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Om detta nummer av medlemsbladet 
Vår förhoppning är att bilden av vänskapen mellan Gustaf Hellström och 
Fredrik Böök ska kunna nyanseras och fördjupas, när vi i detta dubbel-
nummer nu för första gången publicerar och kommenterar en brevsamling 
bestående av tiotalet Hellströmbrev, ställda till Böök. Orsaken till 1910-
talets brytning finner vi inte i breven, men väl i deras respektive publi-
cerade texter – den tanken prövas i uppsatsen ”Om det psykologiskt riktiga 
och om ett estetiskt hjärnspöke”. Genom återgivandet av två recensioner 
uppmärksammas vidare hundraårsminnet av Hellströms tyvärr bortglömda 
bok Snödroppen, med dess gripande skildring av en ogift moders tragedi. 
En text av Fredrik Böök som de flesta nog inte känner till är hans inledning 
till ett urval Hellström-noveller som gavs ut på Bonniers 1927, alltså sam-
ma år som Snörmakare-romanen kom ut. Man kan fundera över den bild 
som där ges av författarskapet, den sista vi har från Fredrik Bööks penna. 
Red. 
 

Höstens aktiviteter 
Vi deltager i Kristianstad bokfestival 
Bokbord och Hellströmprogram på lördagen. Se vidare på sidan 31. 
 
Höstmötet anordnas söndagen den 11 oktober 
Diskussion kring Hellström och Böök 
Dag: Söndagen den 11 oktober. Tid: 16.00. Plats: Gustaf Hellström-rummet 
på Kristianstads stadsbibliotek. Mer information på sidan 31. 
 
Omslagsbilden visar första sidan av det brev som Gustaf Hellström skrev 
till Fredrik Böök under sin sjukdomsvistelse i Aachen 1911.  
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Ordförandens sida 
 
Nu har vi sett den, boken om Gustaf Hellström. Den heter Det var ingen 
tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Trots att jag själv medverkat i 
boken vågar jag säga att den blivit mycket bra. Framför allt tre personer bör 
tackas, Christina Hamrin i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, som genom sin 
ekonomiska insats sett till att projektet kunnat förverkligas, och så Lennart 
Leopold och Eva Ström som i egenskap av redaktörer lagt ner ett stort och fram-
gångsrikt arbete. 
 
Hellström och hans litterära och journalistiska gärning blir mångsidigt belyst i 
boken. En hel del ny kunskap ges. Allmänt är attityden till vår författare positiv, 
men där finns också en kritisk hållning, så någon hagiografi är det inte. 
 
Den 19 augusti blev enligt planerna boken tillgänglig i handeln. Cirkapriset är 
280 kronor. Under bokfestivalen kommer boken att presenteras lördagen den 5 
september i Lilla konsertsalen, Stadsbiblioteket. Hellströmsällskapets medlem-
mar kan så långt lagret räcker köpa boken för 150 kronor vid bokbordet på bok-
festivalen eller på föreningsmötet i oktober. 
 
Det föreliggande medlemsbladet ger vid handen att trots att en hel bok skrivits 
finns mer att säga om Gustaf Hellström. Bladet handlar främst om Hellström 
och syfilis och om författarens relation till Fredrik Böök, kollegan och genera-
tionskamraten från Kristianstad. Kan man skriva om det mycket skambelagda då 
var inte förhållandet mellan skribent och brevmottagare så dåligt som vi ofta 
trott. 
 
Breven från Hellström till Böök utgör också grunden för vårt föreningsmöte 
söndagen den 11 oktober. 
 
Välkomna då och se till att nya personer blir medlemmar i vårt sällskap! 
 
Sverker Oredsson  
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Gustaf Hellströms brev till Fredrik Böök 
kommenterade av Hans Holmberg och Lennart Leopold 

 
Vi har nog alla lite dunkelt tänkt oss att det mellan Gustaf Hellström och Fredrik 
Böök tidigt rådde en konkurrens som utvecklades till en nästan livslång ovilja 
och att de inte hade någon ”nära ungdomlig vänskap att bygga på, men väl 
nålstick att parera”.1 Men den bilden nyanseras och fördjupas i hög grad, när vi 
tar del av den här lilla brevsamlingen bestående av tiotalet Hellströmbrev. 
Fredrik Bööks biograf Svante Nordin har visserligen känt till dem men han har 
med något undantag avstått från att referera deras innehåll.2 De publiceras alltså 
här för första gången. En av oss, Hans Holmberg, fann dem förra hösten av en 
ren slump, på Handskriftsavdelningen på Lunds Universitetsbibliotek, under 
sökandet efter brev mellan Albert Henning och Fredrik Böök. Alfabetiskt 
närliggande i registraturen fanns kombinationen Hellström–Böök! 

