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Den 24 oktober 1886 höll den unge arbetarledaren och publicisten Hjalmar Branting ett tal över ämnet 

”Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk” på inbjudan av Gävle arbetarklubb. I talet beskrev Branting 

den omvandlingsprocess som pågick i det svenska samhället. Samhället gick från hantverk och småpro-

duktion till industriteknik och storproduktion. Han skrev: ”Den arbetarrörelse, som gör anspråk på att 

förstå sig själv, måste sålunda vara socialistisk. Den måste vila på erkännandet av storproduktionens 

ekonomiska företräden och dess berättigande - därmed är på samma gång dess ställning given till alla 

reaktionära svindelförsök att söka skruva utvecklingen tillbaka till hantverk och småproduktion, med ty 

åtföljande tullskrankor o.a. dylikt.” (Tal o skrifter 1, sid. 106) Storproduktionen skulle enligt Branting 

medföra att kapitalet efterhand samlades på allt färre händer, i allt större mängd och massan av männi-

skor skulle förvandlas till löneslavar. För att råda bot på de himmelsskriande missförhållandena visade, 

enligt Branting, ”utvecklingen själv”, att det fanns blott ett att göra – att expropriera miljonärernas kapi-

tal och göra det till hela samhällets egendom.  

Om man med Branting bildligt kan säga att maskinerna stod i sina hallar och sjöng om rikare och friare 

framtider, så var inte de som bokstavligen skrev och sjöng lika imponerade av det som hände med det 

svenska samhället. 

August Strindberg 

Flera av de s.k. genombrottsförfattarna ställde sig mycket avvaktande inför de tekniska nydaningarna. 

Strindberg såg i det elektriska ljuset och telefonen, två av tidens tekniska nyheter, bara ”ett feberaktigt 

sökande efter ett bättre”. I den självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son satte han Rousseau som 

lärofadern nummer ett, och övertog dennes kritik mot arbetsfördelningen i samhället och inom indu-

strin. Han framhävde och uppvärderade vid 80-talets början det naturenliga på samtidens bekostnad. 

Bonden och bondelivet förhärligades programmatiskt. Han ironiserade över utvecklingsoptimisterna som 

trodde på teknikens och vetenskapens framsteg och menade att detta bara var fasader som dolde hopp-

löshet och elände. Städerna borde helt enkelt avskaffas. Arbetarklassen var egentligen parasitär efter-

som den drog produktionskraft bort från jordbruket, som var den enda riktiga värdeskaparen – allt annat 

var lyx som deformerade människorna.  

 



Varför såg inte författarna de välfärdsskapande processer som var verksamma under industrialiseringen? 

Litteraturvetare har pekat på att vägen till industrisamhället aldrig var spikrak. Den kantades av konkur-

ser, kriser och därmed följde elände för människor som satsat kapital och arbetskraft. En industriell om-

vandling innefattar inte bara det som växer, gammalt och odugligt slås ut. Lycksökarna sållas ut i det 

långa loppet och de kan drabbas hårt. Inte minst de arbetargrupper som drogs med. Diktarna såg tydligt 

de destruktiva elementen, som ofta gav feta rubriker i pressen, men förbisåg det växande och konstruk-

tiva. 

Detta svenska mönster hade sin föregångare i Europa. Samtidigt med industrialiseringen utvecklades den 

litterära romantiken som en reaktion mot de omvälvningar den medförde. Författarna vantrivdes i den 

fula urbana miljön. De kände sig hemlösa och längtade till den lantliga idyllen. Romantikern längtar, som 

Victor Svanberg påpekat, ”bort från nuets trista vardag till forntid och till en överjordisk himmelsk tillva-

ro. Vantrevnaden i städer kan föras ända tillbaka till antiken. I Alexandria, den första verkliga storstaden, 

och i Rom föddes och odlades vad man kallar pastoralen. Den idealiserar herdens – som man inbillade sig 

– lugna och glada tillvaro.” 

Civilisationskritiken hade alltså en lång tradition att vila på. Martin Kylhammar har i en avhandling om 

Strindberg visat att hans synsätt var en del av helt ideologiskt program, som var relativt sammanhållet. 

Det är inte den ”galne” Strindberg vi bör ha framför ögonen när vi hör hans kritik av industritekniken. 

Strindberg var en tänkande kritiker, som ville forma samhället efter andra ideal. Han menade att det 

skulle vara möjligt att hålla kvar det bästa av det gamla och bara försiktigt ta till sig det nya. Han före-

språkade en sorts medelväg mellan det primitiva och det överciviliserade – Kylhammar kallar det ett 

pastoralt ideal. En hel del av den kritik han levererade möter vi idag i den gröna rörelsens miljökritik. 

