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När Elfriede Jelinek fick Nobelpriset 2004 
skrev Märta Tikkanen en kort notis i 
Dagens Nyheter: ”Förläggaren bakom 
Jelinek. Inte bara författaren saknades vid 
banketten.”1 Märta Tikkanen ville påmin-
na om förläggaren Solveig Nellinge, som 
hade gått bort några år tidigare. 
 Bokförlaget Trevi hade redan 1987 
givit ut Jelineks Pianolärarinnan, därefter 

Lust 1990 och De utestängda 1992. ”Det var ingen tillfällighet”, 
skriver Tikkanen, ”att Solveig Nellinge introducerade ett författar-
skap som konsekvent har syftat till att bryta ner fördomar, upp- 
blåsthet, besservisseri. [ … ] Och det var ingen pose – i med- och 
motgång fick Treviförfattarna känna att böckerna var en gemensam  
angelägenhet. Det kom små brevlappar, klipp som kunde intresse-
ra, färska böcker. En plötslig kram i form av en höstbukett just när 
varma tankar behövdes som bäst. Solveig var en affärsbegåvning. 
Hennes kontaktnät var noga uppbyggt, hon visste hur hon skulle få 
upp nyckelpersoner på sina Frankfurtpartyn. Och hon var inte att 
leka med när hon förpassade någon ut i kölden.” 
 I en intervju, inför ett annat Nobelpris långt tidigare, beskrivs hon: 
”Rakryggad, elegant, stram med något öppet nyfiket men också ett 
jädra anamma i blicken ser bokförläggaren Solveig Nellinge ut som 
jag kan tänka mig Hjalmar Söderbergs [sic!] chefen fru Ingeborg.”2

 Solveig Nellinge tillhörde de kvinnor som gjorde ”revor i gubb-
tapeten”3. Under 1970-talet var hon tillsammans med Carin Öster-
berg på Natur och Kultur och senare Dorotea Bromberg, Brombergs 
förlag, ensam om att vara kvinnlig förlagschef. Hur hamnade Göte-
borgsflickan i Stockholm? 
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Kvinna i maktspelet
Hösten 1958, 27 år gammal, svarade Solveig Nellinge på en annons 
i Svenska Dagbladet, någon hade glömt kvar en tidning på hatt- 
hyllan i hennes hem. Bokförlaget Forum sökte ”en ung dam” för att 
hjälpa till med förlagets reklam.4 Hon fick jobbet trots att hon skrev 
att hon inte visste något om förlagsverksamhet, men trodde att det 
sammanföll med hennes intressen och förutsättningar. Solveig hade 
arbetat som gymnasielärare i Göteborg och flyttade nu med sin man 
Åke Nellinge till Stockholm. Snart var hon reklamchef och Adam 
Helms, som var Forums välkände förlagschef, lärde henne inte bara 
förläggeri utan gav henne en livshållning, berättar hon, och citerar 
ett av Adams valspråk: ”Wer schaffen will – muss fröhlich sein”, en 
livshållning som förändrade hennes personlighet.5 
 Solveig hade en fil.mag. med bland annat engelska och littera-
turhistoria i bagaget och hon hade skrivit sin trebetygsuppsats om 
T S Eliots Portrait of A Lady.6 Den engelska litteraturen fick sin 
betydelse i hennes fortsatta arbete på förlaget. Förläggaren Per I.  
Gedin säger i en intervju om Adam Helms och Forum att när Solveig 
Nellinge kom in i bilden så höjdes nivån betydligt på den skön- 
litterära utgivningen.7 