Breven täcker med stora luckor i kronologin ett tidsspann på femtio år, 
1900–1950. Koncentrationen är på åren 1910–1912, medan brev helt saknas från 
resten av 1910-talet liksom från tjugo-, trettio- och fyrtiotalen, bortsett från ett 
kortfattat vykort avsänt från Kristianstad 1934. Vad handlar då breven om? Jo, 
ofta om Gustaf Hellströms psykiska och fysiska status, hur han mår och hur pass 
god hans arbetslust för tillfället är. Till skillnad mot vad vi trott finner man här 
en anmärkningsvärd tillit och ett grundläggande förtroende från Hellströms sida 
visavi Böök, vilket redan märks i familjära tilltalsord som "Kära Fredrik" m. fl. 

Fredrik Böök blir ingående underrättad om intimiteter, sådana som vi 
föreställer oss att man endast anförtror en mycket god vän. En röd tråd som 
löper genom breven är Hellströms rapporter om sin sjukdom. Vi vet nu genom 
dessa brev att han redan första terminen i Lund drabbades av den fruktade 
sjukdomen syfilis. Detta är alltså den grymma verklighetsbakgrunden till 
slutavsnittet i den andra romanen om Stellan Petreus, där denne av sin 
prostituerade väninna i Köpenhamn fått en sjukdom som ”skulle få följder för år 
framåt, kanske för hela hans liv”. 
 
Ort och år för breven: 
Brev 1-2: Lund 1900 
Brev 3. London (Richmond) 1910 
Brev 4–6: Paris (Montparnasse) 1911 
Brev 7: Aachen 1911 
Brev 8: Moret-sur-Loing 1912 
Brev 9 [vykort]: Kristianstad 1934 
Brev 10: Stockholm 1950 

                                                 
1 Hans Holmberg i Det var ingen tjusande idyll (2009), s. 96. 
2 Se Svante Nordins bok Fredrik Böök. En levnadsteckning, s. 99. Det är dock recensionen av 
Snödroppen Hellström tackar för, inte Kuskar, och året är 1910, inte 1911. Se brev 3, nedan. 
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BREV 1   
    Lund den 18/12 1900  
K.B. 

 
Har idag varit uppe för Vrangel. Fick efter 1 t. och 15 mins tentamen 3 betyg. 
Slutade tentamen med att tala om Tegnérs kärleksförbindelser. Kommer tyvärr 
att tillbringa julen på lasarettet. Gustaf  
 
 
Kommentarer 
 
…K.B. 
Förkortningen uttydes Käre Bror. Det var ju förr 
brukligt att man ”lade bort titlarna”. Man sade därefter 
Du till varandra och använde gärna tilltalsordet Broder 
eller Bror, vilket signalerade gemenskap. Ordet Broder 
före tilltalsnamnet kan fortfarande användas i brev 
akademiker emellan. 
 
…uppe för Vrangel 
Ewert Wrangel (1863–1940) hade 1899 efterträtt 
Henrik Schück som professor i estetik, litteratur- och 
konsthistoria. Esaias Tegnér var ett av hans 
specialintressen. När professuren delades 1919 fortsatte 
Wrangel som professor i konsthistoria med konstteori 
medan Fredrik Böök blev professor i litteraturhistoria med poetik. 
 
…3 betyg 
Senare under 1900-talet skulle detta ha motsvarat betyget efter den tredje 
terminens studier, men Hellström hade mycket med sig i bagaget och har 
tydligen klarat den litteraturhistoriska kursen redan första terminen. Ett halvår 
senare publicerade han den litteraturhistoriska uppsatsen 
”Litteraturskandinavismen på 1790-talet” i Illustrerad svensk tidskrift, årg. 2 
(1901), nr 7 (juli). Uppsatsen finns publicerad i Gustaf Hellström-sällskapets 
medlemsblad nr 1, årgång 1, 2001. 
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 BREV 2    Lund den 21/12 1900 

 
Käre Broder Fredrik! 
 
Tyvärr och sorgligt nog måste jag tillbringa julen här på lasarettet. 
Jag hade förut trott, att jag skulle kunna fått resa hem öfver själfva 
juldagarna; men doktorerna ha afrådt mig, då blåsan åter skulle 
kunna svullna upp. Jag får alltså tillbringa julen ensam på ett extra 
rum utan att ens en gång få stiga upp ur sängen. Trefligt eller hur. 
 