Strindberg pekade på konkreta problem: miljöförstöring, internationellt beroende och rastlösheten, ner-

vositeten, i det moderna samhället. 

Verner von Heidenstam följde under 1880-talet i stor utsträckning Strindbergs program och skildrade 

motsättningen mellan nytt och gammalt genom att gestalta moderna människors möten med livet i fjär-

ran Östern. Erik Axel Karlfeldt skrev poesi om alla dem som industrialismen tvingade in från landet till 

städerna. Heidenstam ändrade under 1890-talet inställning och blev sedermera i takt med sin nationella 

åskådning allt mera positiv till industrin. Även Strindberg ser ut att successivt försonas med telefoner och 

elektricitet. Det ligger i den pastorala hållningen att undan för undan i takt med teknikers mognad accep-

tera dem som inslag i utopin. 

Hantverkets lov 

Misstänksamheten och kritiken mot industrin frodades även hos skribenter i arbetarrörelsens närhet. 

Karl-Erik Forsslund, Brunnsviks skapare, var en inbiten motståndare till maskinsystemet. I sina romaner 

och föreläsningar utvecklade han en djup kritik av industrin för dess skövling av naturen, mekanisering av 

arbetet och urbanisering av människorna. Man känner igen mycket av Strindbergs kritik, men där finns 

också inspiration från den engelske socialisten William Morris och dennes lärofader John Ruskin. De me-

nade att industrin förfulade människors miljö genom att det industritillverkade inte på långa vägar var så 

vackert och funktionsdugligt som det hantverksmässigt tillverkade. Arbetsglädjen hade försvunnit och 

ting tillverkade utan sådan kunde aldrig vara estetiskt tilltalande och personliga.  



Inspirerad av liknande tankegångar skrev Ellen Key 1899 en uppsats som spreds av Verdandi med titeln 

Skönhet åt alla där hon ihärdigt drev tesen att vackra saker skulle ge bättre och mera harmoniska männi-

skor. Hon var inte lika skeptisk till tekniken som sådan, men ville vända den till människornas fördel. Ef-

ter sekelskiftet kom en öppnare attityd till maskinerna. Man bejakade en maskinell tillverkning av billiga 

och funktionella bruksföremål, vilket naturligtvis passade företagarna och den framväxande konsum-

tionsvaruindustrin. I takt med denna utveckling uppträder en ambivalens hos författarna. Forsslund kun-

de t.ex. längre fram gå med på att låta maskinerna utföra det arbete som inte var glädjerikt omväxlande 

och skapande. 

Svensk teknikutopism 

Selma Lagerlöf tillhör de författare som tidigt var positivt inställd till industrin. Hennes Nils Holgerssons 

resa (1906) kan ses som en hyllning till den svenska företagarandan och industririkedomen. Delvis häng-

er detta samman med nationalismen vid den här tiden. Sverige "förlorade" Norge 1905. I det industriella 

framsteget såg Lagerlöf också en kraft som kunde hålla tillbaka militarismen och våldet. Men hon är ett 

undantag. Trots att industrin under 1890-talet kommit över sina barnsjukdomar vände nittiotalisterna 

blickarna bakåt, mot det historiska och det provinsiella nationalistiska. Ännu vid sekelskiftet fanns inga 

borgerliga författare som kunde ge industriframsteget en litterär gestaltning. Hos Hjalmar Söderberg och 

Bo Bergman är stämningen frånvänd, nervöst desillusionerad och misstrogen mot samtiden. 

Först på tiotalet presenterar sig en industrientusiast, Lubbe Nordström, författaren som senare skrev 

Lort-Sverige. I bok efter bok ägnade han sig åt att skildra industrin som människans välsignelse. Det nya 

effektiva, rationella och rediga ”Direktörssverige” såg han som ett stort kulturellt och moraliskt framsteg. 

Han blev arbetets och samarbetets profet i Sverige. Samhällsutvecklingen pekade framåt mot något som 

han kallade "totalismens" utopi där människorna skulle bli ömsesidigt beroende av varandra, där alla 

relationer var samhälleliga och maskinella, ja hela samhället var en maskin vars olika delar måste vara 

välsmorda för att fungera. Den moderna världen skulle komma att bli som en enda världsomgripande 

stad. 

