
Erik Schüllerqvist och Litteraturklubben 
1944—1970

När man söker uppgifter om Karlstad under perioden från mitten av 
1940-talet 1970 finns Ove Mobergs stadshistoria. Den innehåller åtskilligt, 
men inget om den verksamhet som jag nu skall berätta om.
 Det fanns en Litteraturklubb, här i stan mellan åren 1944 och 1970. Min 
far Erik var läroverkslärare på Tingvalla och Sundsta under nästan hela sitt 
yrkesliv och ordförande för Litteraturklubben under större delen av tiden. 
Därför rubriken, det mesta av mina kunskaper om föreningen kommer från 
honom.
 Inför min fars 95-årsdag skrev jag en biografi om honom. Han levde då 
ensam och till en början var mina intervjuer en form av umgänge, men 
efterhand blev det ett forskningsprojekt för mig som har historisk forskning 
och undervisning som yrke. Min far var i början tveksam till om man 
kunde skriva biografier om honom som var – i sina egna ögon – en vanlig 
människa, inte en sån där märkvärdig en som man skrev böcker om. Jag 
övertygade honom i efterhand om att man nuförtiden fick skriva böcker 
även om sådana personer, att historieskrivningen har blivit mer demokratisk. 
 Ett kapitel i biografin handlar om Litteraturklubben. Några protokoll 
från föreningsmötena fördes inte, men det finns anteckningar om program, 
inledare och deltagare på mötena. Dessa föreningsböcker har jag ärvt 
efter Erik.  Någon gång som pensionär började Erik skriva en krönika 
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om föreningen, men den blev aldrig färdig. Det här utgör mina källor, 
tillsammans med mina intervjuer med Erik och med ett par andra av en 
föreningens aktiva, journalisten Reidar Nordenberg, samt läraren och 
författaren Erik Bengtson, som kom in i föreningen i mitten av 60-talet och 
var aktiv under de sista åren. Några jämförelser, vad gäller program och sätt 
att arbeta, skall också göras med Humanistiska Föreningens vid samma tid, 
jag har tittat på deras föreningsmaterial.
 En fråga att fundera över är vad Litteraturklubben var för någonting. 
Det är lite svårt att få grepp om det. Att den inte hamnat i Ove Mobergs 
stadshistoria har att göra med att den aldrig fick några kommunala anslag, 
klubben tillhörde inte något bildningsförbund, och inte heller, som 
Humanistiska Föreningen, utgjorde lokalavdelning av ett riksförbund.
 Men vad var det då för företeelse? Vi återkommer till frågan.
 Från 1945 till mitten av 1960-talet organiserade Litteraturklubben sex, 
sju sammankomster per år. Antalet deltagare varierade, men snittet låg på 
dryga 20, ibland ganska få, ibland upp mot 40. Störst var aktiviteten under 
andra hälften av 1950-talet. Erik sa i en intervju: 

Att jag fick ordförandeskapet i Litteraturklubben kan nog ha att 
göra med att jag intervjuades i Wermlandstidningen, då jag kom 
hem efter en Danmarksresa 1945 och Litteraturklubben höll på 
att reorganiseras. Det kom som en överraskning, men jag lät mig 
övertalas.
… Man kan kanske säga att jag är en ordningsam person. Jag får 
erkänna att jag var road av det men det var flera som övertalade mig 
att ta posten.

 Vid sidan av Erik kan man se en rad nyckelpersoner: Folkskolläraren 
Nathan Johnsson var vice ordförande de flesta åren, en flitig aktör inom 
Karlstads kulturliv, ordförande i biblioteksnämnd, konstkritiker i pressen 
mm. Museichefen på Värmlands museum Helge Kjellin, amanuensen på 
museet Gilbert Svensson, läroverksadjunkten Sven Lagerlöf, bibliotekarien 
Ingrid Danielsson, ja även Ragnar Ljung var med, om inte lika aktiv, 
lektorerna på seminariet Ragnar Eklund och Paul Brandberg, journalisten 
Reidar Nordenberg. Trubaduren och kompositören Gunnar Turesson var 

