
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Föreningen Arbetarskrivare 2016 

 

Medlemsutvecklingen 

 

Årsskiftet 15/16 308  enskilda, varav 155 kvinnor, 153 män 

     7 organisationer 

 

Årsskiftet 16/17 359  enskilda, varav 177 kvinnor, 182 män 

  12   organisationer  

 

 

Förändringar under 2016: 

Enskilda medlemmar + 96   (2015: 133 nya medlemmar) 

Ej förnyat medlemskap  - 35  (2015: - 20 som ej förnyade) 

Meddelat avgång/paus/avliden  - 10   (2015:  - 4 meddelat avgång) 

Medlemsökning enskilda     51  (2015: 109 i medlemsökning) 

 

Friplåtare    13      (oförändrat jämfört med 15/16) 

Organisationer, föreningar, kontaktpersoner 

som får Klass utan kostnad/medlemskap.  
 

 

Att notera: 

 

Vi har under 2016 haft en differentierad medlemsavgift, som i siffror slog ut enligt följande: 61 % 

betalade ordinarie avgift 250 kr, 26 % den lägre avgiften på 150 kr, 5 % betalade avgifter från 2015 och 

8 % betalade inget alls, då de hade fritt medlemskap under året (de blev medlemmar under sista 

kvartalet av 2015).     

 

Vi har 7 medlemmar som är bosatta utanför Sverige (4 Norge, 1 Finland, 1 Danmark, 1 Schweiz).     

 

Bland de nya medlemmarna är det 14 som gått över från prenumerant till medlemskap under 2016. 

 

Vi har under året värvat medlemmar vid bl.a. bokmässan i Göteborg, Boken på arbetsplatsen, 

Socialistiskt forum, bokbordet i Årsta och vid våra bokreleaser under hösten. 

 

 

 

Årsmötet 

 

Årsmöteshelgen den 19-20 mars blev en händelserik och lördagen innehöll bland annat föreläsningar 

av författarna Lena Kallenberg och Mats Berggren. Henrik Johansson berättade om uppstart av 

skrivcirklar och redaktionen för KLASS berättade om KLASS. Dessutom delades Föreningen 

Arbetarskrivares årliga stipendium ut till Sofia Grunditz för hennes text ”Ett brev pga. underjordisk 

hemlängtan”.  

 



Vid årsmötet den 20e mars på ABF-huset i Stockholm valdes Jenny Wrangborg till ny ordförande. Till 

kassör omvaldes Monica Pettersson och som sekreterare Mimmi Sandberg. Till övriga 

styrelseledamöter valdes Henrik Johansson, Micke Evhammar, Carola Ankarborg, Anita Edman, Beata 

Hansson och Freke Räihä. Henrik Johansson utsågs inom styrelsen till vice ordförande. 

 

Mötesverksamhet 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två fysiska styrelsemöten förutom det konstituerande mötet. 

Ett i Stockholm och ett i Göteborg under bokmässan. Dessutom har styrelsen haft överläggningar via 

nätet och fattat beslut via mejl. 

 

Medlemskommunikation 

 

Arbetet med att utveckla de elektroniska nyhetsbrevet har gått framåt och Ludvig Eriksson har gjort ett 

mycket fint arbete med detta. De som inte har dator eller e-postadress får det elektroniska medlemsbrev 

utskrivet och hemskickat. Nyhetsbrevet, som kommer sex gånger per år har 401 prenumeranter, en 

ökning med 129 st sedan förra året. Då dessa 401 är fler än vi har medlemmar kan vi konstatera att 

nyhetsbrevets prenumeranter är inte bara är medlemmar. 

 

Mycket kommunikation och debatt sker också i vår facebook-grupp där medlemmar delar länkar till 

event, gör efterlysningar av arbetarlitteratur och styrelsen informerar om vad som är på gång. Den har 

för närvarande 441 medlemmar.  

Föreningen har också en facebook-sida för KLASS med 1501 ”likes”. Administratörer är Jane Morén, 

Carola Ankarborg och Beata Hansson. 

Information till medlemmar går även ut via medlemsregistrets mail-lista. 

