
Verksamhetsberättelse för Föreningen Arbetarskrivare 2017 

 
Medlemsutvecklingen 

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

    12 organisationer 
  56    prenumeranter 

 

Årsskiftet 17/18   391 enskilda, varav 192 kvinnor, 199 män 

    14  organisationer  
   58   prenumeranter 

 

 

Förändringar under 2017: 
Nya enskilda medlemmar     98    (2016: 96 nya medlemmar) 

Ej förnyat medlemskap    -56   (2016: -35 som ej förnyade) 

Meddelat avgång/paus/avliden    -10    (2016:  -10 meddelat avgång) 

Medlemsökning enskilda     32    (2016: 51 i medlemsökning och 2015: 

109) 

 

Friplåtare     15     (+ 2 jämfört med 16/17) 
Organisationer, föreningar, kontaktpersoner 

som får Klass utan kostnad/medlemskap.  

 

 

Att notera: 
Efter årsmötesbeslut 2016 togs differentierad medlemsavgift bort för 2017. Avgifterna har 

under 2017 varit: 250 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för organisationsmedlemmar.  

 

Vi har under de tre senaste åren haft en bra rekrytering av nya medlemmar: 2015 133, 2016 96 

och 2017 98, sammantaget 327 nya. Men under samma treårsperiod även förlorat 135 

medlemmar, varav nästan hälften av dessa under 2017. De som inte förnyade 2017 har fått ett 

välkommen tillbaka brev i mars 2018. 

 

26 medlemmar hade fritt medlemskap 2017, då de blev medlemmar under sista kvartalet av 

2016. 

 

Vi har 7 medlemmar (oförändrat sen 16/17) som är bosatta utanför Sverige (4 Norge, 1 

Finland, 1 Danmark, 1 Frankrike).    

 

Bland de nya medlemmarna är det 11 som gått över från prenumeration till medlemskap under 

2017. 

 

Där möjlighet finns att spåra vid vilka arrangemang medlemmar värvades, kan noteras att 

Socialistiskt forum i november är den enskilt tydligaste med 9 nya. Några har blivit personligt 

värvade och utan att ha sett vilka medverkande som finns med i nästa antologi, så är känslan 

att den kan ha inbringat en hel del nya namn.  

 

 



Årsmötet 
 

Årsmöteshelgen den 25-26e mars blev händelserik och lördagen innehöll bland annat en 

lässtafett där Oscar Garcia, Mats Berggren, Torgny Karnstedt, Emil Boss, Linnéa Garli 

medverkade. Annelie Jordahl berättade om sitt författarskap och boken Som hundarna i 

Lafayette Park.  Dessutom delades Föreningen Arbetarskrivares årliga stipendium ut till 

Martina Lundgren  för hennes novell  ”A-korridoren”. Under kvällen deltog fler av 

föreningens medlemmar med uppläsningar av nytt material. 

 

Vid årsmötet den 26e mars på ABF-huset i Stockholm valdes Jenny Wrangborg om som 

ordförande. Till kassör omvaldes Monica Pettersson och som sekreterare Vesna Precopic. Till 

övriga styrelseledamöter valdes Henrik Johansson, Magnus Gustafson, Carola Ankarborg, 

Anita Edman, Beata Hansson och Ludvig Eriksson. Henrik Johansson utsågs inom styrelsen 

till vice ordförande. 

 

Mötesverksamhet 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre fysiska styrelsemöten förutom det konstituerande 

mötet. Två i Stockholm och ett i Malmö. Dessutom har styrelsen haft överläggningar via nätet 

och fattat beslut via mejl. 

 

Medlemskommunikation 
 

Föreningens elektroniska nyhetsbrev utkommer sex gånger per år och har 426 aktiva 

prenumeranter som får det digitalt, en ökning med 25 prenumeranter sedan förra året. 

Medlemmar som saknar dator eller e-postadress får nyhetsbrevet hemskickat i pappersformat, 

detta görs till fem prenumeranter: fyra medlemmar och ett till Bengtsfors föreningsarkiv. 

Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet är något fler än föreningens 391 medlemmar. Ansvarig 

för nyhetsbrevet är Ludvig Eriksson 

 

Mycket kommunikation och debatt sker också i vår facebook-grupp där arbetarlitteraturen och 

dess roll diskuteras, medlemmar delar länkar till event, recensioner, gör efterlysningar av 

arbetarlitteratur och styrelsen informerar om vad som är på gång. Den har för närvarande 512 

medlemmar, en ökning med 71 stycken sedan förra året. 

Föreningen har också en facebooksida för KLASS med 1571 ”likes”, också det en ökning 

med 71 stycken sedan 2017. Administratörer är Jane Morén, Carola Ankarborg och Beata 

Hansson. 

Information till medlemmar går även ut via medlemsregistrets mail-lista och via hemsidan 

och bloggen som Jane Morén uppdaterar. 

 

 

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. 

Sidantalet har varierat mellan 40-44 sidor. Upplagan har varit 600 ex. Prenumerationspriset 

för 4 nummer har varit 200 kr inklusive porto. Priset för ett lösnummer har varit 50 kronor. 

 

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

Carola Ankarborg, redaktör/formgivare. Till redaktionens hjälp har Eva Gustafsson Sonnevi 



och Stefan Estby funnits till hands som korrekturläsare, och ett stort antal medarbetare, främst 

medlemmar har bidragit med material. ABF stödjer vår verksamhet genom att distribuera 

KLASS till våra prenumeranter, vilket betyder mycket för föreningen. Klass beviljades 

tidskriftsstöd för 2017 med 125 000 kr. 

 

 

KLASS hade vid årsskiftet 2017/2018 totalt 463 prenumeranter, varav 405 är så kallade 

medlemsprenumeranter (391 enskilda och 14 medlemsorganisationer som får tidskriften 

genom sitt medlemskap i föreningen) och 58 rena prenumeranter. En ökning med 36 jämfört 

med årsskiftet 16/17. Noteras kan även att 11 tidigare rena prenumeranter under året övergått 

till att bli medlemsprenumeranter. 

 

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

lösnummer under andra sammankomster. Återförsäljare vid årsskiftet 17/18 var ABFs 

webbutik, Bokcafé Pilgatan i Umeå, Effektlådan i Örkeljunga och Bokhandeln Röda Stjärnan 

i Göteborg. KLASS har även sålts vid olika sammankomster som Socialistiskt forum, 

Arbetarlitteraturens dag och Julmingel i Gamla stan.  

 

KLASS har detta år lanserat en egen webb (www.tidskriftenklass.se) där bland annat material 

ur tidigare årgångar lagts ut. Webbdesigner och webbredaktör har varit Jane Morén. KLASS 

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

visst utbyte av texter. 

 

Klass har omskrivits ett par gånger under året, bland annat med en artikel i ETC och många 

prenumeranter och medlemmar har också hört av sig med positiv respons främst på sociala 

medier, som Facebook. 

 

Annonser i KLASS 2017: 

 

KLASS 1: 5 st,  KLASS 2: 0 st, KLASS 3: 2 st,  KLASS 4: 2 st 

 

8 av annonserna gav intäkter, en var utbytesannons. 

 

Tryckeri har varit Linderoths Tryckeri i Vingåker 

 

 

Utåtriktad och regional verksamhet 
 

 

ABFs verksamhetskonferens  
 

Den 23e maj samlades ett par hundra medarbetare och ledare från ABFs medlems- och 

samarbetsorganisationer för att lyssna på och delta i erfarenhetsutbyten, panelsamtal och 

scenkonst. Temat var ”Hopp och förändring” och under en heldag i Stockholm den 23 maj 

diskuterades hur det politiska deltagandet kan stärkas. Föreningen fanns på plats med bokbord 

som Micke Evhammar skötte med den äran och föreningens ordförande Jenny Wrangborg var 

anlitad för att under konferensen skriva en dikt kring vad som diskuterades. Dagens 

avslutades med att dikten lästes upp av Wrangborg från scen. 

 

 

http://www.tidskriftenklass.se/#_blank


Tjockt med arbetarlitteratur 

I samband med ett styrelsemöte i Malmö den 21e oktober ordnade vi en offentligt tillställning 

som vi kallade Tjockt med arbetarlitteratur. Ett tiotal poeter, serietecknare och prosaister läste 

ur sina verk på Poeten på hörnet. Det var allt från anarkistiskt haiku till tonsatta seriedikter. 