– Det var ju roligt att det gick med tentamen gick som den gick. 
Samma dag jag var uppe hade febern stigit till 39°, alltså en 

ganska hög temperatur. Men det gick bra ändå. Tentamen var synnerligen 
treflig; bestod till största delen i resonnemang. Vrangel var ytterst vänlig, bjöd 
på kaffe och cigarrer etc.  
 
– Härmed sänder jag dig en recension af Hallströms nya bok. Jag hade tänkt att 
sända den till Lunds Dagblad men blef härvidlag förekommen af Gauffin. Jag 
sänder den därför till dig i tank hopp att du, som naturligtvis nu har så brådt att 
du ej själf hinner skrifva någon, ville tala med någon af tidningarna det, som du 
ju är personligen bekant med, att de togo in den. Gjorde du mig denna tjänst, 
vore du en synnerlig hygglig ung man. Jag ville gärna ha manuskriptet hit då du 
kommer och hälsar på mig. Vill du genom att sända mig ett par ex af den tidn., i 
hvilken den införes, underrätta mig därom, vore du snäll. Skulle den ej komma 
in, vore du hygglig, om du underrättade mig härom fortast möjligt. 
 
Hälsa Björck, Mark och Norlander. Jag ligger ju till sängs så att jag har ytterst 
svårt för att skrifva. 
 
– Det vore mycket roligt om du komme ned hit; det gör du väl säkert? Jag tycker 
du kunde ta Björck med dig, eller hellre han kunde komma en annan dag. 
 
–Jag kommer nog ej från lasarettet förrän omkr. den 15 jan., då jag reser hem 
och stannar hemma en åtta, fjorton dar eller så ungefär. 
 
– Det skulle vara roligt att få höra Vernersdedikationen, kantänkas den var 
ståtlig eller hur? Du går väl omkring i staden och gäller för något non plus 
ultra nu, kan jag väl tro. Ja, jag får be om ursäkt för mitt matta, tankefattiga 
bref. Hvad det beror på, hvet du ju. Skrif snart.  
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Kommentarer 
 
…min officiella sjukdom är neurasteni 
Sjukdomen nämns inte vid namn i de tidiga breven, men att det rör sig om syfilis 
bekräftas i brev 6. Neurasteni var något av dåtidens kultursjukdom, en – som 
man uppfattade det – sjuklig psykisk utmattning som inte kunde diagnostiseras 
fysiskt men som gärna tog sig uttryck i hypokondriska funderingar och fobier. 
Med andra ord en bekväm sjukdom att gömma sig bakom. 
 
…förekommen af Gauffin 
Axel Gauffin (1877–1964) var en något äldre skolkamrat från läroverket i 
Kristianstad och då även medlem i Athenæum. Han studerade estetik och 
litteraturhistoria i Lund – liksom Hellström och snart också Böök. Med tiden 
kom han att bli chef för Nationalmuseum i Stockholm. 
 
…Hälsa Björck, Mark och Norlander 
Samtliga tre namn syftar på gemensamma kamrater från gymnasistföreningen 
Athenæum vid läroverket i Kristianstad. Föreningens historia skrevs av Disa 
Lundgren 2007. Se också hennes kapitel i Det var ingen tjusande idyll (2009). 

Emanuel Björck var ”folkskollärarson från Norra Åsum, senare journalist 
och ledamot av riksdagens andra kammare” (Lundgren, s. 28). 

Peter Mark var en av pseudonymerna i Athenæum – och säkerligen en av 
de mest skandalomsusade! Det var nämligen han som på ett föreningsmöte höst-
terminen 1896 tog sig den upprörande friheten att deklamera Gustaf Frödings 
dikt ”En morgondröm”, som hade renderat skalden ett sedlighetsåtal. Efter in-
gripande från skolledningen tvingades föreningen utesluta Peter Mark och fem 
andra medlemmar, vilket fick till följd att föreningens verksamhet lades ned 
under ett år. Peter Mark var från Träne, och enligt Disa Lundgren var hans rikt-
iga namn Nils Svensson. Men detta är inte hela historien. I Lund skrev han sig 
nämligen Nils P. Svensson. Han bytte också pseudonym, och det var som 
Qvidam Qvidamsson han debuterade våren 1900 i studentkalendern I skilda 
färger, där också Vilhelm Ekelund debuterade. Redan under skoltiden hade han 
lämnat bidrag till Kristianstadsbladet och som vuxen var han medarbetare i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och danska Politiken. 

Norlander avser rimligen Erik Norlander, Hellströms jämnårige kamrat 
sedan barndomen. Brodern Helge Norlander var ett par år yngre. 
 