 

 

Tidskriften KLASS 
 

Under året har Föreningen Arbetarskrivare fortsatt att ge ut Tidskriften KLASS. Tidskriften har 

utkommit med fyra nummer och det är även den tänkta utgivningstakten framöver. Upplagan har varit 

600 ex. Priset för ett lösnummer har varit 50 kronor. Sidantalet har varierat mellan 36-44 sidor. 

Redaktionen har bestått av Jane Morén, chefredaktör, Beata Hansson, redaktör/reporter, och Carola 

Ankarborg, redaktör/formgivare. Till redaktionens hjälp har Eva Gustafsson Sonnevi, Stefan Estby och 

Rut Ahlbeck funnits till hands som korrekturläsare, och ett stort antal medarbetare, främst medlemmar 

har bidragit med material. 

Ansvarig utgivare har varit Jenny Wrangborg. 

Distribution har till största delen skett via prenumerationer. Men KLASS har också sålts i lösnummer 

under mässor och andra sammankomster. Återförsäljare är i dagens läge ABF:s webbutik, Bokcafé 

Pilgatan i Umeå och Bokhandeln Röda Stjärnan i Göteborg. 

KLASS har en egen sida på Facebook. KLASS samarbete med Dalademokraten fortsätter med visst 

utbyte av texter. 

 

KLASS hade vid årsskiftet totalt 415 prenumeranter, varav 359 är så kallade ”medlemsprenumeranter” 

som prenumererar genom sitt medlemskap i föreningen. 56 är rena prenumeranter. Noteras kan att 14 

prenumeranter under året övergått till att bli medlemsprenumeranter. 

 

Klass beviljades tidskriftsstöd för 2017 med 125 000 kr. 

 



Klass har under året omnämnts i flera positiva recensioner på bloggen Litteratur och Klass och många 

prenumeranter har också hört av sig med positiv respons främst på sociala medier, som Facebook. 

 

Annonser i KLASS 2016: 

 

KLASS 1: 2 st 

 

KLASS 2: 3 st 

 

KLASS 3:  7 st 

 

KLASS 4:  3 st 

 

Tryckeri: Linderoths Tryckeri i Vingåker 

 

Utåtriktad och regional verksamhet 

 
Ivar LO-dagen 

 

23 februari mottog författaren Vibeke Olsson fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris vid en ceremoni på 

ABF-huset i Stockholm. Arbetarskrivarna var inbjudna att hålla ett kortare anförande om föreningen. 

Torgny Karnstedt framförde ett personligt präglat inlägg om Ivar LO, litteratur och klass, om vikten av 

läsfrämjande verksamhet inom fackföreningsrörelsen och om att arbetarlitteraturen bör läsas som 

skönlitterära avvikelserapporter. LO:s andre vice ordförandes sa under sitt inledningstal att 

organisationen alltid värnat om kulturen, något som Torgny menade rimmar illa med att LO inte längre 

har någon kulturombudsman och att man lagt ut kulturen på entreprenad till ABF. Ta tillbaka kulturen, 

uppmanade han, något som rev ner applåder hos den stora församlingen. Micke Evhammar svarade för 

bokbordet och sålde såväl böcker som tidskriften KLASS. 

 

Vibeke Olsson intervjuades under drygt en timme av vår medlem Erik Löfvendahl. Det var ett 

synnerligen spänstigt, begåvat och sympatiskt samtal som helt fångade åhörarna. Det borde ha filmats 

och gjorts tillgängligt för en bredare massa. Jan Hammarlund underhöll med sång och musik.  

 

 

Göteborg mars 

 

Den 30e mars höll Henrik Johansson en workshop om att skriva om klass på Syndikalistiskt Forum och 

försök gjordes att starta upp lokal verksamhet. 

 

Senare samma vecka deltog Föreningen Arbetarskrivare med bokbord på litteraturfestivalen Textival, 

Frilagret. 

