
En förutsättning för Zenits utveckling var den ansvarige
utgivaren – tillika SAC:s generalsekreterare – Herbert

Anckar som aldrig fullt ut känt sig hemmastadd i SAC:s
nyordning. Efter att stark kritik började framföras mot
Zenit inom SAC och inte minst i Arbetarens spalter
under 1965 och 1966 tog Anckar till orda och förklarade
att han ansåg att syndikalismen borde vara en aktiv del av
den nya vänsterns diskussion och att han inte såg det som
ett problem att han själv inte kunde ställa sig bakom allt
som skrevs i Zenit. Anckar avled på sin post upprorsåret
1968.

Missnöjet grodde dock i Uppsala och Göteborg
(den förstnämnda gruppen var nyordnarsyndikalistis-
tisk, den andra anarkistisk). I januari 1966 hölls ett
infekterat möte där Uppsala krävde att redigeringen av
Zenit skulle rotera mellan grupperna, medan Lund
inte ville släppa ifrån sig tidskriften. Det slutade med
att Uppsala hoppade av grupprörelsen. I en omröst-
ning på hösten 1966 fick Zenitgruppen i Lund och

Köpenhamn en knapp majoritet för att överlåta tid-
skriften till en oberoende andelsförening. Stockholm
röstade emot.

Göran Therborn själv hade lämnat Zenit och grupp-
rörelsen redan 1965 och då anslutit sig till socialde-

mokratiska studentförbundet. 1966 publicerade han till-
sammans med andra från grupprörelsen – Lars-Ola
Borglid, Gunnar Olofsson och Rune Wiklund – boken
En ny vänster.

Nr 5–6 1966 blev det sista numret av Zenit från en
syndikalistisk redaktion. Grupprörelsen överlät efter en
omröstning Zenit åt en andelsförening och fick då till-
läggsnamnet Nordisk Socialistisk tidskrift. I ett Upprop
om nya Zenit beskrevs den nya inriktningen som ett ”teo-
retiskt organ för hela den nordiska vänstern” med fast
samarbete med bland annat New Left Review. Uppropet
undertecknades av en lång rad vänsterintellektuella:
Göran Therborn, Anders Ehnmark, Bo Hammar, Folke

Isaksson, Joachim Israel, Iréne Matthis, Göran Palm,
Gunnel Thörnander och Jan Myrdal, för att nämna
några.

Den politiska organisation som bäst förmådde ta upp
”Den nya vänsterns” tankegods var emellertid kommu-
nistpartiet under ledning av CH Hermansson, som själv
skrivit nyvänsterboken Vänsterns väg 1965. Efter att först
ha skapat forum utanför SKP – som veckotidningen
Tidssignal och Socialisternas förbund, som ingick en
valallians med SKP 1966 – hamnade många ledande
Zeniter så småningom i VPK.

Omkring 1969 följde Zenit med i den allmänna vän-
stersvängen mot nyleninism, men förblev under 1970-
talet ett viktigt samlande organ för vänsterteori, dock
utan att några påtagliga frihetliga rötter kunde spåras.
Tidningen gavs ut i ytterligare nästan 30 år innan det
sista numret kom ut 1997. Det är dock en annan historia.

När vi i dag skummar igenom ett decennium av tid-
skriften framstår och behåller Zenit över tid sin

position som en spännande och ambitiös kulturtidskrift
med tydlig avstamp i tidens intellektuella och konstnär-
liga diskussioner. Otvivelaktigt var Zenits viktigaste his-
toriska gärning att introducera den nya vänsterns tanke-
gods för en svensk publik. Även om SAC:s och
Arbetarens hantering av den nya vänstern lämnade en
del övrigt att önska tycks ändå brottet oundvikligt, vil-
ket Zenits senare svängning mot Lenin och VPK
bekräftar. Men historien väcker frågor. Om Herbert
Anckars större öppenhet inför Marx och nyfikenhet på
den nya vänstern fått prägla syndikalismen under 68-
radikaliseringen hade rörelsens huvudfåra kanske inte
lika säkert hamnat i de mest auktoritära av de socialis-
tiska strömningarna.