Märta Tikkanen och Solveig Nellinge på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg  
1988, Foto: Åke Nellinge
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 När Adam pensionerades från Forum många år senare, den 30 april 
1971, var det inte helt komplikationsfritt – det fanns en önskan från 
hans sida att Solveig skulle ta över efter honom som förlagschef. På 
Bonniers föredrog man en annan lösning. Solveig hade fått erbjudan- 
det att fortsätta som litterär chef på Forum, men hon slutade på egen 
begäran redan vid årsskiftet. 
 I januari 1971 hade Femina publicerat 
en novell i Femina: Kvinna i maktspelet 
av Gun Årestad. Huvudpersonen, en 
Anna Valding, arbetade på Bokförlaget  
Humana, ett lätt förtäckt Forum. Med 
sina intriger och sin frispråkighet 
väckte den ett visst rabalder i förlags-
världen.8 Solveig har bevarat ett tid-
ningsurklipp i en plastmapp med en 
presentation av novellen tillsammans 
med ett klipp om en tävling i Femina. 
Hon satt själv i juryn tillsammans med 
Gun Årestad. Det är inte svårt att gissa: 
Solveig har förmodligen gett Årestad en del 
av underlaget till berättelsen. 
 Novellen kom senare ut som bok på Williams förlag. På nätet dök 
den upp för ett par år sedan på deckarförfattaren Denise Rudbergs 
blogg under rubriken: ”I en gammal bokhylla med gulnade böcker” 
och beskrivs som riktigt rafflande.9 Solveig fortsatte samarbetet med 
Femina och översatte bland annat noveller av Edna O’Brien, som 
publicerades med teckningar av Ib Thaning.10

Bokförlaget Trevi
I maj 1971, efter att Solveig sagt upp sig från Forum och Adam Helms 
hade pensionerats, startade de tillsammans bokförlaget Trevi. Tid-
punkten var sämsta tänkbara, eftersom branschen befann sig i kris. 
På semester i Italien hade de bestämt att döpa det nya förlaget till 
Trevi, ”bara för att det lät trevligt i telefon” – som Solveig sade i ett 
av sina föredrag.11 Trevi låter som en lämplig fortsättning på Forum. 
De båda säger i sin programförklaring att de vill ge ut en fontän av 
böcker, vilket de också gjorde genom att bland annat skapa pocket-
bokserien FontänBöcker. Att det blev en rivstart förstår vi – redan 
första hösten gav de ut 16 böcker!
 Sedan Adam Helms avlidit 1980 drev Solveig Nellinge framgångs-

Då välkomnade 
Trevi sin första 
Nobelpristagare 

till Sverige, 
nämligen Toni 

Morrison.
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rikt förlaget vidare som ensam ägare i drygt tio år. Adam hade sagt 
strax före sin bortgång att hon kunde fortsätta en tid ensam, men 
sedan måste hon söka sig en kompanjon. Det blev allt svårare för de 
små och medelstora förlagen att klara sig i branschen vid slutet av 
1980-talet, då de stora förlagen köpte upp de mindre. 
 I juni 1991 sålde Solveig aktiemajoriteten i Trevi till Bonniers och 
hon sade i ett föredrag i september samma år att hon var nöjd med 
försäljningen: ”Det känns faktiskt skönt att komma in från kylan.”12 
Hon kände som ensam ägare att ansvaret för alla författare och för per-
sonalens framtid var för tungt att bära. Solveig Nellinge fortsatte ändå 
sitt arbete som förlagschef fram till 1997, då Trevi införlivades med  
Forum och blev ett imprintförlag. Efter några år försvann så namnet helt. 