 

Clartés årsstämma 

 

Föreningen fick en inbjudan från Clarté om att delta på deras årsstämma i Stockholm 12 mars. De ville 

lyfta frågan om arbetarlitteraturen och hade därför ordnat med olika uppläsningar. Från föreningen 

medverkade Torgny Karnstedt och Jane Morén. Torgny satte in litteraturen i ett historiskt sammanhang, 

talade om klassresor, om att synliggöra tendenser och strukturer i samhället genom litterär gestaltning 



och puffade för föreningens antologier. Jane Morén berättade om tillkomsten av och arbetet med 

tidskriften KLASS och svarade på frågor kring detta. Samtalet var livligt och många förslag uppkom på 

hur vi skulle kunna dra nytta av ett samarbete mellan organisationerna. Clarté ger ut sin tidskrift varje 

kvartal precis som vi och det fanns ett uttalat intresse av att se vilka former av utbyte som var möjliga, 

mer än att byta annonser. Vårt inslag blev mycket uppskattat, vi sålde många böcker och nummer av 

KLASS samt värvade nya medlemmar.  

 

 

Ljudboksinspelning Efter oss 

 

En solig dag i september träffades ett femtontal arbetarförfattare i en studio i Stockholm för att läsa in 

sina bidrag till antologi Efter oss. Med hjälp av ABF genomförde vi denna ljudboksinläsning och 

resultatet finns nu tillgängligt för lyssning på vår sida på Soundcloud. 

Vår förhoppning är att fler av texterna från denna och tidigare antologier ska kunna läsas in så att de 

blir enkla att lyssna på och använda i till exempel fackliga utbildningar. 

 

Releasefester och uppstartsträffar 

 

Vår nya antologi, Efter oss, har firats stort runt om i landet och releasefester med samtal och 

uppläsningar av medverkande har ägt rum i: 

 

Gävle 28e september, Joe Hill-gården 

Malmö 1 oktober, Poeten på Hörnet 

Göteborg 5 oktober, Litteraturhuset 

Kramfors 16 oktober, ABF 

Stockholm 20 oktober, Cirkeln ABF-huset 

 

 

 

Release Efter oss Joe Hill-Gården Gävle 

 

Den 28e september, på Joe Hill-gården i Gävle, hölls den första releasen för antologin. Kvällen började 

segt med bara några få själar som undrade om de kommit rätt. Vi väntade in. Vi väntade in lite till och 

vi blev femton, efter någon timme in i programmet dryga tjugo, vilket betydde så gott som fullsatt i den 

lilla lokalen. 

 

Antologin Efter oss lockade och gick åt! Alla vi lagt på bordet (14) försvann! Några exemplar av 

KLASS såldes också och en ny medlem hittade till oss. Jenny Wrangborg, David Ericsson och Carola 

Ankarborg läste. Musiker Elin Cullhed avslutade med gitarr och sång. Uppskattade läsningar. 

Uppskattad spelning. Summasummarum från oss som medverkade var det en lyckad kväll. 

 

Releasen var ett samarbete mellan Föreningen Arbetarskrivare, Joe Hill-gården, Gävle kommun och 

ABF Gästrikebygden. ABF Gästrikebygden fanns på plats under kvällen och hade på eget bevåg köpt 

en liten present till de medverkande.  

 

Malmö 

 

Releasen av Efter oss i Malmö hölls på Poeten på hörnet. Ett tjugotal personer slöt upp och hela 7 av 

antologins skribenter fick tillfälle att träffas i ett inspirerande möte. Många hade aldrig träffat varandra 



förut och det var fint att få namn och ansikte på personer vars texter man hade läst. Mot slutet av 

träffen så lade vi diskussionen mer i cirkelform och alla som var där sa någonting. Väldigt givande. 

De författare som deltog var Henrik Johansson, Freke Räihä, Pia Lindestrand, Isabell Dahlberg, Cecilia 

Persson, Andreas Svanberg och Erik Pousette. 

 

Göteborg 

 

Vi inledde med ett försök till uppstart av lokalavdelning och skrivcirkel. Det var visst lite oklart kring 

tiderna så det kom några stycken som trodde att releasen skulle börja då så vi blev ca 15 pers. Däremot 

var det dålig uppslutning av våra medlemmar i Göteborg. Föreningen presenterades och Victor Estby 

höll i en uppskattad skrivövning. Henrik Johansson samlade upp mailadresser på de som ville fortsätta 

skriva tillsammans. De hade lite olika önskemål så det var sen svårt att få de att fortsätta. Fo fortsätter 

arbetet med att hitta någon i Göteborg som vill hålla i den lokala verksamheten. 