…Det skulle vara roligt att få höra Vernersdedikationen 
Böök tog i december 1900 studentexamen som privatist i Lund, vilket var en 
stor personlig triumf för honom. Orden i brevet torde åsyfta det telegram som 
Böök hade mottagit från Verner von Heidenstam, som han hade brevkontakt 
med sedan ett halvår tillbaka. Telegrammet återges i Svante Nordins biografi (s. 
43): ”Låt hvita mösssan från unga år / en gång bli lagrar om hvita hår.” 
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BREV 3  35 Church Road, Richmond, Surrey, England 7.1.10. 
 
Kära Fredrik Böök, 
Tack får din recension i Sv. Dagbl., som för ett par dagar sedan kom mig 

tillhanda. 
Förmodligen är du i likhet med mig – och för öfrigt hvarje hederlig och 

sträfsam medborgare – strängt upptagen. Men icke desto mindre vågar jag be 
dig lyssna till mig för några ögonblick. Jag behöfver nämligen sakkunnig hjälp. 

Lösryckt från sitt sammanhang kan min fråga förefalla tämligen barnslig. 
Men jag måste i alla fall gå på i ullstrumporna. Den lyder så här: 

Enligt modärn estetik: hur fastslås skillnaden mellan idealism och realism 
inom litteraturen?  
Men om detta skulle bli för vidlyftigt: hvilken är din egen ståndpunkt kortfattat 
och utan för mycken personlig tidsspillan uttryckt. 

För min personliga del känner jag att jag fått de fyra begreppen idealism – 
realism och optimism – pessimism på något sätt förvirrade och eller samman-
blandade, detta utan tvifvel beroende på att jag ej har de två första klara. I 
denna nöd behöfver jag hjälp. 

Skulle du vilja leverera den? 
Jag önskar dig ett godt och framgångsrikt år. Hälsa Lagerstedt, som jag 

hade nöjet träffa i London i fjol somras. Dessutom min vördnad till Wrangel. 
Jag såg att J. B. Simonssons Stagnelius ventilerats. Hur blomstrar von 
Schmidtens bleka, svultna musa? 

Skulle du vid något ledigt ögonblick vilja göra dig omaket mer att i några 
rader besvara min första fråga, vore jag dig synnerligen tacksam.  
 

Din vän  
      Gustaf Hellström  

 
P.S. För sjutton – du måste nödvändigt hälsa Sigurd Ågren från 

Densamme  
Jag hoppas vi må träffas ännu en gång här i lifvet. Vi ha ju inte så få 

minnen gemensamma, och de flesta af dem vackra. Jag har ofta tänkt på vinds-
rummet Västra Storgatan, den Stora Dagen på teatern, då vi efteråt trampade 
omkring i yrsnön med fötterna lika frusna som hufvuden voro heta. Sedan – i 
Lund – kom jag ju att gå mindre vackra vägar. Men jag har sökt göra det bästa 
af "the ugly business". 

Nej, jag måste sluta. Jag börjar bli ej så litet pratsjuk. Men det beror på att 
jag lefver så mycket ensam.  

Än en gång: Godt nytt år 
          Din vän Gustaf  
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Kommentarer 
 
Böök hade recenserat Hellströms senaste bok, Snödroppen, och detta blev 
förevändningen för att åter ta personlig kontakt. Recensionen återges i sin helhet 
på sidorna 21–22 här nedan och kommenteras på sidorna 23–25. 
 
…Lagerstedt 
Tills vidare oidentifierad. 
 
…Jag såg att J. B. Simonssons Stagnelius ventilerats 
Detta syftar på Johan Bernhard Simonsson som 1909 lade fram sin avhandling 
Erik Johan Stagnelius. Lif och dikt. 
 
…Hur blomstrar von Schmidtens bleka, svultna musa? 
Yngve von Schmidten tillhörde den radikala studentföreningen DYG, där Bengt 
Lidforss hörde till de tongivande. Hellström kände honom naturligtvis därifrån, 
och vid den här tiden var von Schmidten aktuell som poet på Framtidens förlag i 
Malmö, nära knutet till Lidforss och tidningen Arbetet. 
 
…Sigurd Ågren 
Tills vidare oidentifierad. 
 
…Jag har ofta tänkt på vindsrummet Västra Storgatan 
Under gymnasieåren hade Fredrik Böök eget rum på vinden i sin far hus på 
Västra Storgatan 24 i Kristianstad. 
 
…den Stora Dagen på teatern 
Detta syftar på gymnasistföreningen Athenæums berömda festföreställning den 
17 februari 1900, då man bland annat uppförde Fredrik Bööks skådespel Det 
gryr, med motiv från franska revolutionen. I pjäsen spelade både Böök och 
Hellström revolutionärer. 
 