Nobelprisen
Men även om Solveig Nellinge saknades när Elfriede Jelinek hyllades 
så hade hon och hennes medarbetare fått glädja sig ordentligt åt ett 
Nobelpris hösten 1993. Då välkomnade Trevi sin första Nobelpris-
tagare till Sverige, nämligen Toni Morrison. Redan innan pristagar-
ens namn hade tillkännagivits hade förlaget planerat sin första Book 
& Author Dinner den 27 oktober på Scandic Crown Hotel i Stock-
holm. Toni Morrison – som då var relativt okänd bland svenska 
läsare – hade bjudits in och för säkerhets skull medverkade också 
Märta Tikkanen, som då var aktuell med boken Arnaia. Kastad i 
havet. ”Vill ni äta middag med Toni Morrison och Märta Tikkanen?” 
löd den glada inbjudan, som skickades ut till förlagets alla vänner. 
Det blev naturligtvis fullsatt, vilket vi kan se på de foton som togs 
under kvällen. Alla är förvarade i en av de fyra pärmar som bara in-
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nerhåller material kring Toni Morrison och Nobelpriset. 
 Här finns också ett brev till bokklubbarna, som vittnar om vil-
ka bekymmer som kunde medfölja ett sådant pris.13 Förgäves hade 
Nellinge försökt sälja in Jazz och Mörkt spel som huvudbok till 
bokklubbarna. I en intervju i Svensk Bokhandel hade hon uttryckt 
sin bitterhet över bokklubbarna, men ansåg sig felciterad och ville 
rätta till missförståndet. Solveig påpekar i brevet: ”Däremot är jag 
överlycklig över att min intuition lett mig rätt från det ögonblick jag 
gav ut Toni Morrison som det första översättningsförlaget och fram 
till torsdagen den 7 oktober då två stycken böcker, (Jazz och Mörkt 
spel), hade första utgivningsdag.” 
 På recensionsdagen var Trevis monter på Frankfurtmässan dekor-
erad med ett stort porträtt av Toni Morrison och påpassligt en affisch 
för Scorsesefilmen Oskuldens tid tillsammans med Morrisons och 
Edith Whartons böcker. Hela Trevigänget gick på lunch och stod i 
den långa matkön, när glada kollegor meddelade dem Svenska Akad-

“Bred berättare otippad Nobelpristagare”. DN 8/10-1993. Foto: Clas-Ove Strandberg
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emiens val. Detta uppfattades till en början som ett dåligt skämt. 
 Men snart blev det fest i den lilla montern och gratulanterna 
strömmade till. I en av arkivpärmarna finns också de snabbt ned- 
kastade rader som Solveig faxade till Toni Morrison.14 Det lätt skrynk-
liga och vikta pappret med sina överstrykningar ger ännu en stark 
närvarokänsla: ”Dear Toni. Warmest congratulations on the Noble 
Prize! We heard it 10 minutes ago and are miraculously happy for 
you – and for us. Please come to Sweden as arranged – you will be 
received like a Queen. Yours affectionately. Solveig Nellinge. Trevi.” 
 Solveig och Toni Morrison hade träffats och lärt känna varandra 
redan 1965, då Solveig vistades i USA under ett halvår för att prak-
tisera på olika förlag. Morrison arbetade då som förlagsredaktör på 
Random House.15

 År 2007 var det dags för ett Nobelpris igen, när Doris Lessing 
fick utmärkelsen för sitt långa författarskap. Lasse Winkler kom-
menterade då i en fotnot i Svensk Bokhandel att detta var tredje 
gången priset gick till Trevi, Adam Helms och 
Solveig Nellinge.16 Solveig hade ju tidigt i 
sin karriär varit intresserad av kvinnliga 
författare och Forum utgav förutom 
Doris Lessing, bland andra Edna 
O’Brien och Monica Dickens, förfat-
tare som hon lärt känna personligen. 
De svenska förlagen tvekade att ge 
ut Lessings tredje bok, Den femte 
sanningen, men inte Adam Helms 
och Solveig Nellinge på Forum.17 
Detta glömde aldrig Doris Lessing och 
hon följde med de båda förläggarna 
till deras nystartade förlag, trots att hon 
skrivit kontrakt med Forum på en Martha 
Quest-bok hösten innan. 
 På så sätt kom flera kvinnliga författare att följa efter, som Marga-
ret Drabble, Gail Godwin, Edna O’Brien, Lisa Alther, Anne Tyler och 
Marie Cardinal. ”Trevi etiketterades som kvinnoförlaget med stort 
K. Det var otroligt chockerande då att dessa författare utan påtryck-
ningar följde med till Trevi”, skriver Solveig.18 Förlagets första riktigt 
stora succé blev Sylvia Plaths Glaskupan, en tio år gammal bok och 
som alla andra hade tackat nej till. Solveig Nellinge beslutade också, 
vilket måste betraktas som ett avsevärt risktagande, att översätta 
Anaïs Nins dagböcker i sju volymer.
 När Forum i samband med Nobelpriset 2007 på nytt gav ut  