Hur som helst har den nya tidningen Arbetaren Zenit
en spännade storasyster!

RIKARD WARLENIUS

JOSEPHINE ASKEGÅRD

Fotnot: Utöver Zenit, årgångar från 1957–1966, är främsta källa
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renare och effektivare än i annan
samtida italiensk litteratur. Över-
sättaren Barbro Andersson följer
skickligt författarens intension. I
Kärleken är döden motsats blan-
das det journalistiska greppet
med en litterär ansats. Resultatet
är en naken och mycket skräm-
mande berättelse.

Boken kan beskrivas på många
sätt. Som ett reportage om de som
lämnas kvar efter att deras nära
och kära antingen stupat i omvärl-
dens krig eller i de inbördes kri-
gen. Den kan beskrivas som en
bild av dagens Italien. Dessutom
är det också en mardrömsbild av
de klyftor den liberala ekonomis-
ka ordningen skapar.

Den kriminella organisatio-
nen, camorran, som försöker

döda Saviano, menar författaren
själv, representerar denna liberala
ekonomiska ordning: vi måste
föreställa oss Scarface som
Berlusconis torped. Italiens verk-
liga maffia. Berlusconis regering
ökar de sociala klyftorna, leder
landet i krig, häver de sociala
skyddsnäten, skär ned de offentli-
ga utgifterna och suger ut landets
fattiga, särskilt i Syditalien.
Denna framfart lämnar folk i en
växande desperation. 

DET VAR INTE för att Saviano berät-
tade om camorrans härjningar i
Gomorra som han blev döds-
dömd, utan för att han berättade
så bra.

JOACIM BLOMQVIST

radar@arbetaren.se

Barnaföderskan har inget kön

”…MEN JUST DENNA rikedom förin-
tar henne, hon får ett intryck av att
hon inte längre är någonting”.
Simone de Beauvoirs konstate-
rande om havandeskapet som å
ena sidan det allra största och å
andra sidan den största intergri-
tetskränkningen inleder Ulrika
Lorentzis bok Gravid – något bara
kvinnor kan. I samband med de
miljontals ofrivilliga graviditeter
och osäkra aborter som kvinnor
varje år genomgår världen över är
det nog tämligen okontroversiellt
att beskriva graviditeten som en

kränkning. Men hur är
det med de efterlängtade
graviditeterna? Är det
socialt accepterat för en
blivande mamma att likt
de Beauvoir tala om ”fos-
tret som en parasit som
utnyttjar henne”? Med
denna fråga mellan
raderna – och utifrån premissen att
kvinnor i dagens Sverige ändå äger
ett visst handlingsutrymme – går
Lorenzi snabbt vidare till att dis-
kutera normer och föreställningar
kring graviditet och föräldraskap.
Via kärnfamiljstvång, Arnold
Schwarzenegger som barn-
bärande vetenskapsman och
beroenderesonemang landar för-
fattaren i tanken om graviditet
som en mänsklig erfarenhet, som

inte bara den som själv
upplevt kan dra lärdomar
från. De nio månaderna
innan födseln är trots allt
bara en del av en upple-
velse som definitivt inte
bara kvinnor kan vara
med om – att få barn. 

I denna anda pekar
journalisten Andreas Ekström,
som citeras i boken, också på hur
ointressant den könsbiologiska
diskussionen egentligen är i rela-
tion till omsorg om barn. Om vi
gör oss till slavar under eventuel-
la ursprungliga instinkter skulle
vi nämligen inte heller kunna
”stå i kö, dela med oss av mat
eller leva i en demokrati”.  

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se
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Gravid
Något bara kvinnor kan
Ulrika Lorentzi
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Arbetaren Zenits historiska systertidning Zenit hade en tung roll: den introducerade den nya vänsterns 
tankevärld för en svensk publik.
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