 

Efter skrivcirkeln var det dags för releasen av Efter oss. Vi inledde med lite snack om föreningen, 

antologin och ett samtal om arbetarlitteratur. Aino Trosell, Oscar Garcia, Henrik Johansson, Jenny 

Wrangborg och Victor Estby gjorde uppskattade uppläsningar. På plats fanns även Charlotte Wikhall. 

Totalt var vi ca 35-40 pers under kvällen som helhet. Proletären fanns på plats för att skriva om kvällen. 

 

Kramfors 

 

Releasen i Kramfors blev lite annorlunda. Lokalen som ABF erbjöd var stor, en riktig "dansbanelokal", 

men åhörarna få. Tre stycken hittade dit. Tydligen var det två andra grejer på gång i lilla Kramfors den 

dagen så delvis var det troligen därför intresset var lågt. 

Vi struntade i mikrofon och scenen och bokreleasen blev mer ett "fikasamtal" än ett publikuppträdande. 

Vi pratade klass, litteratur och annat. Alla de tre som var där var skrivande personer, två av dem 

publicerade författare. De verkade uppskatta mötet, var engagerade och förhoppningsvis får vi en eller 

fler medlemmar. Medverkande från föreningen gjorde Towe Falk (arrangör), Åke Johansson och Carola 

Ankarborg. 

 

Stockholm 

 

Den 20e oktober ordnade vi release i Hjärtat på ABF-huset och blev ett tjugotal deltagare. Medverkade 

med uppläsning gjorde Jasim Mohamed, Anamarija Todorov, David Ericsson, Jenny Wrangborg, 

Micke Evhammar, Jane Morén och Sam Carlquist. 

 

Bokmässan Göteborg 

 

Under årets bokmässa i Göteborg fanns föreningen på plats i en monter som delades med Karnstedts 

förlag. En lyckad placering vid en av ingångarna och nära en av rulltrapporna upp till övervåningen. En 

placering många bokälskare naturligt behövde passera. Tyvärr också en placering där tjuvar kunde 

knycka till sig en och annan tidning och böcker. Förhoppningsvis spred tjuvgodset glädje och kunskap, 

och i bästa fall en vilja att betala för sig nästa gång. Under torsdagen lanserades vår nya antologi Efter 

oss, vi deltog i en rad montersamtal och föreningens medlemmar genomförde över 40(!) 

programpunkter under mässan som helhet. Så förde vi fram en helt annan berättelse om samhället än 

nazisterna som också var på plats på mässan i år. I vår monter fördes samtal om klass och arbete, vi 

värvade en hel del nya medlemmar och prenumeranter av vår tidskrift KLASS. 

 



Flera författarsamtal hölls i montern. Bland annat berättade Micke Evhammar om sin nya bok Sju 

dagar i maj och Karin Brygger samtalade med Freke Räihä om sin bok Vi kom från överallt. Med 

jämna mellanrum presenterades också förstås nya antologin Efter oss genom olika uppläsare och 

tidskriften KLASS. 

 

Vårt seminarium "Klass och litteratur" hölls av Jenny Wrangborg, Torgny Karnstedt och Victor Estby 

under söndagen var välbesökt med 80 personer i publiken. Onekligen är det fler som nu vet att 

föreningen finns än innan mässan. 

 

Radikal bokmässa Göteborg 

 

Under ungefär samma dagar som stora bokmässan arrangerade Syndikalistiskt forum den alternativa 

Radikal bokmässa på Fängelset i Göteborg. Henrik Johansson, Freke Räihä och Carola Ankarborg åkte 

dit och presenterade föreningen, nya antologin Efter oss, KLASS och lite egenskrivet. 

 

Senare under kvällen samtalade Freke Räihä med Henrik Johansson om projektet Bårhuset. En text 

som artikulerar pedofili i populärkultur som Henrik Johansson skriver tillsammans med Agnes 

Vittstrand. Den motstår vuxenhet och radikaliserar barnets röst. Den beväpnar de utsatta. Henrik 

Johansson inledde en brevväxling med Agnes Vittstrand och nu skriver de detta verk tillsammans.  

