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förhållandet att »Strindberg mycket medvetet skapar 
karikerade figurer, som egentligen inte kan fungera 
som realistiska porträtt av bestämda modeller». Går 
man till Strindbergs i volymen avtryckta förord ser man 
hur han där håller fast vid att han avporträtterat »en typ 
som haft en trasa på varje byk», Geijerstam alltså.

Det är något av en balansgång som Rune Helleday 
får företa vad gäller relationen mellan modell och 
verklighet. Man måste ha klart för sig, säger han, att 
»avståndet mellan Geij erstam och Zachris -  liksom 
mellan andra modeller ur verkligheten och deras mot
svarigheter i romanen -  är mycket stort, samtidigt som 
det finns vissa påfallande, ofta bestickande, likheter». 
Melker Johnson förklarar i sin avhandling om Geijer- 
stam rakt på sak att Zachris som åsyftad bild av den 
verklige Geij erstam är »en osann och upprörande för
vrängning». I anslutning till Fredrik Böök konstaterar 
Helleday själv att skildringen av Zachris är en 
hatskildring som far näring av författarens avsky för 
verklighetsmodellen. Han följer upp Strindbergs och 
Geij erstams inbördes relationer under ett långt tidsske
de och konstaterar hur ovänskapen mellan dem efter
hand utvecklats till »ett sjukligt hat från den förres 
sida». Intresset för Strindbergs modeller får allt Helle
day i sin kommentar sägas ha överskattat. Strindbergs 
pejorativa teknik åter, belyst av Lamm, Kämell och 
andra, är när allt kommer omkring ett intressantare 
studieobjekt, men det faller tyvärr utom den strikta ram 
som är anvisad för kommentaren.

Ulf Wittrock

August Strindbergs brev, del 16-20, utg. Björn Meidal. 
Bonniers, Sthlm 1989-1996.

1948 kunde Torsten Eklund sända ut den första voly
men av Strindbergs brev; han, och de övriga i redak
tionskommittén, såg framför sig en svit av tolv volymer 
att utges under lika många år. Men -  som det står i ett 
av Strindbergs dramer -  mycket sker emot förmodan; 
först med den 1996 utgivna tjugonde volymen är sviten 
förd fram till Strindbergs död i maj 1912.

Eklunds egna krafter räckte fram till 1976 då den 
15:e volymen gavs ut -  en remarkabel enmanspresta- 
tion -, därefter låg utgivningen nere under tretton år. 
Arbetet på den 16:e volymen inleddes av Carl Reinhold 
Smedmark och slutfördes av Björn Meidal, som sedan 
också ansvarat för de följande volymerna. Meidal 
räknar även med att ge ut en eller möjligtvis ett par 
kompletteringsvolymer -  komplett kan ju en brevutgå
va av det här slaget aldrig bli. Utgivningen av Strind
bergs brev är alltså inte avslutad, men det känns ändå 
naturligt att här i Samlaren uppmärksamma att den 
löpande sviten nu fullbordats.

Trots att arbetet löpt under så lång tid och trots att 
utgivare och redaktionskommittéer avlöst varandra 
genom åren blir det samlade intrycket mycket enhetligt. 
Eklund strävade ursprungligen inte efter fullständighet 
-  vilket Meidal gjort -  utan, som det heter i förordet till 
den första volymen, brev »som kunna anses sakna varje 
personhistoriskt intresse eller litterärt värde» skulle 
uteslutas. Men med tiden blev Eklund allt mindre be

nägen att exkludera, och i förordet till den 1989 fortsat
ta utgivningen fastslås med rätta: »I allt väsentligt följs 
de ursprungliga principerna och Eklunds praxis.» Skill
naden mellan den äldre och den fortsatta sviten ligger 
främst däri att Meidal är utförligare än Eklund i fot- 
notskommentarema.

De fem nytillkomna volymerna täcker tiden från maj 
1907 och framåt, dvs. grovt taget de sista åren i Blå 
Tornet, detta falloslika hus som tycks ha tett sig både 
som ett fängelse och som ett slags kommandobrygga. 
När man läser i de nära tretusen breven, som volym 16- 
20 omfattar, slås man av hur ofta Strindberg känner sig 
instängd och utnyttjad, av hur såriga hans relationer till 
andra människor ter sig. Samtidigt är det han som med 
sina små brevlappar styr och ställer: varnar, manar och 
inbjuder. Mot slutet får breven alltmer karaktär av just 
små lappar, men det som därmed går förlorat av episk 
bredd vinns i sammanpressat koncentrat: med några fa 
ord fångas en känsla eller en stämning, ofta från förr. 
Mot slutet ser man också hur det förunnas Strindberg 
att i den stora resignationens tecken försonas med 
människor -  om än inte med alla.

