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Molly bröt sin morbror Anders tystnad: 

Alla borde få bli konstnärer 

 

Önskar du att morbror Anders fått bli 

konstnär? 

-Jaa – så klart! 

Alla skulle få bli det, svarar Molly Johnson. 

Det här är ett samtal med Molly Johnson, som 

i dagarna kommit ut med en roman om sin 

riktige morbror – ”Morbror Anders” – och fått 

stort beröm för den Boken handlar om den 

som är underst, den som klassas som 

mentalsjuk.  

Morbror Anders i boken med samma namn 

har funnits på riktigt. I livet var han bonddräng 

och järnverksarbetare. Efter ett slagsmål togs 

han in på mentalsjukhus. 

Han fick stanna på Ulleråker och Sidsjöns 

sjukhus i sjutton år. Någonstans i boken säger 

en anhörig att det var ett misstag att Anders 

kom på mentalsjukhus. Men att det nu var 

ohjälpligt när han var där han var.  

-Det var i början av trettitalet och 

myndigheterna var stora på den tiden och folk 

från vårt håll kunde nog inte hävda egna 

meningar då, sägs det i boken.  

När Anders var gammal i slutet på 70-talet och 

Molly Johnson skötte honom i sin mors hem 

ett tag, började hon lyssna på honom.  Hon 

skrev om honom i långa brev till en vän. De 

breven är bokens stomme. 

 

Det intressanta 

-Min mor Linnea har alltid hållit på och 

berättat om sin familj och sin mor, berättar 

Molly Johnson. Som om det var det mest 

intressanta, folk som det inte är något särskilt 

med. Och att föra det berättandet vidare har 

nu blivit tradition i familjen på kvinnosidan. 

Tillsammans med sin dotter Tilda Maria 

Forselius, också författarinna, har Molly 

Johnson tidigare skrivit en bok om Linnea och 

förmödrarna, ”Mormorsboken”. 

-Min bok om Anders är helt autentisk, säger 

Molly Johnson. Den är avlyssnad. Det är 

Anders röst och hans tvära kast i den. Min bok 

är ett experiment i konstlöshet. Det är också 

en bok om arbetarmiljö. 

Handlingen hoppar mellan nuet och det 

förgångna. Mellan Anders röst och 

författarens.  

-Det finns dom som säger att boken om 

morbror Anders är filmisk, säger Molly 

Johnson. Precis som dom också sa om 

”Pansarkryssaren”.  

 

Sonny Boy 

”Pansarkryssaren” var den korta roman som 

Molly Johnson, bruksflickan från Hofors, slog 

igenom med 1955. Då var hon 24 år. Boken 

gick som radioföljetong 1982. I den låter hon 

revolutionens ryska pansarkryssare från 1905 

fastna i det svenska brukets tröga lera. 

 

Till den inspirerades hon av den ryska 

filmklassikern ”Pansarkryssaren Potemkin”. Till 

boken om morbror Anders har hon inspirerats 



av den första ljudfilmen från USA, ”Sonny Boy” 

med Al Jolson. 

 

Hon har själv inte sett den men morbror 

Anders hade. Och han talade mycket om den. 

Det var hans livs kulturupplevelse. 

Morbror Anders växer upp i en värld där barn 

ska härdas för ett hårt liv. Man ska skratta när 

man faller och slår skallen t ex. Inte gå och 

lägga sig när man har feber. Allt för att tåla ett 

vuxenliv, ett arbetsliv där man bokstavligen 

blir slagen som människa. Barndomen är ett 

mörkrets mörker utan kramar och kärleksord.  

 

Strålning 

Moderns ansikte lyste inte mot barnen, heter 

det i boken om Anders föräldrahem. 

-Det är grymt att det bara ska hänga på 

mamman om barnen ska få uppleva 

”strålning” – uppskattning och värme från 

omgivningen, säger Molly Johnson. 

Och fadern, en fjärran fader för barnen, blir i 

boken en bödelsgestalt, han som dödar 

Anders enda vän katten. För att fadern inte tål 

ens ett kattjam när han kommer hem 

sönderbråkad från arbetet.  