…Sedan – i Lund – kom jag ju att gå mindre vackra vägar. Men jag har sökt 
göra det bästa af "the ugly business". 
Det sista syftar naturligtvis på Hellströms syfilis, men de mindre vackra väg-
arna, vilka var de? Ja, kanske redan detta att han fortsatte att umgås i Bengt 
Lidforss skandalomsusade krets. Jämför kommentaren till brev 6, nedan. 
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BREV 4 

9 Rue Campagne Première [17/6 1911] 

Kära Fredrik! 
Tack för bref med bokuppgifter! Och tack för sist! Det var verkligen trefligt. Jag 
ska stöta på dig en af de första dagarna nästa vecka. Jag hoppas det ska passa 
dig någon kväll då, så att vi kan vara sammans några timmar. 

Din vän Gustaf 
 

 
BREV 5 

Paris le 20 juni 1911   9 Rue Campagne Ière 
Kära Fredrik,  
Du är bjuden till Ernst Flygare på middag (hvardagsdito, ingen smoking) på 
torsdag kl. 8 om du har lust. Om du vill komma var god underrätta mig med ett 
litet blått, så kunde vi ju sedan göra upp att träffas på torsdag och gå dit i 
sällskap. 

Din vän Gustaf  
 
Kommentarer 
 
…Ernst Flygare 
Detta var Hellströms flera år äldre skolkamrat. Fadern var Kristianstads legend-
ariske kyrkoherde Emil Flygare, som under tio år hade varit svensk präst i Paris, 
där sonen Ernst föddes 1877. Enligt Rune Oxelqvists avhandling (s. 101) har 
Ulla Bjerne på fråga utpekat en skolkamrat vid namn Flygare som förebilden för 
karaktären Nils Moberg i romanen Kring en kvinna – bägge verkar som sjuk-
gymnaster i Paris (se romanen, s. 358ff). Enligt samma källa umgicks Hellström 
ganska flitigt med Flygare under Parisåren. Även karaktären Hagstedt i Den 
gången ska i viss mån gå tillbaka på Flygare, även om denne aldrig under kriget 
bedrev den typ av skumma affärer som Hagstedt får göra i romanen. 
 
…ett litet blått 
Kommer av uttrycket ”un petit bleu”, som kunde syfta på ett telegram. Dessa 
skrevs nämligen ut på blått papper. Här betyder det helt enkelt ett litet brev eller 
kort.  
 
…och gå dit i sällskap 
Om vi ska tro Bööks skildring i Personligt, så blev detta ytterligare möte aldrig 
av. Hellström blev tvungen att hastigt resa till Aachen i stället (jämför nästa brev 
och kommentarerna där). 
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BREV 6 

 
Poststämplat 
[28-6-1911] 
[Av. d'Orleans] 

Kära Fredrik, 
Tyvärr är det mig omöjligt att kunna träffa dig, innan du reser. Jag måste 

nämligen i kväll resa till Aachen. Efter sex år har min syfilis brutit ut igen i 
tredje stadiet och jag måste taga till de skarpaste medel får att söka motverka 
den förruttningsprocess, som så plötsligt och häftigt kommit öfver mig. Säg 
ingenting därom, när du kommer till Sverige. Jag hoppas att allt skall gå väl. I 
annat fall – helao! Lef väl önskar af hjärtat dig  

vännen 
     Gustaf Hellström  

 
Min adress i Aachen blir: Hotell Rosenbad 

   Burtscheid  
   Aix -la-Chapelle (Aachen)  

Skrif en rad, vore du snäll. Och tack för de gånger vi råkats. 
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Kommentar 
 
…Efter sex år har min syfilis brutit ut igen i tredje stadiet 
Syfilis utvecklas i tre stadier. Tredje stadiet är sjukdomens sista och farligaste. 
Hellströms sjukdom uppträdde första gången i december 1900 (se brev 1 och 2). 
Andra gången vi hör talas om den är i januari 1906, då Hellström behandlades 
för syfilis under sin pågående vistelse hemma i Kristianstad.  
 
…Min adress i Aachen blir: Hotell Rosenbad / Burtscheid  
I Aachen hade man specialiserat sig på att behandla syfilis. Stadsdelen Burt-
scheid med sina hälsosamma källor ligger i stadens sydöstra del. 
 