Under tiotalet kommer också andra industriskildringar med bejakande inslag. Gustav Hedenvind-

Erikssons författarskap gestaltar mötet mellan den gamla bondevärlden och den inträngande industria-

lismen. I romanen Vid Eli vågor är accepterandet av industrialismens livsformer starkt markerat. Ernst 

Didring är den första svenska författaren som ger den moderna ingenjörstypen en rangplats i litteratu-

ren. Nu börjar också författarna se något estetiskt skönt i den nya tekniken. Gustaf Jansson skildrar de 

storartade tekniska landvinningarna och Sigfrid Siewertz låter romanpersonerna uttrycka en beundran 

för den kraft som är knuten till tekniken.  

Kriget 1914-1918 förtog till viss del denna teknikdyrkan. Många författare påverkades i sin inställning till 

maskinkulturen genom erfarenheterna av hur teknik kunde utnyttjas till förstörelse och död. 

Arbetarförfattarna 

I den s.k. arbetarlitteraturen finns ofta en skarp motsättning mellan arbetaren och tekniken. I de flesta 

skildringar av maskinen tecknas den som negativ för arbetaren. Hatet mot maskinvidundren är emotio-



nellt och knappast filosofiskt motiverat. Den ondskefulla maskinen finns ofta i sågverksskildringarna. 

Olyckor vid maskinerna är vanliga. Maskinen blir ett odjur, ett monster med ond vilja. Karl Östman ser på 

maskinen med en våldsam antipati: 

Hans huvud är verket, klingan neri är hans gadd, ettervass, rovgirig och grym 

som satan.--Se huru den knipsar av grova plankor i ett enda bett! Och fingrar av 

människor som komma i dess närhet - deras händer och lemmar som liv. 

Varför får du leva, leva och sprida sorg, där du står, sarga och skära, slita sönder 

mänskor som skola leva som är av kött och ben och varmt blod som brusar--! 

(Pilgrimer 1909) 

En intensiv skildring av maskinhelvetet finns hos Martin Koch i Timmerdalen (1913). Romanen var från 

början avsedd att kallas Helvetet – en historia om storindustri. Hatet riktas dock inte mot maskinerna, 

men mot herrarna. I Guds vackra värld (1916) är domen över maskinkulturen desto hårdare. Koch är 

extremt utvecklingsfientlig och hyser ingen tilltro till arbetarrörelsen. Han tvivlar på socialismens väl-

färdsoptimism. Maskinen framställs som ett hot, i första hand mot den religiösa tron, men även mot 

människovärdet överhuvudtaget. 

Generalkritiken mot industritekniken gäller naturligtvis det ensidiga arbetet. Arbetaren styrs av maski-

nens tempo; människan görs till en maskin. Arbetsfördelningen får enligt Forsslund konsekvenser som är 

värre än krig - det är massmord på själar. Arbetet blir själsdödande. Han kräver en naturnära ny, decent-

raliserad kultur. Dan Andersson längtade bort från det monotona arbetet i fabriken, och ”hem till jord-

höljt bo”. Även om det skulle kosta materiellt ville han bort: 

Jag vill leva på bröd och vatten 

om jag endast strax får byta 

allt gasljus och larm mot natten 

där timmarna tysta flyta. (Kolvaktarens visor 1915) 

I arbetarförfattarnas framtidsvisioner fanns ingen plats för maskinerna. På gammalt känt manér målade 

man istället naturidyller fjärran från städer och fabriker. Fredrik Ström har sammanfattande konstaterat 

att man i varje arbetardiktare kan finna en ”fiende till industrialismen”. 

Idylldiktning och miljökritik 

Spinnandet av idyller blev legio åren runt 1920. Anders Österlings Idyllernas bok (1917) är tidstypisk för 

en våg av stillhets- och tidlöshetsdiktning i Sverige. Allt krymptes till den lilla skalan. Även tekniken kunde 

ibland få ingå i denna idyll. Harry Blomberg var på 20-talet en sorts ingenjörsromantiker, som målade 

fram ett paradis där tekniken förenades med det okonstlade livet.  

Birger Sjöberg och hans Frida-diktning är sinnebilden för idylliseringen av tillvaron, men Sjöberg är också 

den som spränger idyllen i den 1926 utgivna Kriser och kransar. I dikten Industria Collosale (1926) finns 

en drift med kolartron på den nya teknikens möjligheter. Samtidigt kommer hos författare som Hjalmar 

Bergman och Eyvind Johnson en kritik mot amerikaniseringen och mekaniseringen av kulturen. Maskinen 

blir syndabock. Man vänder sig mot den krassa materialistiska livsinställning som brett ut sig. Det mänsk-



liga utarmas av det mekaniska och rationella tänkandet. Kritiken vänder sig mot den naiva övertron på 

teknik och vetenskap. I Bergmans Clownen Jac (1930) har clownen en stor anläggning med meningslösa 

maskiner som gör ett oerhört intryck på den dumma allmänheten. 