”Det var otroligt 
chockerande då att 

dessa författare 
utan påtryck-

ningar följde med 
till Trevi”
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Lessings främsta verk, publicerades också hennes lilla bok Om katt-
er, som innehöll tre olika berättelser, varav en översatts av Solveig 
Nellinge: Rufus – berättelsen om en okuvlig katt. De var båda katt-
vänner och Solveig hade två siameser; en siames dyker också upp 
på hennes exlibris. Berättelsen om Rufus hade Solveig läst redan 
1987 och fått Lessings tillåtelse att ge ut på svenska. Gunnar Bruse-
witz formgav omslaget och originalet skickades till Doris Lessing på 
hennes 70-årsdag. 
 Solveig påpekade ofta vid intervjuer att det är naturligt att för-
läggare ger ut böcker inom de områden de är intresserade av, för 
hennes egen del bland annat kvinnofrågor, mat och katter. Men hon 
slår bestämt fast i klippboken för hösten 1990 att förlagets ”profil 
består verkligen inte enbart av böcker av kvinnliga författare – även 
om dessa utgör Trevis stolthet. Vi har också manliga författare plus 
en imponerande samling fackböcker.”

Solveig Nellinge och redaktören Karin Strandberg delar ut Trevi-priset till Doris 
Lessing 1983 på Blå Porten. Foto: Harry Berger
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Allt kan hända 
med böcker
Marknadsföringsknepet att göra varje bok 
till en händelse tog Solveig över från Adam 
Helms och omvandlade det till ”Allt kan 
hända med böcker”, vilket hon skrev i en 
av de sista klippböckerna från juni 1995. 
Redan tio år tidigare hade hon citerat en 
amerikansk marknadschef: ”Nu räcker 
det inte för en författare att bara skriva 
en bok, han måste sälja den också.” 
Med andra ord, de böcker som inte är 
en händelse är döda böcker. Varje bok 
klarade de sju anställda på Trevi inte 
av att göra till en händelse, men en 
hel del var redan händelser, konsta-

terade hon, som Doris Lessings Det 
femte barnet, Toni Morrisons Älskade, som 

fått Pulitzerpriset, och Marie Cardinals Den stora 
oredan. Cardinal skulle signera böcker på bokmässan i Göte-

borg, hösten 1995. Dit for också herrarna Tore Wretman och Ingmar 
Björkstén med sina senaste alster för de matroade. 
 Att ge ut böcker i samband med en film, som Adam Helms gjorde 
för att starta och få uppmärksamhet kring bokklubben Svalan, an-
vändes även i marknadsföringen av Trevis böcker. Karen Blixens 
Babettes gästabud och Min afrikanska farm lanserades i samband 
med biopremiärer. Det gällde också T S Eliots De knepiga katternas 
bok som så lämpligt kom ut i samband med att musikalen Cats gick 
upp på Chinateatern i Stockholm i september 1987. Anknytningen 
till musikalen manifesterades med att varje bok fick ett rejält klister-
märke (som gick att ta bort). 
 Solveig Nellinge kommunicerade inte bara med bokhandeln, 
genom de litterära frukostar hon inbjöd till i Göteborg och Stock-
holm utan också med vänner, kollegor och författare, snart sagt med 
alla inom branschen, genom de generösa höstfesterna hon arrange-
rade på Blå Porten. Där delade hon under en lång följd av år ut sitt 
eget Trevi-pris, till en välförtjänt kollega eller författare.Veckotid-
ningarna rapporterade livligt om detta evenemang, vilket framgår av 
klippen. 
 Damtidningarna var förmodligen en betydelsefull kanal till de 
kvinnliga läsarna. Varje år i juni skickade man ut Trevis egna klipp-
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böcker till ett tusen utvalda mot-
tagare, en verklig skattkammare 
när det gäller Trevis utgivning, 
som också förmedlar själva tids-
andan med sina presentationer av 
det senaste från förlaget. ”I skön 
blandning kommer här manus-
sidor, korrekturspalter eller av-
snitt ur tryckta böcker”, skrev 
Solveig stolt.19 
 Dessutom skickades konti-
nuerligt till bokhandeln ett in-
formationsbrev om förlagets nya 
böcker, författare och aktiviteter 
– sammanlagt 259 Brev – det sis-
ta är daterat 12 december 1996. 
I slutet citerar Solveig Per I.  
Gedin: ”Förläggaryrket är som 
livet självt, det innehåller allt”, 
därför är det sällan någon som 
lämnar branschen frivilligt. Sjuk-
dom skulle tvinga Solveig att av-