1515



flitig deltagare och uppträdde, min mor Blenda Schüllerqvist, lärare på 
flickskolan stod för flera programpunkter, liksom läroverksläraren Jenny 
Jansson. Lektorn i Arvika, Lennart Bernesjö, reste till Karlstad flera gånger 
och medverkade.
 Vanligtvis stod någon av föreningens medlemmar för programmet, som 
handlade om en viss författare eller ett visst tema. 
 – Planen var att vi skulle klara föreningens program själva, säger Erik.
 Ibland delade två eller flera på ansvaret för programmet. En återkommande 
form var presentationer av nyläst böcker. Programrubriker som: Recensionsafton, 
Vad läser ni nu?
 Någon gång om året inbjöds en gäst – författare eller litteraturvetare 
– och då hyrde man lokal på Stadshotellet och åt supé ihop: Göran 
Tunström, Johannes Edfeldt, Frans G Bengtsson, Olof Lagercrantz, Alf 
Ahlberg, Alf Henriksson var gäster. Poeten Elsa Grave kom, hon hade en 
syster, en nunna i ett konvent på Drottninggatan, som var aktiv medlem. 
Ganska ofta var det föredrag av nordiska gästlärare som talade om sitt 
hemlands litteratur. 
 En replik som Erik tyckte om kom från en av de norska gästlärarna när 
Erik berättade om att Alf Ahlberg skulle komma:
 – Vem är han? frågade norrmannen.  – Ja... en kulturperson, sa Erik.
 – Kulturpersoner, det är vi ju alle, sa norrmannen. Det gillade Erik.
 Olof  Lagercrantz var lite besvärliga att ha till middagsbordet för han var 
så offensivt flörtsam, sa min mor, ja inte riktigt med de ordvalen, men hon 
menade det.
 Författargästerna var ofta föreningsmedlemmarna som Reidar Nordenberg 
och Ragnar Eklund och Erik Bengtson, eller andra lokala författare, Tunström, 
Tage Aurell, Olle Ohlsson. Ändå var det inte en förening för värmländsk 
kultur, tonvikten var på svensk litteratur, men i princip behandlade man hela 
världslitteraturen.
 Föreningen hyrde olika lokaler, ofta på KFUM, på Statt, på Stadskällaren, 
en lokal i Mariebergsskogen användes vid flera tillfällen. Vid fyra tillfällen 
genomfördes programmet hemma hos medlemmar. Den vanligaste formen 
var författarpresentationer, alltså ett författarskap eller en viss bok. Inte sällan 
flera författare och flera presentatörer. De oftast förekommande författarna i 
Litteraturklubbens program var
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Pär Lagerkvist (6 gånger).
Harry Martinson (5).
Gustaf Fröding och August Strindberg (4). 
Karin Boye, Hjalmar Bergman, Vilhelm Moberg.

Listan är lite missvisande, då de ofta återkommande programmen om litteratur 
i andra länder inte blir representerade. Dansk och norsk litteratur presenteras 
vid sex-sju tillfällen, och rysk (Reidars specialitet) och engelskspråklig 
litteratur (engelsklärare på seminariet) var också återkommande inslag.
 Om programmet kan man säga att det inte hade tonvikten på det man 
brukar kalla den klassiska svenska litteraturkanon, den nyhumanistiska 
traditionen med Tegner, Geijer, Runeberg och Viktor Rydberg. Jämför man 
programmet med föreläsningarna inom Humanistiska, som under större 
delen av perioden leddes av lektorn Karl Åke Mossberg, ser man att där 
fanns en mer klassisk orientering mot antik litteratur och kristna perspektiv. 
Så inte i Litteraturklubben. Tvärtom kan man se att litteraturvalen 
där återspeglar en förändring i litteratururvalet, som senare syns i de 
litteraturantologier som börjar användas i gymnasiet på 1960-talet. Snarare 
är det så att det fanns ett återkommande tema med arbetarlitteratur inom 
Litteraturklubben, inte programmatiskt men återkommande.
 Det förekom också några program av lite annat slag: musik, med 
läroverksläraren och trubaduren Jerker Engblom, med Gunnar Turesson, 
Helge Kjellins museiprogram och någon gång en utflykt till kyrkan i Södra 
Råda och von Echstedtska gården.
 Vilka var medlemmar och vilka stod för programverksamheten? Ja 
i en medlemsförteckning från 1961 finns 61 medlemmar. Lärare är den 
dominerande gruppen: 23 lärare. 15 läroverkslärare, 3 seminarielärare, 3 
lärare på flickskola, 2 folkskollärare, 5 arbetade på museum och bibliotek, 2 
journalister. I övrigt enstaka yrkesutövarem, ofta välutbildade. Gifta kvinnor 
omnämns ofta som fru, så jag är inte säker på om de var yrkesarbetande. 
Ungefär hälften är kvinnor.
 Föredragshållarna eller programvärdarna i klubben utgjordes dock av en 
mindre grupp, elva medlemmar stod för 87 av 117 egna program. Dessa hade 
följande yrken: 2 läroverkslärare (23 program), 3 lärare vid seminarium (17), 2 
folkskollärare (16), 1 journalist (12), 2 museitjänstemän (13), 1 bibliotekarie (5).
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 Jämför man med Humanistiska Föreningen ser man en något annorlunda 
karaktär på programvärdarna eller föredragshållarna. Där uppträdde biskop 
och domprost, överhovpredikant och i övrigt var de flesta föredragshållarna 
disputerade. Humanistiska framstår mer som de bildningsföreningar inom 
högre samhällsstånd, som bildades på många håll i slutet av 1800-talet. 
Litteraturklubben var något annat, där egen självbildning var ett starkare 
inslag. Men merparten av deltagarna och föredragshållarna hade en 
akademisk utbildning. 
 Reidar Nordenberg, journalist på NWT, författare, specialist på rysk 
litteratur, organisatör av en periodvis mycket framgångsrik filmklubb, på 
senare år chefredaktör på Arvika Nyheter (hemstaden) var en av de mycket 
få utan högre utbildning.