Tekniken har blivit ett självändamål. Människorna bygger ett Babelstorn med sin teknik, menade Frans G 

Bengtsson i dikten Legenden om Babel: 

De småle kallt och säga "Kännen 

på dessa balkar, dessa spännen! 

Beundren harmonin och måtten 

vår makt, vår styrka och vår flit! 

Vi vunno seger mot Naturen 

Vi blevo ett med stenstrukturen 

som ställdes fast på säker botten 

- en evig gud i tung granit!" 

Det går ett stråk av undergång genom litteraturen under den här perioden. I diktsamlingen Jazzrytm 

skriver Alf Henriksson: 

Snart sover väl under fabriksruinen 

den nya tidens människomaskiner 

hopplösa barn av en hopplös tid. (Blasé 1927) 

En utpräglat mörk syn på maskinkulturen och industrisamhället låter Sten Selander vara riktpunkten för 

diktsamlingen En dag (1931). Människan förstör naturen, men förstörs också själv av de maskiner hon 

står i slavförhållande till. Det är en närmast total svartsyn som kommer till uttryck i dikten Ja, jag är lätt-

skrämd: 

Älvarna stinker. Skogarna faller 

tätt som hår från skabbig svål. 

Vidderna krymper inom ett galler 

smitt av järnvägsskenornas stål. 

Ingenting vilar. Ingenting tiger. 

Jazzen larmar, där etern teg. 

Vi bara växer och växer och stiger 

tvärs genom allt med sjumilasteg. 

Allting flyr för vår makt och lystnad 

blommor och djur och skönhet och tystnad. 

Vi blev en dödlig sjukdom för jorden.  

Lössen pinar jorden till döds. 

Vi den mänskliga insektshorden, 

trivs blott där allting förötts. 

  



 

Himlen står svart med röda reflexer. 

Skogar och skorstenar, stam invid stam. 

Berg utav kolstybb. Floder av slam. 

Inte ett strå, men fabrikerna växer. 

Stansarna dundrar. Remmarna viner. 

Luften är tjock av sulfitlukt och svavel. 

Mera amskiner som föder maskiner, 

flera och flera av glupande avel. 

Blanka som väldiga gudabeläten 

står de med glödande innanmäten. 

Allt ska dit in, ska dit in och förtäras,  

skogar och malmberg och människosjälar. 

Allting kan ätas. Allt kan begäras. 

Allt vad som föds är maskinernas trälar. 

-- 

Sök ingen mening i våldet och morden 

Fråga ej vad som driver oss till det. 

Vi får ej längre härska på jorden. 

Mänskan skall dö. 

Maskinerna vill det. 

Mörkare kan det knappast bli. De radikala miljöaktivisterna skulle sannerligen kunna utnyttja Selander i 

sin kulturpropaganda. I en annan skrift gav Selander uttryck för ett annat tema i den kritik mot tillväxt-

samhället som vi blev bekanta med under 70-talet. Massproduktionen skapade, enligt författaren, en 

mängd fiktiva behov: "I verkligheten sliter vi ut oss från morgon till kväll för att under vandringen mot 

döden få släpa med oss lass av den onödigaste smörja, som maskinerna häver ur sig." (Modernt 1932). 

1936 blev Selander utsedd till Svenska Naturskyddsföreningens ordförande och skrev senare naturvår-

darnas svenska bibel Det levande landskapet (1953).  

Kritik mot rationalismen 

Maskinkulturen förbinds med masskulturen och massmänniskan, vilken ser allt hotfullare ut under 30-

talet. Mot detta ställs om tidigare individen och den naturnära tillvaron. Wilhelm Mobergs bonde är ett 

ideal som framställs på ett närmast Strindbergskt sätt. Stockholmsutställningen 1930 och dess program 

att acceptera den nya tiden mottas med stark skepsis av många författare och kulturdebattörer. Man är 

som Gustav Sandgren rädd för en förkvävande likriktning till följd av standardiserade, rationella bostä-

der: "En likformig likaklädd, likatänkande massa bebor rätlinjiga och likformade städer". Människorna blir 

grå droppar i en grå massa. Detta tema finns också i en dikt av Nils Ferlin: 