sluta sin yrkesverksamma tid som förlagschef på Trevi, men hon hade 
fortfarande kvar sin firma Serendipity på Barnhusgatan och arbetade 
de sista åren på konsultbasis som lektör och översättare.

Nellingearkivet
Solveig Nellinge framstår i högsta grad som en skrivande människa 
och hon samlade på nästan allt. Hon var Adam Helms motsats – han 
som jämt telefonerade och var känd för sina många dagliga telefon-
samtal.20 Hon var den som skrev istället. Men hörde av sig gjorde de 
båda och på så sätt går det ibland att spåra i detalj hur det dagliga ar-
betet fortlöpte på Trevi. Vi kan följa Solveigs yrkesliv i bokbranschen 
från det första brevet 1958 då hon svarade på Forums annons, via en 
drygt tioårig verksamhet på förlaget med Adam Helms. Därefter de 
viktiga tjugofem åren med Trevi, varav de tio första tillsamman med 
Adam. Slutligen planerandet och firandet av det egna 40-årsjubileet 
som förläggare på Operaterrassen i början av december 1998.21 

 Nellingearkivet är inte särskilt stort, ett tiotal hyllmeter, främst 
med pärmar som rör Trevis verksamhet. Dessutom tillkommer 

Trevi  lyckades i några fall att lycko-
samt lansera film och bok, men också 
musikaler och böcker som här Cats och 
T.S. Eliots De knepiga katternas bok från 
1987. 
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bokhyllor, tavlor, inramade bokomslag och fotografier, brev och 
manuskript. Åke Nellinge donerade samlingen till Stockholms uni-
versitetsbibliotek i samband med att Solveigs kontor utrymdes efter 
hennes bortgång 1998.22 Några år tidigare hade Trevi flyttat från 
Barnhusgatan till Forums lokaler på Gamla Brogatan och i Bonniers 
arkiv på Sveavägen finns numera hela Trevis produktion.23 
 Särskilt spännande är Solveigs egna skrifter, föredrag och tal. I 
dessa olika framföranden får vi ta del av hennes berättelser och be-
skrivningar av bokutgivningen, hennes syn på branschens framtid 
och sin egen roll som kvinna i en mansdominerad bokvärld. Här finns 
också underlag till ett föredrag om Doris Lessing från 1972: ”Doris 
Lessing – henne vill man anförtro sig åt”, som visar vilket nära 
förhållande hon hade till några av sina författare. Solveigs intresse 
för översättningar finns dokumenterat i en genomgång av Forums 
översättningslitteratur åren 1958–1969. Hon översatte själv inte 
bara de tidigare nämnda novellerna av Edna O’Brien i Femina utan 
också författare som Charlotte Bingham, Monica Dickens och Sheila  
Burnford. Översättningarna av alla kattböckerna tillkommer förstås.
 Efter USA-resan 1966 gav Solveig ut en diktsamling på Bonniers, 
Kom låt mig ge dig denna hand, som fick fina recensioner i Göteborgs-
tidningen.24 ”Det finns ett drag av god uppfostran plus modernt sting 
i hennes debut […]  lite truliga allvar visar drag av på en gång Ferlin 
och T S Eliot.” Recensionen i DN var däremot direkt nedlåtande.25 
Sara Fabricius (Cora Sandel) uppfattade DN-recensionen som va-
rande ”von oben och utan all förståelse”, vilket gav henne anledning 
att skriva ett uppmuntrande brev med beröm för dikternas ”enkelhet, 
varme, inderlighet”.26