Utan att nämna något namn berättar Fredrik Böök i sin minnesbok Rannsakan 
om mötet med Hellström i Paris. Han gör det närmast som en illustration i det 
avsnitt som egentligen handlar om Bengt Lidforss. Jämför man med breven så 
finner man att Böök läser in en hel del mellan raderna. Hellström själv anklagar 
ju inte Lidforss: 
 

År 1911, då Lidforss sökte komma till klarhet över kristendomen, befann 
jag mig i Paris, och där mötte jag en dag i Jardin du Luxembourg den ung-
domsbekante, som hört till de trägnaste i Lidforsslaget och som hade bett 
mig följa med på spaning efter den förlorade plånboken. Vi hade knappast 
råkat varandra på de tio år som förflutit sedan dess, nära nog på dagen; och 
vi kom överens om att äta middag tillsammans en av de närmaste dagarna 
för att friska upp gamla minnen. Dagen innan det överenskomna mötet fick 
jag emellertid en petit bleu: brevskrivaren måste ge återbud, han hade av 
läkaren blivit ordinerad att bege sig till Aachen för en kur mot den otrevliga 
sjukdom, som brutit ut på nytt, och han fick resa hals över huvud. Orda-
lagen förrådde att han befann sig i ett slags panik, och i denna sinnes-
stämning skrev han några bittra ord om att hans olycksöde var följden av 
det leverne han fört i sin ungdom under Lidforss' inflytande.  

Vid närmare besinning skulle han, efter vad jag tror, inte ha vidhållit 
den enligt min mening orättvisa anklagelsen; den var emellertid ett eko av 
de beskyllningar som från många borgerliga och konservativa håll hade 
riktats mot Lidforss, särskilt under de år då frågan om hans befordran och 
professorskarriär var aktuell. Man såg i honom en ungdomens förförare, 
och det gick rykten om den ofärd han spred; särskilt fasade man över hans 
homosexuella böjelser, som ansågs obestridliga. (Rannsakan, s. 148f) 
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BREV 7 
 

[28-7-1911]  
 
Grand Hôtel Rosenbad 
Hugo Weber 
Burtscheid, Aachen torsdag  

Kära Fredrik!  
 

Ett hjärtligt tack för ditt bref. Det kom mig i händerna en morgon, just då 
jag var som mäst nedstämd och dagarna jag hade att släpa mig igenom tycktes, 
trots sol och fågelsång utanför fönstret, vara olidligt ledsamma. Ditt bref hjälpte 
mig. Du vet, det behöfs ofta inte mera än några ord från en vän för att samla 
energin. Men det är så sällan dessa ord komma just då man behöfver dem. Det 
gjorde dina. Och därför dubbelt tack. 

Och tack för samvaron i Paris. Det var tråkigt omständigheterna skulle 
hindra ett sista sammanträffande. 

Jag känner mig nu frisk och kry, ehuru naturligtvis något matt af behand-
lingen. Men min arbetslust har kommit tillbaka och jag känner det som om jag 
ännu hade något att göra här i livet. Jag reser härifrån i midten af augusti, 
kanske förr, beroende på hvad doktorn säger och kommer förmodligen på hans 
inrådan att lägga mig i lugn och ro någonstans under några veckor innan jag 
pålar fast mig i Paris igen. Förmodligen blir det Jersey.  

Här är härliga omgifningar, och dessutom en stimulerande andlig 
atmosfär. Fastän jag inte talar till eller känner någon mänska, har jag dock 
känslan af att alla gör något, att jag lefver bland ett folk, som vill något, som 
har framtiden för sig eller äfven om det skulle ha den mot sig, kan skapa sin 
egen framtid. Och det verkar som en cirkeldusch efter Frankrike. 

Jag tog med mig en fyra, fem af Le Bons böcker och är dig tacksam för att 
du anvisade mig dem. 

Lef väl! Och sänd mig några rader, då lust och tid står till ditt förfogande. 
Min permanenta adress är:  

33 Bd Edgar Quinet, Paris. 
Din tillgifne vän  

  Gustaf Hellström  
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Kommentarer 
 
Som så ofta drog Hellström litterära växlar också på 
sin vistelse i Aachen. I romanen Kring en kvinna, som 
han började skriva just sommaren 1911 men som inte 
kom ut förrän våren 1914, heter två av huvudperson-
erna Wilhelm och Friedrich Toepfer, som sägs höra 
hemma i en stad i västra Tyskland, vilken kan identi-
fieras med Aachen. Bröderna Toepfers far i romanen 
ägde bryggeri och hade på sin tid byggt ”en stor villa i 
stadens aristokratiska kvarter. [---] Från sina säng-
kammarfönster såg han Bismarcksmonumentet resa 
sig ur de blånande barrskogarna i form av ett stort B” 
(s. 119). På skogskyrkogården halvannan kilometer 
bort från Aaachens centrum reser sig verkligen cirka 
25 meter högt det mäktiga Bismarckturm, med sin 
säregna form (se bilden).  