  



 

För två gånger två är fyra 

och allt är bestämt och klart 

allt är förtvivlat klart 

och ingen vill äventyra 

sitt liv för sin egenart 

 

Storflaxiga kråkor kraxar 

om märkliga ting som stundar 

Snart är vi lika som taxar 

lika som avhuggna hundar 

-- 

Sir Standard bygger fabriker. (Barfotabarn) 

Maskinpoesi och maskinromantik 

Vid sidan av den ovan skildrade teknikkritiska diktningen framträder vid slutet av tjugotalet nya ideologi-

er som vill tolka människans förhållande till tekniken på ett helt annorlunda sätt. Socialistiskt och kom-

munistiskt inspirerade författare bidrar med en radikalt positiv och bejakande hållning till maskinen. 

Mönstret för den kommunistiska dikten får vi med Allan Wallenius: 

Hell dig maskin 

som hamrar och väver! 

Ur dig dånar ut 

framtidens väldiga duk. (Maskinen 1925) 

eller i Arnold Ljungdahls maskinlyrik: 

De äter vårt kött, och vi hatar dem 

de dricker vårt blod, men vi älskar dem 

maskiner 

precisa, fulländade, kalla 

med blanka, oljesmorda lemmar 

otåligt stampande 

likt unga hästar före starten. (Maskinerna 1925) 

Idag är maskinen ett odjur, men efter revolutionen skall den bli lyckans grundläggare. Arbetarna bör 

känna kärlek till de maskiner som en dag skall bli deras kollektiva egendom. 

I Sverige utvecklas vid den här tiden en diktning, som har kallats maskinromantik. Författare som Artur 

Lundkvist och Josef Kjellgren är de främsta exponenterna för denna strömning under 30-talet. Lundkvist 

skriver om maskinernas och fabrikernas besjälning. De tekniska skapelserna skall förbindas och ges liv av 

människan och hennes tillvaro. Maskinen tar rent av kvinnlig gestalt: 



fabriker, maskiner får själ av vår själ, av dagarnas 

 långa arbetstimmar 

av våra tankar och drömmar, vår sorg och glädje,  

blir kamrater 

blir hängivna älskarinnor som sjunger av lust när de 

 känner vår kraft 

blickar förälskat på oss, skrattar mot oss och vrider 

 sig lockande 

Hos Josef Kjellgren kan man finna en förtjusning för maskintermerna. Han gör estetik av det maskinmäs-

siga: 

Generatorn fräser 

under kopparborstarna 

springer fram blåa gnistor 

med vita kärnor 

Remmarna smattrar 

Elektriska ljuset 

som generatorn alstrar 

slår eldstrimmor i  

blanka smäckra kolondrar 

och grova vevstakar. 

Man upptäcker en ny skönhet hos de konkreta maskinerna med deras blanka stållemmar badande i blå 

olja, i asfalten, fabriksröken. Livfulla och närmast romantiska skildringar finns också hos Harry Martins-

son. Han kan med livlig inlevelse skildra ett tekniskt objekt. Ett av de bästa exemplen är väl hans dikt om 

cykeln, som får oss att uppmärksamma att det är skillnad på teknik och teknik: 

Cykeln är demokratiens silverglänsande modell 

Cykeln är landsvägarnas hind. Den springer  

för livet när motorcykeln kommer som en slaktarhund: 

denna grymma Nero, träckstänkande 

skuttande, hatad av allt liv. 

 

Harmonidödaren skrattar rått i björkhagarna 

friden är död i världen. 

Cykeln är något annat. Cykeln, den  

tysta smäckra maskinen. (Ode till folkliga maskiner 1931) 

Martinsson önskar ett samspel mellan natur och teknik och då finns inte utrymme för storindustrin. Han 

vill försona natur, teknik och människa, nå en idyllfred med maskinerna. Det är inte längre realistiskt att 

tro på bondekulturens återupplivande, men tekniken kan bäddas in i det gröna. Kompromissen genljuder 

också i en av Lundkvists dikter: 



Kom med unga larmande städer, gator, fabriker 

Låt en sol skratta rött i röken, 

låt en Panpipa spela i verkstäderna 

och slunga gröna melodier över maskinerna (Svart stad 1930) 

Teknokrati 

I diktningen under 40- och 50-talet är det inte lika lätt att finna direkta uttryck för samhälls- och teknik-

kritik. Liksom efter det första världskriget beträdde diktarna hellre de privata känslornas mark och ställde 

mera allmänna existentiella frågor. Men det fanns förvisso en litterär debatt om arbetet och tekniken. 