 

Memoarerna
Det är troligt att Solveig Nellinge planerade för memoarer eller en 
självbiografi. Alla de gula klisterlapparna på pärmarna med mar-
keringarna ”genomgången”, ”klart” och ”OK” manar uppfordrande 
till en fortsättning på hennes arbete. I ett julbrev med teckningar, 
som Lena Larsson skickade Solveig inför utgivningen av En svensk 
naturdagbok, finns en kulspetsnotering: ”Memoarerna.” Var det 
Lenas eller sina egna hon avsåg? I två pärmar med röd rygg och mar-
kerade med “Solveig Nellinge 1959–1966” och “1967–1970”, vilket 
omfattar hennes tid på Forum, finns prydligt strukturerat, nedskrivet 
på maskin viktigare händelser under respektive år – tillsammans med 
tidningsurklipp, reklamblad och de olika skrifter hon producerade. 
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Det finns ytterligare ett par pärmar från Forumtiden med original-
brev och korrespondensen kring Gunnar Mattssons bok Prinsessan, 
som blev en stor succé 1966. 
 I Nellingearkivet finns ett stort inramat foto på Adam och Solveig 
i Frankfurt 1964. På en gul klisterlapp bakpå fotot har Solveig skrivit 
med sin tydliga piktur, ”7.2.1985 Doris Lessing: What happened to 
that beautiful girl?”. Tankarna flyger iväg – och kanske åt fel håll 
– hade hon tänkt sig detta som en memoartitel eller var det bara en 
minnesvärd kommentar från Doris Lessing? 
 Men vi vet vad som hände. Märta Tikkanen berättar vidare i DN-
artikeln: ”Ingen som var med i Operakällarens panoramasal den 1 
december 1999 [sic!] glömmer den kvällen. Som en eldröd blomma 
presiderade Solveig i Nobelklänningen omgiven av de hundra när-
maste vännerna. Tala kunde hon inte längre, hon skrev små lappar, 
hon log och strålade. En vecka senare var hon död.” I gästboken har 
Eva Seeberg skrivit: ”Kjære Solveig – du har aldrig vært så vakker.” 
Solveig har i sin tur skrivit på en av lapparna: ”Dom ville ställa in 
igår, men inte jag.”
 Nej, hon var inte den som ställde in i 
första taget och vi vet inte allt som hände 
den vackra flickan, men genom att för-
siktigt nysta i de trådar som finns i 
arkivet kanske vi får veta vad hon ville 
att vi skulle få veta. Förläggaryrket 
har traditionellt sett varit mansdomi-
nerat och det har över tiden varit 
svårt för kvinnor att få ut sina texter  
offentligt. I den tyska branschtid-
skriften Börsenblatt kommenterade 
man på 70-talet det nya förlaget 
Trevi, som ”förlaget som gör 
bästsäljare av böcker som ingen 
annan vill ge ut”. Underförstått 
i stort sett kvinnors. Nobelpriset i 
litteratur har sedan 1901 bara delats ut till tolv 
kvinnor och under de senaste tjugo åren till sex kvinnor – tre av 
dessa har Solveig Nellinge presenterat för en svensk publik. 
 I den svenska förlags- och kvinnohistorien intar Solveig Nellinge 
en särställning, främst för sin egen skull, som en djärv, tongivande 
och viktig person för utvecklingen av branschen under fyra decen-
nier.27 Men också för att hon systematiskt samlade ett så tätt material 
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om sig själv och bokförlaget Trevi under en period då den svenska 
förlagsbranschen förändrades på många olika sätt.28

Bodil Edvardsson

Du vet vad jag är
en skärpt PR-flicka

Med ärliga blå ögon.
Jag kan hela spelet
över ett lunchbord

och ännu skickligare
spelar jag mellan tända ljus

vid middagstid.
Den snabba överraskande attacken.

Utfallet med smidig florett.
Touché. 

Och jag har börjat
intressera Dig för mina vapen.29
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