 
…det verkar som en cirkeldusch efter Frankrike 
Cirkeldusch användes inom vattenterapin, och kanske 
hade Hellström utsatts för en sådan under sin behand-
ling. Notera den starkt positiva värderingen av den 
tyska mentaliteten i detta brev. Den skulle tona bort i 
samband med kapprustningen och första världskriget. 
 
…Le Bons böcker 
I brev fyra tackar Hellström för ”bokuppgifter”. Tydligen har Böök tipsat om 
den franske socialpsykologen Gustave Le Bons böcker om ”massans psykologi”. 
Denne varnar för massans tendens att utan eftertanke påverkas av demagoger. 
 
…Förmodligen blir det Jersey 
Hellström reste verkligen till Jersey. I augusti och september var han där 
tillsammans med sin dåvarande älskarinna, ryskan Romana Boutkievitch, som 
sedan blev förlaga till karaktären Marie-Jeanne, Bo Brinks tidigare älskarinna, i 
Kring en kvinna. Mot slutet av romanen tillbringar den då redan frånskilda 
Sybil Brink (Boswell) ett par somrar på ön. Se vidare på sällskapets hemsida 
(www.gustafhellstrom.se): Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära miljöer. 
 
…Boulevard Edgar Quinet  
Gatan ligger i Montparnasse direkt norr om den berömda kyrkogården, där 
många bemärkta personer ligger begravda, inte minst många kända författare 
och konstnärer, exempelvis Charles Baudelaire, Simone de Beauvoir och 
Samuel Beckett – för att nämna några under bokstaven B på den långa listan. 
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BREV 8 
  Bains 
Moret-sur-Loing 
Seine-et-Marne 
      5.1.1912  

Kära Fredrik, 
 

Hjärtligt tack för ditt kort, som på omvägar kom mig tillhanda igår. Jag 
har nämligen flyttat och flackat omkring, sen du fick mitt sista bref från Aachen.  

Jag känner mig tämligen så kry nu. Fan vet hur länge det varar. Men så 
länge jag känner mig arbetsför gör jag så mycket jag kan. "Man måste verka, 
medan dagen är." Det förflutna året har för mig varit ett järnår – i många 
afseenden. Jag önskar bara jag kunde profitera utaf det. Nu ligger jag här ute, 
sex à sju mil från Paris, i en liten bondby och försöker att skrifva en bok. Det är 
fan! Man vill aldrig göra, hvad man vet att man kan. Man måste alltid försöka 
att göra hvad man aldrig har försökt förut. Det är piskan på ryggen ständigt. 
Eller är det känslan och behofvet och driften att gå djupare ner i mänskosjälen. 
Vet inte ...  

Det är själfva fan hvad begreppen äro i allmänhet förvrängda i Sverige. 
Man kallar Maeterlinck mystiker, mannen som har gjort allt att klargöra, för 
allmänneliga sengotiken, det okända. 

Jag tackar dig för din kritik öfver Lubbe Nordström. Du sa just hvad jag 
tänkte. Är det någon mening med sådan mänskoskildring? Mannen måste vara 
både dum, idiot och högfärdsgalen.  

Nu önskar jag dig ett godt nytt år och jag skall bli hjärtligen glad att åter 
träffa dig i Paris. Sänd mig en rad under ofvanstående adress, innan du kommer 
och uppgif din egen adress i Paris. 

Men hälst, skrif innan några rader. Jag lefver här så ensam som den sista 
råttan på ett öfvergifvet skepp!  

Jag ber om min obekanta hälsning till din hustru. Kommer hon också till 
Paris i vår? Skulle vara mig en stor glädje att få göra hennes bekantskap.  

Du får ursäkta min piktur. Men till alla andra olyckor, som hemsökte mig 
förra året, fick jag i december också skrifkramp. Jag darrar på handen numera 
som en gammal alkoholist.  

Än en gång tack för allt, som förflutit. Och ett hjärtligt välkommen i vår. 
  Din gamle vän 

       Gustaf Hellström  
P.S. Framför min vördnad till prof. Wrangel, när du någon gång ser honom och 
kommer ihåg det!  
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Kommentarer 
 
…Moret-sur-Loing 
I denna lilla stad med medeltida anor i utkanten av Fontainebleau-skogen bodde 
Hellström från december 1911 till april 1912. 
 
