärna rör oss med i så hög grad är 
samhällsvetenskaplig – hur påverkar det i sin tur vilken litteratur vi väljer att studera och på vilka sätt vi 
närmar oss den? Avslutningsvis utmynnar diskussionen i en fråga om räckvidd: finns klass i viss litteratur 
eller i all litteratur, och bör vi i så fall bry oss om det? 
 

 

Sektion 6: Samtidige kredsløb 
 
Jag Zlatan och andra idrottsberättelser som nordisk arbetarlitteratur i globaliseringens tidsålder 
Annika Olsson, Malmö Universitet 
 
När Jag är Zlatan Ibrahomovic publicerades 2011 fick den ett enormt genomslag. Denna självbiografi, som 
författats av David Lagercrantz, blev både en kritikersuccé och bästsäljare, och beskrevs ofta som en 
klassisk klasskildring där Zlatan berättade om ”ett modernt klassamhälle” (Luciano Astudillo, Aftonbladet, 
16/11 2011). I artikeln” Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimovic och 
renhetens paradox” (Olsson 2014) har jag tidigare analyserat hur Zlatan i denna berättelse och i det 
svenska offentliga samtalet oftast blir inskriven i en förortsdiskurs där hans kropp och tal får representera 
det ”icke-svenska” och därigenom fungera som centrala markörer för en person som lyckats trots sitt 
ursprung och bakgrund inte tack vare. Här vill jag utveckla och fördjupa analysen genom att läsa Jag 
Zlatan och andra idrottsberättelser som t.ex. Max Lundgrens bokserie om Åshöjdens BK som centrala 
delar av den nordiska arbetarlitteraturen. Relationen mellan just arbetarlitteratur och idrottslitteratur, som 
genrer, kommer att stå i fokus tillsammans med frågor kring glokalisering och intersektionalitet. 
 
 
En fransk förnyare av arbetarlitteratur? Receptionen av Édouard Louis romaner i Sverige och 
Norge av kritiker med rötter i en arbetarlitterär tradition 
Maria Wahlström, Stockholms universitet 
 
Édouard Louis (f. 1992) väckte stor uppståndelse med sin kortroman ”Göra sig kvitt Eddy Belle Guele” 
som publicerades 2014. En familjehistoria som uttryckligen vävs samman med de socioekonomiska 
förutsättningarna i det franska samhället. Tematiken återkommer i romanerna ”Våldets historia” (2017) 
och ”Vem dödade min far?” (2018) Den centrala tematiken är det förtryck som arbetarklassen genomlidit 
och som i dagens Frankrike förvandlats till hat och våld. Detta skildras inte minst i synen på 
maskulinitet/manlighet. Louis anknyter till en äldre tradition av franska författare (t.ex. Zola) och 
återupplivar den naturalistiska (?) tanken om att det är systemet (i ordets vidaste bemärkelse) inklusive arv 
och miljö som påverkar individen på ett förmenande sätt. I mitt paper diskuterar jag receptionen av Louis 
verk och de varierade sätt på vilka kritikerna har diskuterat denna nya franska arbetarlitteratur och vad 
denna reception betyder för synen på arbetarlitteraturen. 