 

Röda Stjärnans bokcafé 

 

Röd soppa bjöds vi på Röda Stjärnans bokcafé i Uppsala 17 september då vi var inbjudna att berätta om 

Föreningen Arbetarskrivare och arbetarlitteratur. Micke Evhammar inledde med att berätta om 

arbetarlitteratur, det blev en livlig och härlig diskussion med publiken – ett 20-tal soppätare. Anamarija 

Todorov passade in då och då med att läsa sina dikter. Anita Edman presenterade den nya antologin 

Efter oss och några av författarnas böcker. På begäran avslutade Micke Evhammar med att berätta om 

sin senaste roman 7 dagar i maj. Stämningen var trevlig och minst sagt informell. Det såldes både 

böcker och föreningens tidskrift KLASS. 

 

 

Fotokonst i en trädgård 
 

Den femte september hölls en trädgårdsfestival i en privat trädgård i Huddinge. Huvudsakligen var 

det fotografer som visad upp sina bilder i trädgården, bland annat Jane Morén. Tillsammans med 

Anamarija Todorov och Carola Ankarborg läste hon även poesi på scen under eftermiddagen. På plats 

fanns även Beata Hansson som sålde böcker samt några tidningar. 

 

Fest i byn  

 

Den 10e september, deltog Anamarija Todorov, Micke Evhammar, Anita Edman och Kristina 

Henriksson då det var Fest i byn i Bro centrum. I strålande väder dukade vi på Anitas röda duk upp den 

nya antologin och KLASS varav vi sålde för en hygglig summa. Till det kom att Anita och Micke fick 

tillfälle att på den uppriggade scenen göra ett litet boksläpp av Efter oss. En på det hela lyckad dag. 

 

Ivar Lo-sällskapet 

 

Lyckad var även tillställning på Årsta Folkets Hus som Ivar Lo-sällskapet ordnade torsdagen den 15 

september. Jane Morén och Micke Evhammar var där med bokbord och presentation av föreningen. 



Lämpligt nog var det även en liten paneldebatt om arbetarlitteraturen nu och då där Göran Greider och 

Vibeke Olsson gav sin syn på saken. Som avslutning på kvällen läste Jane sin fantastiska dikt, ”Svart”, 

från den nya antologin på ett sådant inlevelsefullt sätt att till och med Göran Greider blev stum. 

  

Bokmässorna i Karlstad och Örebro 

 

Föreningen har varit representerad på två bokmässor nyligen genom samarbete med Karnstedts förlag. 

Torgny Karnstedt har skött både förlagets och föreningens försäljning och presentationer. Den 12 

november genomfördes Litteraturens dag för första gången på stadsbiblioteket i Örebro. Placeringen på 

biblioteket var mycket uppskattad. Folk tog god tid att bekanta sig med böckerna på bokbordet och 

samtalen var många och minnesvärda. I Karlstad anordnade Region Värmland länets Bokfestival på 

Nöjesfabriken den 18–19 november. Vi fanns på plats med ett rejält bokbord intill den största scenen. 

Fantastiskt läge! Förutom försäljning av böcker och tidskriften KLASS värvades medlemmar och 

intresse väcktes för vår sak. Där deltog också Victor Estby. Flera andra medlemmar i Arbetarskrivare 

var med på båda mässorna. I Örebro hade Magnus Gustafson bokbordet intill vårt och i Karlstad var det 

Bengt Berg som var närmsta granne. 

 

Socialistiskt forum Stockholm 
 

Traditionsenlig var Föreningen Arbetarskrivare representerade med bokbord i ABF-huset på Sveavägen 

i Stockholm där Socialistiskt forum anordnades 26/11-17. Som alltid var det gott om folk och ett rikt 

utbud av seminarier. Tillsammans med Bro-ligan;  Anita Edman, Anamarija Todorov och Kristina 

Henriksson sålde Micke Evhammar föreningens böcker och tidningar samt värvade några nya 

medlemmar. Ett ex av ”Efter Oss” överlämnades till Jonas Sjöstedt som besökte forumet och vårt bord 

tillsammans med två livvakter, en påminnelse om de bistra tider vi lever i. 