Det mödosamma och litet glanslösa lagarbete som 
brevutgåvan innebär har förts till ett vackert och heder
värt slut, och vi andra Strindbergsläsare har att tacka 
och ta emot. Ty som redan Martin Lamm skrev i sin 
inledning till utgåvan -  och som så många varierat 
senare -  det är i breven vi kommer Strindberg riktigt 
nära; det är där vi kan bevittna hur Strindberg skriver, 
som han själv framhöll, för att »reda ut» sina tankar och 
»befria» sig och »kanske mest för att uppehålla intres
set vid lefvandet».

Björn Sundberg

Övriga recensioner

Reijo Rüster Lars Westman: Selma på Mårbacka. 
Bonniers 1996.

Detta praktfullt illustrerade verk om Selma Lagerlöf 
som myndig husfru på Mårbacka förtjänar väl att salu
teras men värd att uppmärksammas på denna recen- 
sionsavdelning är boken närmast tack vare ett mindre 
avsnitt om Selma Lagerlöfs och Valborg Öländers 
inbördes relationer. När Ying Toijer-Nilsson för några 
år sedan gav ut boken Du lär mig att bli fri gällde det ju 
Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan som hon publi
cerade i ett rikt urval och med fylliga kommentarer. 
Hon noterar i förordet att breven till Valborg Olander 
också blivit fria och hon får i kommentarerna emellanåt 
anledning att utnyttja dem. Valborg Olander omvittna
de själv i sin uppsats På färd norrut (Mårbacka och 
Övralid, del 2, 1941) att Selma Lagerlöf under den resa 
till Norrland som hon anträdde i mitten av juni 1904 
skrev många och kärleksfulla brev till henne. I Du lär 
mig att bli fri figurerar gång efter annan »den kvinna 
som Sophie alltid betraktade som sin rival» (citerat från 
bokens Slutord). Sophie Elkans svartsjuka kom en 
första gång expressivt till uttryck i en ängslig vädjan: 
»Å kära, du måtte väl inte taga Valborg -  var det Val
borg -  i stället för mig.» (13 dec. 1901.) I oktober det 
året 1901 hade Selma Lagerlöf berättat för Sophie: »I 
dag skickade frk Olander upp blommor med tack för i



går. Hon gör en smula kur för mig på sitt stillfärdiga 
vis.» Smärre misshälligheter skulle snart nog dyka upp 
Sophie Elkan och Selma Lagerlöf emellan eller i varje 
fall en stigande irritation från den förras sida, förorsa
kad, som Ying Toijer-Nilsson konstaterar, av »Selma 
Lagerlöfs allt hetare vänskap för Valborg Olander». 
Selma Lagerlöfs brev från sommaren 1902 är mycket 
svärmiska, förklarar Toijer-Nilsson. »Hon bad för 
säkerhets skull Valborg att inte skriva för ofta för att 
inte väcka Sophies oro och beskrev, att hon rev sönder 
Valborgs kärleksfulla brev för att de inte skulle komma 
i orätta händer.»

Något direkt nyhetsvärde har inte textskribenten Lars 
Westmans kapitel Älskade Valborg! Älskade Selma! 
Reijo Rüster står för bilderna i Selma på Mårbacka. 
Men Westman exponerar i och med sitt urval av 
brevcitat och sina utläggningar den lesbiska karaktären 
av Selma Lagerlöfs och Valborg Öländers intima vän
skap. Mellan Selma Lagerlöf och Sophie Elkan rådde 
kring sekelskiftet en erotiskt färgad vänskap, men en 
lesbisk prägel fick först Selma Lagerlöfs nya relation 
till Valborg Olander. Valborg till Selma 1909: »Nu 
längtar jag så förtvivlat efter dig, min egen, mitt allt, 
och så går jag och intalar mig, att du nu är så lycklig, 
att du aldrig mer behöver mig. Men behöver du inte 
någon gång ändå någon, som kysser dig, som älskar dig 
så där alltigenom, att inga gränser finns mellan dig och 
mig.» Sophie Elkan vistades på Mårbacka och Valborg 
kände sig »så utanför» (augusti 1909). När Selma och 
Sophie reste i Italien 1903 gjorde Selma Lagerlöf upp 
med Valborg om att träffa henne i hemlighet i Köpen
hamn på hemvägen. Ur Selmas brev: »Nog ville jag 
gärna ha lite kärlek, litet äventyr efter en så lång fasta.» 
Och 1909 skriver Selma Lagerlöf: »Snart ska vi arbeta 
tillsammans och älska, älska opptända. Det är så härligt 
att tänka på.»