Anders är död nu. Men det går en tråd från 

hans liv genom boken rakt in i nuet.  

 

Dörrar öppnas 

Molly Johnson har under tre månader i höstas 

lett en skrivarverkstad för nuets 

mentalpatienter, på Säters sjukhus i Dalarna. I 

samband med Dalaprojektet, en kultursatsning 

från statens kulturråd, gavs ett rejält anslag till 

försök med skrivarverkstad på sjukhuset. Det 

blev ett försök som pekar framåt. Man fick 

pengar till att trycka en egen jultidning, 

skriven av patienterna. Och man hade ett 

skrivarrum dit patienterna fick gå och skriva 

när de hade lust.  

-Det måste bli en permanent skrivarverkstad 

med två författare på varje terapiavdelning på 

varje mentalsjukhus, där man nu gör bilder, 

väver m m. Skrivandet ska till, säger Molly 

Johnson. Dom flesta hamnar på mentalsjukhus 

för att dom är så känsliga, med väldiga 

uttrycksbehov.  

-Dom skriver massor av dikter. Se! 

Och hon visar upp en stor bunt brev, 

fullproppade med dikter, som patienter 

skickar henne. Vi sitter i Molly Johnsons lilla 

hem, ett rum och kokvrå i Stockholm. (Halva 

året är hon här och halva i Gustafs i Dalarna). 

-skrivarstugan betydde för deltagarna att dom 

fick uppskattning! Det leder till att dörrar 

öppnas för en, man får förtroende för sin 

omgivning.  

-På Säter bland patienterna kände jag att jag  

satt i ett äkta konstnärsgäng. Väsentliga 

möten bland människor utan roller, berättar 

hon.  

Om morbror Anders fått hjälp att uttrycka sig, 

hade han inte fösts undan som en tok. Det är 

Molly Johnsons tes, för nuet. Hon ville bryta 

tystnader. 

-Alla som vill arbeta konstnärligt, borde ha 

standardlön. Lägsta sociallön för dom fasta 

utgifterna. Det man får när man stämplar ut 

från arbetslöshetskassan. Och lönen ska gälla 

alla konstnärliga kategorier, bild, musik… säger 

Molly Johnson.  

-Från fackligt håll säger man till mig: Var ska 

man sätta gränsen för det där konstnärliga? 

Då säger jag: Ge åt alla som vill! Man kan ju 

göra en produktionskoll vart femte år sen. 

-Och om maskinerna, datorerna tar över, 

borde det väl löna sig på så vis att folk får 

syssla med det dom vill. Man ska väl inte bli 

fattigare av det. Som erkänd författare sedan 

debuten har Molly Johnson haft en mycket 

lång period av tystnad, dvs inte gett ut böcker. 



Under dom åren utbildade hon sig till 

journalist, tog hand om man och barn.  

-Det borde finnas en kurator inom 

författarkåren som ringer och frågar: Varför 

skriver du inte? Vad är det som hindrar dig? 

säger hon.  

-Arbete… samhället underskattar konstnärligt 

arbete! Man kan lägga av och ingen frågar alls. 

-Men från kvinnliga författare har jag hela 

tiden känt stöd. 

 

Brevväxling 

Som ung lyckades Molly Johnson få gå i 

realskola, ”inte utan bråk”. Emilia Fogelklou 

kom till skolan och berättade om kväkarna och 

internationella arbetslag. Genom dem kom 

unga Molly till Tyskland och England. Skrev 

brev till författare hon beundrade, fick igång 

brevväxlingar.  

Kom till Fogelstad, den kvinnorörelsens 

medborgarskola, där också de svenska 

kvinnliga arbetarförfattarnas stora mor Moa 

Martinson gått. 

-Jag hade en underbar ungdom, säger Molly 

Johanson.  

Vi sitter och talar i ettan. Ute är det regn och 

nästan skymning, fast mitt på dan. Som att fira 

skymning, eller gryning. 

Det är vad vi sitter och talar om, att ingen ska 

bli undanföst levande, som morbror Anders. 

”Sonny Boy” betyder förresten Lillpojken.  

  

                                        ANNA-LISA BÄCKMAN 

 

  

 