 

Föreningens antologier och Efter oss 

 

Föreningens nya antologi Efter oss, som redaktör Victor Estby gjort ett mycket fint arbete med, har 

uppmärksammats en hel del både på bloggar och i tidningar. Den har också blivit recenserad av BTJ 

(som är den tjänst biblioteken använder vid inköp av böcker), så förhoppningsvis kommer vi att få se 

Efter oss på alla landets bibliotek inom kort. Här kommer ett utdrag från lektören Tim Anderssons 

recension i BTJ-häfte nr. 2 2017: 

 

"Med jämna mellanrum ger föreningen Arbetarskrivare ut en antologi, där etablerade författare delar 

utrymmet med okända namn. Efter oss är den tionde i ordningen. Det är en högst mångskiftande, eller, 

om man så vill, spretig bok. Inte så konstigt kanske, med tanke på att det är den mest omfattande hittills 

i serien, sett både till omfång och antal författare – inte mindre än 37 namn samsas innanför de 

bågnande pärmarna. Den svällande tendensen speglar väl den formtopp som vi ser just nu i svensk 

arbetarlitteratur. Av naturliga skäl är det en ojämn samling texter, men tillräckligt många av dem håller 

hög litterär kvalitet. Generellt hittar man dem i prosadelen, men ett av de finaste bidragen är en dikt av 

Jenny Wrangborg." 

 

Det är inte bara BTJ som uppmärksammat Efter oss, den har också uppmärksammats av Arbetet, Dala 

Demokraten, FiB/Kulturfront, Mål och Medel, Proletären, Internationalen, författaren Monika Häggs 

blogg och det digitala bokombudet Boklådan. 

 

Eftersom litteraturstödet uteblev till Efter oss och vi ännu inte lyckats sälja så många till något 

fackförbund återstår många i lager. Här behövs en insats. 



Omslaget formgavs av vår medlem Jesper Weithz och inlagan av Carola Ankarborg. 

 

Arbetet med nästa antologi är påbörjat. Planerad utgivning innan valet 2018. Redaktörer blir Henrik 

Johansson och Anna Jörgensdotter. 

 

Samarbete med andra organisationer 

 

Under året har föreningen genom Jenny Wrangborg varit representerad i Arbetarrörelsens Kulturfond. 

Kulturfonden är en styrgrupp som består av representanter från flera fackförbund, ABF, Runöskolan, 

Arbetarteaterförbundet och Arbetarsångarförbundet. Fonden handlägger inkomna förslag till 

ekonomiskt stöd för olika kulturaktiviteter, yttranden som sedan ligger till grund för beslut inom ABF 

centralt.  

Vi har haft samarbeten med ABF både centralt och lokalt. Detta kring de lokala releasefesterna, 

ljudboksinspelning av Efter oss och skrivcirkeln i Malmö. 

Vi har också haft arrangemang tillsammans med Joe Hill-gården i Gävle, Röda Stjärnan i Göteborg och 

Stockholm och Syndikalisterna i Göteborg. 

 

Arbetarskrivares stipendium 

 

Stipendiekommiténs motivering: 

 

”Vi har valt att belöna Sofia Grunditz bidrag ”Ett brev pga. underjordisk hemlängtan” med Föreningen 

Arbetarskrivares stipendium 2016. Det är en egensinnig och trovärdig skildring om att leva på 

samhällets undersida. En helgjuten text om att vara beroende av socialtjänstens välvilja i skuggan av 

föräldrarnas missbruk och fattigdom. Om att försöka skriva sig, läsa sig och musiklyssna sig till en 

plats i tillvaron. Om att ta makten över sin historia. Om att ärva ett liv i underklassen och köpa nya 

Reebooks för första socialbidraget, för ”ska man vara fattig kan man vara det med stil”. 

 

Stipendiekommittén bestod av Victor Estby, Pelle Olsson och Maria Hamberg. De fick in 36 bidrag. 