Jag var den tolfte ungen så det fanns inga ekonomiska möjligheter att 
läsa vidare. Jag gick sex-sju år i folkskola. Men så fick jag möjligheter 
att gå på folkhögskola, och sedan kom jag in på den journalistiska 
banan.

Hur såg ett typiskt möte på Litteraturklubben ut? Vad jag minns var 
vi mest på KFUM,högst upp. Det kan ha varit ett föredrag på bortåt 
en timme. Sen var det diskussion, utvecklande av ämnet och kaffe. 
Det var alltid diskussion. Erik hälsade välkommen, sammanfattade 
och tackade. Han ledde mötena i samtalston, men han höll ordning 
i diskussionerna om det behövdes.

Det fanns en stor mänsklig värme och närvaro mellan medlemmarna. 
Jag satt och tänke på det i morse innan du kom. Det var som om de 
som var lärare, när det var litteraturklubb, blev elever på nytt, du vet, 
sådana där nyfikna elever som vill lära sig och som vill dela med sig 
när de lärt sig något nytt.

För mig var det märkvärdigt för jag var ju en oskolad man bland dessa 
lärare. De betedde sig på ett mycket fint sätt mot mig hela tiden.

Humanistiska var finare tyckte jag. Jag var aldrig med där, gick på 
några offentliga föreläsningar bara. Jag tyckte inte jag hörde hemma 
där.
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 Erik Schüllerqvist var en av de tio flitigaste föredragshållarna. 12 
föredrag höll han mellan 1946 och 1971. Två av dem handlade om årets 
nobelpristagare (Mistral och Lagerkvist), en programpunkt som var vanlig 
i föreningens tidiga skede. Två handlade om författare som Erik mött 
och kände väl, Johannes Edfeldt (Eriks skolkamrat och litteräre mentor i 
ungdomsåren) och Sivar Arnér.
 Jag skall dock stanna vid ett annat mönster i hans val av författare. Under 
senare år höll han tre föredrag om Vilhelm Moberg, ett om Väinö Linna och 
ett om Sydafrika. Erik var i politiskt avseende en stabilt borgerlig person, för 
det mesta röstande på högerpartiet. I tre föredrag berättade han om Mobergs 
fyra amerikaböcker, inledde med en historisk exposé med bakgrunden till 
utvandringen. Han diskuterade den samtida kritiken mot Moberg för att 
han varit pornografisk, och menade att allmogen inte utmärks av samma 
pryderi i sexuella ting som kännetecknar de s.k. bildade klasserna. Ställs 
böckerna bredvid Linna ser vi hos Erik en stor uppskattning för folkliga 
episka berättare. Eriks farfar var en fattig skomakare som på äldre dagar fick 
ett torp av sina ekonomiskt framgångsrika söner. Hans identifikation med 
landsbygdens underklass förblev stark hela livet. Erik var inte ensam om 
denna tematik. Nathan Johnsson höll tidigt i föreningen ett föredrag om 
arbetardiktningen.
 Sydafrikprogrammet höll Erik tillsammans med min mor Blenda, lärare på 
flickskolan. Blenda presenterade innehållet i böckerna, flertalet av Alan Paton, 
en vit anti-apartheidförfattare med flera översatta böcker. Erik gick igenom 
utvecklingen i Sydafrika, olika aspekter av apartheid och jämförde med de 
svartas ställning USA, och behandlade de sydafrikanska nationalististernas 
sympatier för nazismen.
 Var det inte kontroversiellt att ta upp Sydafrika vid denna tid i en förening 
som Litteraturklubben? frågade jag. Nej, svarade Erik, det var det inte. Det 
var till och med så att en medlem i föreningen bad oss komma till hennes 
läsecirkel och hålla programmet en gång till. Det gjorde vi gärna.
 Reidar Nordenberg gjorde en kommentar om Sydafrika. Han hade en 
period varit med i Rotary, som sekreterare, och då fått medlemsbrev från 
Sydafrika fulla av rasistiska uttalanden. Han hade tagit upp det på ett 
Rotarymöte, men blivit avklubbad av ordföranden, som menade att man inte 
skulle tala om politik i föreningen. Reidar lämnade föreningen efter mötet.
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 Under slutet av 1960-talet glesade Litteraturklubbens möten ut och efter 
ett enda möte på våren 1970 somnade föreningen in och upplöstes. Jag 
har diskuterat med Erik Bengtson varför detta skedde, varför föreningen 
upphörde. Först skall jag säga att han bekräftade Reidar Nordensbergs bild 
av en varm och välkomnande miljö, där en gemensam lidelse för litteratur 