Det var ett femtiotal deltagare där som också kunde se en del av den utställning om kvinnliga 

arbetarförfattare som tidigare visats på Malmö högskola. 

 

Författarbesök Borlänge 
 

Tillsammans med ABF Borlänge och Borlänge bibliotek ordnade föreningen ett författarbesök 

i Borlänge den 25e september med föreningens ordförande Jenny Wrangborg. Wrangborg 

berättade om antologin ”Lösa förbindelser - om kampen för fasta förhållande i handeln”, läste 

ur föreningens antologier och pratade om sitt författarskap och föreningens arbete. 

 

Litteraturens lördag Örebro 
 

För andra året i rad medverkade Föreningen Arbetarskrivare på Litteraturens lördag i Örebro. 

Evenemanget ägde rum i Stadsbiblioteket den 11 november. Den här gången hade vi inte bara 

bokbord utan arrangerade också ett seminarium om antologin "Lösa Förbindelser - om 

kampen för fasta förhållanden i handeln" tillsammans med Handels i Örebro och Leopard 

förlag. Magnus Gustafson samtalade med bokens redaktör, tillika Föreningen Arbetarskrivares 

ordförande, Jenny Wrangborg, inför en liten men intresserad publik. Bokförsäljningen gick 

sämre än tidigare år men samarbetet med facket kring seminariet gav mersmak. 

 

Skrivkurs på Runö 
 

11-12e november höll vi en skrivkurs på Runö i samarbete och med stöd av Arbetarrörelsens 

kulturfond, ABF och Runö Folkhögskola. Efter två sjukanmälningar hamnade vi på tretton 

deltagare och två kursledare. Under kursen övade vi oss bland annat på miljöbeskrivningar 

genom att skriva om de fina konstverken på Runö, vi diskuterade arbetarlitteratur och pratade 

om hur klasskonflikter gestaltas i litteraturen och gestaltar sig i samhället. På lördagskvällen 

hade vi uppläsning för deltagare i en Insikterkurs- en tvärfacklig kurs som fanns på plats. På 

det stora hela en väldigt lyckad kurs som gav mersmak. Henrik Johansson och Carola 

Ankarborg ledde kursen. 

 

 

Fogelström och dagens arbetarlitteratur  

 

Den 16e november samtalade tre arbetarskrivare och medlemmar i föreningen; Jenny 

Wrangborg, Maria Hamberg och Emil Boss med författaren Hans Lagerberg på temat kring 

Fogelström och dagens arbetarlitteratur. Samarrangemang mellan ABF Stockholm, 

Föreningen arbetarskrivare och Per Anders Fogelströms Vänner med ett tjugotal i publiken. 

 

Den moderna arbetarlitteraturen: Klass, förtryck och motstånd 
 

Den 18e november uppmärksammades den moderna arbetarlitteraturen och de kritiska 

samtidsskildringarna med en heldag på Lunds Stadsbibliotek. Fem författare, med olika 

litterära format och uttryck, gav en ögonblicksbild av förtrycket, motståndet och livet i dagens 

svenska klassamhälle. Medverkande gjorde Sara Beischer, Torgny Karnstedt, Freke Räihä, 

Kristian Carlsson och Jenny Wrangborg och arrangerade gjorde Föreningen Arbetarskrivare, 



LO Skåne, Lunds Kommun, ABF MittSkåne och ABF Skåne. Mycket folk och en hel del 

sålda böcker från de deltagande författarna. 

 

Socialistiskt Forum Stockholm 
 

Föreningen Arbetarskrivare är en given deltagare på Socialistiskt Forum, Sveriges största 

samling av vänsterdebattörer och föreläsare. De ägde rum den 25e november och som vanligt 

hade vi ett välförsett bokbord på plats i ABF-huset, denna gång placerat nere i foajén, ett 

lyckat drag från arrangörernas sida. Då vi var tidigt på plats fick vi möjligheten att utnyttja ett 

extra bord, vilket gjorde att vi kunde göra ett snyggt upplägg med både antologier och 

tidningen KLASS. Skötte ruljansen gjorde Anita Edman, Anamarija Todorov och Micke 

Evhammar, med ivrigt bistånd av föreningens sekreterare Vesna Prekopic. Denna kvartett 

lyckades värva hela nio nya medlemmar under dagen samt sälja böcker och tidningar för 

sjuhundrafemtio kronor, en summa som väl täckte utlägget för deltagandet. I övrigt deltog 

Jenny Wrangborg på ett seminarium där hon presenterade den antologi hon varit redaktör för 

och en pjäs baserad på Frances Tuuloskorpi böcker om att snacka ihop sig på jobbet 

framfördes. 