Låt oss inte glömma Folke Fridell, en författare med egen erfarenhet av industriarbetet. Hos honom finns 

ett djupt känt hat mot de maskiner, som förslavade arbetaren. Han var syndikalist och ställde motkravet 

"att få vara med och bestämma". I hans texter finns drag av defaitism, men också en förhoppning att det 

skall vara möjligt att tämja tekniken på det sätt som skedde på landsbygden och t.ex. på sjukhusen.  

Gunnar Ekelöf låter läsaren ta del av en skarp vidräkning med den moderna tidens teknokratiska mentali-

tet i diktsamlingen Strountes. Diktaren Ekelöf hade svårt att trivas i kulturen, men önskade sig inte heller 

tillbaka till det primitiva. Framtiden skall istället hämta något av det gamla och förena det med goda nya. 

Hjärtat måste ges lika stor uppmärksamhet som hjärnan. På grund av det ensidiga rationella förnuftet 

hade tekniken blivit farlig och tagit sig uttryck som teknokrati och atombomb. 

Även under 1950-talet kunde någon enstaka diktarhjärna producera socialistiska sånger om maskinerna. 

Stellan Arvidsson, den socialdemokratiske skolpolitikern, publicerade 1953 en svensk kampsång i Tidens 

sångbok med titeln Maskinernas sång: 

Våra maskiner är välde i arbetsnävarna lagt 

Sången den sjunger är längtans sång om människomakt 

Vågar vi äga maskinerna, skall med bistånd av dem 

jorden befrias till slut, och bli fria människors hem. 

Den sången sammanfattar den politiska arbetarrörelsens långa perspektiv och Hjalmar Branting skulle 

säkert med glädje ha stämt in i dess melodi. Arbetarrörelsen i Sverige har en lång tradition av tillit till den 

tekniska utvecklingen, ett bejakande som varit fortsatt starkt markerat under efterkrigstiden. Men denna 

positiva inställning kan knappast tas till intäkt för ståndpunkten att man okritiskt accepterat industri-

samhället. Arvidsson skaldar om "människomakt", och det bör vara en makt som också innebär ett her-

ravälde över tekniken.  

Den kulturella kritikens betydelse 

Den kulturella kritiken av industrialismen kan i stor utsträckning ses som ett oundgängligt element och 

ett stöd för strävandena till en sådan människornas makt över den tekniska strukturen. Branting kunde 

visserligen inte köpa alla delar av Strindbergs pastorala program, men det dröjde inte länge förrän arbe-

tarrörelsen tog parti också för småbonden, t.ex. i partiprogrammet 1911. I kampen för det goda folk-

hemmet kunde Per Albin inte låta hänsynen till Selanders miljökritik vara replipunkten, men naturvården 

startade tidigt i Sverige och har relativt sett varit framgångsrik t.ex. i vattenvården. I Erlanders och Pal-



mes välfärdsstat var det inte möjligt att direkt ge sin anslutning till Fridells ekonomiska demokrati eller 

till Göran Palms och Sara Lidmans skarpa arbetsmiljökritik. Det tog sin tid, men frågan om makten i före-

tagen kom att ställas av socialdemokraterna på ett ovanligt radikalt sätt, och frågan om arbetsmiljön 

fördes snabbt upp på den riksdagspolitiska arenan.  

Om nu inte civilisationskritikerna kan sägas ha haft en omedelbar verkan på arbetarrörelsens politik är 

det alltså alltför grovhugget att ge bilden av en oöverkomlig klyfta. En politik som vill vara till folkets för-

del kan inte avstå från att lyssna till de känselspröt som författarna utgör. När hela svenska folket går och 

nynnar ”Är det konstigt att man längtar bort nån gång” är det nödvändigt att se bostadspolitiken inte 

som ett kvantitativt problem, men en kvalitativt. När landets tusental av körer sjunger Wiehes Titanic är 

det dags att göra något radikalt åt miljöproblemet.  

 [Litteratur; Tord Westerbergs avhandling Maskinen och maskintekniken  i svensk litteratur 1900-1935 

(1965). Tyvärr är den opublicerad. Martin Kylhammars avhandling bär titeln Maskin och idyll (Liber 

1985). Själv har jag skrivit en forskningsöversikt: ”Författarna och tekniken i litteraturforskningen” (Pol-

hem nr 4/1984), som ger vidare hänvisningar i litteraturen.] 

 