förde samman den ledande gruppen. Erik återvände till Karlstad och 
lärartjänst efter studier i Uppsala på mitten av 60-talet. Han upplevde att 
det bland läroverkslärarna på den nya skolan på Sundsta fanns en annan 
med jämställd miljö än i det gamla läroverket vid torget, där hierarkin var 
hård. Och den stämningen fann han också i Litteraturklubben.
 Vi hittade flera möjliga förklaringar till att Litteraturklubben upphörde. 
Den äldsta gruppen, som burit upp föreningen i alla år började bli gammal. 
Erik Schüllerqvist var trött under sina sista år på läroverket och ville inte ha 
styrelseuppdrag längre. Det kom få unga in i föreningen, och än färre som 
engagerade sig i styrelseuppdrag. Mot slutet av 60-talet kom vänstervågen, 
politiska och kulturella föreningar av ett annat slag lockade till sig barnen 
till den krets av bildad borgerlighet som utgjort litteraturklubben. TV hade 
kommit, och TV2, påpekade Erik, var en kulturkanal och en svår konkurrent 
till såna här föreningar. Litteraturen hade inte längre samma självklara starka 
ställning, andra kulturformer konkurrerande. Den litterära skolningen i 
gymnasiet blev mer begränsad. Det är några möjliga förklaringar.
 Tillbaka då till min öppningsfråga: Vad var då litteraturklubben för 
någonting? Kanske är det så att en verksamhet kan vara olika saker för olika 
deltagare? För en hel del medlemmar var det nog en sorts föreläsningsförening. 
De som kom och lyssnade då och då men aldrig själv stod för något program. 
Vid de fyra tillfällen då föreningen höll möten i hem, hos en general och en 
folkhögskolerektor bland annat, kan det hela uppfattas som en litterär eller 
kulturell salong, en fortsättning på en mötesform i högre samhällsskick på 
1800-talet.
 För de elva som höll 87 föredrag, ja kanske ytterligare en krets som kom 
regelbundet och som medverkade vid enstaka tillfällen och vi får då en 
grupp på uppåt 20 särskilt aktiva som skötte styrelse och programmen, var 
det uppenbart något annat, en viktig form av samvaro, en miljö för egen 
självbildning, genom inläsning, egna och andras föredrag och diskussionerna.
 Erik kom inte från en litterärt skolad miljö, han hade visats in i lyrikens värld 
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av skolkamraten och blivande skalden Johannes Edfelt under gymnasieåren 
i Skara. Han läste litteraturhistoria i Uppsala och blev lärare i svenska vid 
läroverket. Men han hade ingen familjebakgrund i litterära miljöer  och högre 
bildning, och det är min uppfattning, att det dröjde innan han utvecklade en 
självständig litteratursmak, det var något som hände under de här åren bland 
vännerna i Litterarurklubben, där han fick lyssna till andra, presentera egna 
författare och diskutera.
 Det är så man bör förstå hans val av författare och teman under de senare 
åren i föreningen: Moberg, Linna, Alan Paton. Nu vet han villken litteratur 
han tycker om och som är viktig för honom.
 Litteraturklubben var en aktiv förening under en period då skönlitteratur 
stod högt, för att inte säga högst av de sköna konsterna, då den skönlitterära 
bokutgivningen utgjorde ett nav i kulturlivet.
 Litteraturklubben i Karlstad verkade under en period med en mycket 
begränsad kommunal kulturverksamhet. Någon särskild kulturnämnd fanns 
inte förrän i slutet av 60-talet.  De aktiva i litteraturklubben skötte inte bara 
sin egen och andras fortbildning i skönlitteratur, de drev även filmklubb, 
bibliotek, museum, utgjorde ledningen för Mariebergsskogen, skrev konst- 
och filmrecensioner, yrkesmässigt eller ideellt.
 De utgjorde en kärntrupp i det kulturella Karlstad, var organisatörer av 
den kulturella offentligheten skulle man kanske kunna säga. Men först och 
främst var Litteraturklubben, det är min slutsats, för kärntruppen, en miljö 
för fortsatt bildning, förkovran och utvecklande av egna litterära intressen. 
Reidar tog ju upp detta i intervjun: 

Det var som om de som var lärare, när det var Litteraturklubb, blev 
elever på nytt, du vet, sådana där nyfikna elever som vill lära sig och 
som vill dela med sig när de hade lärt sig något nytt.

Bengt Schüllerqvist
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