 

Författarbesök Sundsvall 
 

Tillsammans med LO Mellersta Norrland och Sundsvalls Stadsbibliotek/Kulturmagasinet 

ordnade föreningen ett författarbesök i Sundsvall den 29e november med föreningens 

ordförande Jenny Wrangborg. Wrangborg berättade om antologin ”Lösa förbindelser - om 

kampen för fasta förhållande i handeln”, läste ur föreningens antologier och pratade om sitt 

författarskap och föreningens arbete. 

 

Julmingel med Klass 

 

Den 18 december ordnades ett julmingel på restaurang Hjärtat på Torget i Gamla Stan i 

Stockholm för gamla och nya medlemmar i föreningen. Ett 40-tal närvarade, mestadels 

medlemmar. Minglet var samtidigt releasefest för Klass nr 4 och förutom att kunna umgås 

med varandra fanns möjlighet till försäljning av böcker. Kvällen uppskattades av dem som var 

där, inte minst tack vare de fina uppläsningarna som flera av föreningens medlemmar gjorde, 

planerade såväl som spontana. Med hjälp av fler liknande arrangemang vill styrelsen lfta 

tidningen KLASS och nå ut till potentiella prenumeranter. 

 

 

 

Studiehandledning 
 

I samarbete med ABF har Henrik Johansson publicerat en studiehandledning i att skriva om 

klass och arbete. Denna har varit baserat på ett flertal cirklar i Malmö. Under året har det även 

varit en skrivcirkel i Göteborg. 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningens antologier och Efter oss 
 

Vår senaste antologi, Efter oss, hade 2017 ett lysande försäljningsår tack vare tre stora inköp. 

Transport köpte 200 ex, Seko 20 ex och LO 250 ex. 

 

Ungefärlig lagerstatus årsskiftet 17/18 hos lagerhållare Micke Evhammar och Monica 

Pettersson:  

Efter oss 80 ex 

Det arbetande folket 50 ex 

Skarpt läge pocket 60 ex 

Övriga äldre titlar finns i enstaka exemplar. 

Det finns även mindre boklager hos ett antal medlemmar. 

 

Arbetet med nästa antologi är påbörjat. Planerad utgivning innan sommaren 2018. Redaktörer 

är 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. Vi har också haft arrangemang 

tillsammans med Fogelströmsällskapet, lokala bibliotek och Handels i Örebro. 

 

Arbetarskrivares stipendium 
 

Föreningen Arbetarskrivares årliga stipendium, som delats ut sedan 1995 till någon icke 

etablerad skribent, tillföll 2017 Martina Lundgren, Luleå. Hon vann priset för sin novell A-

korridoren. Juryn motiverar valet så här: 

 

"Martina Lundgren placerar med stilsäker beskrivning såväl sina karaktärer som läsare direkt 

innanför väggarna på äldreboendet. Med väl avvägda detaljer och en stram men 

verklighetsnära dialog skriver författaren fram miljön på ett mycket trovärdigt sätt. Texten ger 

i sin enkelhet en djupdykning hur det är att arbeta inom vården. Vi hoppas Martina fortsätter 

sitt skrivande, de litterära skildringarna från arbetslivet behövs och berikar." 

 

Pristagaren är 37 år och bor i Luleå där hon är född och uppvuxen. Tidigare har hon arbetat 

inom bland annat hemtjänst och äldrevård. Hon är också journalist och fotograf. Just nu 

utbildar hos sig till grafisk designer. Novellen A-korridoren är hennes skönlitterära debut. 

Prissumman i Arbetarskrivares stipendium är 5000 kr.  Stipendiekommittén bestod av 

författarna Maria Hamberg och Pelle Olsson samt professorn i litteraturvetenskap Magnus 

Nilsson. 49 bidrag inkom. 

 