Selma Lagerlöf förstörde således själv åtskilliga av 
sina brev från Valborg Olander. »Jag river sönder dina 
brev med tungt hjärta», bekände hon. »Jag skulle alltid 
vilja ha dem att värma mig med, men jag törs ej.» Lars 
Westman går väl långt när han menar att de brev som 
trots allt finns bevarade var utlagda av dem själva »som 
ett spår för eftervärlden». Man kan undra över Selma 
Lagerlöfs så öppet visade känslor för Valborg Olander. 
Hon har som hennes brev från sekelskiftet visar reflek
terat en del över kvinnlig erotik. Men jag skulle tro att 
följande reflexion som Lydia Wahlström gjorde i upp
satsen Personliga erfarenheter av psykoanalys (1941) är 
relevant i det berörda sammanhanget: »Och var man då, 
som alla människor på den tiden, fullständigt okunnig i 
sexualpsykologi, var det lätt att glida in i en vänskapse- 
rotik, som kunde börja i anden och lykta i köttet.» (Jfr 
min uppsats Kvinnosyn med komplikationer i Samlaren 
1994.) Sina synliga roller satte de båda kvinnorna. 
Selma Lagerlöf och Valborg Olander, för den skull inte 
på spel. Jag knyter här an till historikern Eva Öster
bergs uppsats om kvinnors relationer med andra kvin
nor i Lambda Nordica (nr 1/96), men den studien gäller 
1600-talets svenska samhälle. Decennierna kring förra 
sekelskiftet vill Greger Eman beteckna som en över
gångstid, då de skuldtyngda avvikaridentitetema ofta 
nog saknades bland de kvinnoälskande kvinnorna. (Jfr
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min uppsats i Samlaren 1994.) Till litteraturhistorikern 
Walter Berendsohn skrev Valborg Olander 1926: »Hur 
skulle väl en kvinnlig ogift författare utan egen erfaren
het på det sexuella området, om hon äger någon stolt
het, vilja bearbeta andras erotiska erfarenheter.» Elin 
Wägner påminde klokt i detta sammanhang att kärle
kens och vänskapens känslokurvor låg varandra nära.

Ulf Wittrock

Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt före Karlfeldt. (Karl- 
feldt-Samfundets skriftserie nr 27.) Wahlström & Wid
strand 1995.
Evald Palmlund: Erik Lindorm. Ett författarliv. Carls
sons 1996.

När Peter Hallberg i Samlaren 1978 recenserade Karl- 
Ivar Hildemans Karlfeldtbok En löskekarl betecknade 
han den som en nog så ovanlig art i de senaste årens 
svenska litteraturvetenskap. Den var nämligen utpräglat 
personbiografisk-psykologisk, konstaterade han. Om 
Hallberg också menade att Hildeman hade gett »pas- 
sionshistoriema en alltför enastående roll i Karlfeldts 
poetiska utveckling», medgav han att den karlfeldtska 
poesin tack vare de biografiska uppgifterna förlänats 
»en starkare personlig förankring och resonansbotten 
än den förut har haft för de flesta av sina läsare».

Det har gått ett halvsekel sedan Torsten Fogelqvist 
gav ut sin stora Karlfeldtbok, påminner nu Hildeman i 
förordet till Karlfeldt före Karlfeldt. Tiden vore inne 
för en modem biografi, säger han, inte minst av det 
skälet att skaldens ungdom kan skildras på ett vida 
fylligare vis än förut. »Karlfeldts litterära kvarlåten- 
skap, den som aldrig eller bara punktvis nått tryck, 
härrör till alldeles övervägande del från ungdomen», 
framhåller Hildeman. Men så långt fram i tiden är den 
nog så omfattande, förklarar han, och i Karlfeldt före 
Karlfeldt har han just som boktiteln ger en vink om satt 
in på det materialet. Men en större monografi har han 
inte haft ork till, skriver Hildeman; vad han kan erbjuda 
är enbart »grundstenarna till ett framtida tröskelkapi
tel».

Den nya boken slutar där En löskekarl tog vid, om 
Hildeman också som han påpekar måst lämna åren 
1889-95 obearbetade. Det är sant att vägen till debuten 
1895 inte blir kartlagd. Hildeman ägnar i båda böcker
na Karlfeldts relation till Emst Beckman men också 
hans intimitet med de unga kvinnliga eleverna vid 
Djursholms samskola mycken uppmärksamhet. Medan 
han förra gången sköt fram Beckmans dotter Annie som 
en inspiratris till »Cecilia Bölljas visbok» är han nu mer 
benägen att lancera en annan 15-åring, Anna Bolling. 
Den flickan blev han kär i som gymnasist sista året i 
Västerås; romansen avslöjades för övrigt relativt nyli
gen av hennes dotter som därpå ställt en handfull dkter 
liksom ett brev, nära nog ett friarbrev, till Hildemans 
förfogande. Vad som onekligen har intresse i samman
hanget är att få kunskap om hur »kärleksdikten, den 
erotiska linjen, drar en kungsväg genom Karlfeldtlyri- 
ken», som Hildeman säger, och om hur den tar sin 
begynnelse redan under gymnasisttiden och student
åren, själva begynnelseskedet av Karlfeldts lyrik. I