…försöker att skrifva en bok 
Som nämnts ovan arbetade Hellström sedan sommaren 1911 med romanen Till 
en kvinna, ett litterärt experimentet som gavs ut på Ljus förlag 1914 i två band. I 
ett brev daterat Moret-sur-Loing den 3 februari 1912 skriver han till vännen och 
författarkollegan Algot Ruhe: 
  

Nu arbetar jag. Som satan! Gud håller ändå sitt finger öfver en! Jag brände 
för en vecka sedan ett manuskript på 500 sidor. Nu börjar jag på nytt med 
ett Bismarckskt järngrepp om pännskaftet. Nu är allt klart: nio män om en 
kvinna. Men det var ett hårdt job att få dem sammansmälta.” (Tomson, s. 
90f.) 

  
I kommentaren till brev 7 nämns karaktären Friedrich Toepfer i Kring en 
kvinna. Mot slutet av sitt liv bor denne på Hotel du Siecle i Moret-sur-Loing (s. 
271), där han slutligen begår självmord på sitt rum. 

I Petreus-romanen Den gången är det uttalat just på Hotel du Siecle som 
Stellan Petreus skriver ner sina erfarenheter från sin reportageresa till fronten. 
Själva ortens namn nämns visserligen inte i denna roman, men beskrivningen 
av den lilla staden med sin ”medeltida donjon” (försvarstorn) och det lilla 
vattenfallet och kvarnen stämmer in på Moret-sur-Loing, liksom läget vid 
Fontainebleauskogen (s. 232f). 
 
…Maeterlinck 
Maurice Maeterlinck hade någon månad tidigare fått Nobelpriset i litteratur.  
 
…allmänneliga sengotiken 
Kanske menar Hellström ungefär följande: Maeterlinck är intresserad av sen-
medeltiden och han har diskuterat mysticismen (exempelvis den flamländske 
mystikern Ruysbroeck, död 1381) , men han behöver ju för den skull inte själv 
vara mystiker. Snarare har han hjälpt oss att förstå det medeltida tänkandet. 
 
…din kritik öfver Lubbe Nordström 
Böök hade tidigare berömt Ludvig Nordströms noveller men fann i artiklar den 
1 och 2 december romanen Landsortsbohème mindre lyckad. Innehållet var 
delvis vågat och den skämtsamma småstadssatiren stötte kritikerna. Däremot 
blev boken en publiksuccé. 
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BREV 9 

(Vykort som visar gamla Sparbankshuset i Kristianstad, sett från andra sidan 
järnvägen.) Påskrivet datum: 25 november 1934. Ställt till Professor Fredrik 
Böök, Lund 
 
Min hustru och jag har gått omkring i dag på Kyrkogården, där så godt som 
alla man en gång kände, nu vila. Vi sänder dig båda en hälsning från din 
födelsestad.  

Gustaf Hellström  
 
Kommentar 
 
…på Kyrkogården 
Hellström syftar på Östra kyrkogården, som han alltid besökte när han kom till 
Kristianstad. Där fanns familjegraven. 
 
 
 
BREV 10 
   Eriksbergsgatan 5, Sthlm 

  27.12.50  
Kära Fredrik, 
 
På grund av Nobelfestligheter, en veckas influensa i säng, akademiens 
högtidsdag & julbrådskan, beklagar jag att jag först nu fått tillfälle att tacka dig 
för det dedicerade exemplaret av din minnesteckning! Jag har, skam till 
sägandes, ännu bara haft tillfälle att bläddra i den, men väntar mig mycket nöje 
att få läsa den ordentligt, när jag kommer tillbaka hem från ett nyårsbesök hos 
min hustrus släkt i Östergötland. Jag hoppas att din hälsa har förbättrats & att 
du kan motse det nya året med förnyade krafter. De behövs i tider som dessa.  

Än en gång: hjärtligt tack för boken. Och det bästa tänkbara nya år.  
 

Din gamle vän 
        Gustaf H-m  

 
Kommentarer 
 
…Nobelfestligheter 
Detta år hade Hellström upplevt triumfen att få presentera William Faulkner 
som nobelpristagare i litteratur. 
 
… det dedicerade exemplaret av din minnesteckning 
Den åsyftade minnesteckningen är Bööks bok om Victoria Benedictsson.  
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Per Hallströms nya novellsamling "Thanatos" 
Av Gustaf Hellström. (Bilaga till brev 2, den 21 december 1900) 
 
Böök har tydligen inte lyckats göra vännen till viljes beträffande den i brev 2 
bifogade recensionen, som ju aldrig placerades i någon tidning. Men manu-
skriptet har inte heller återlämnas utan finns ännu kvar i brevsamlingen. Böök 
var själv i färd med att skriva en längre essä om Per Hallström, så kanske kom 
vännens begäran lite olägligt.3 Som framgår allra sist använde Hellström vid 
denna tid signaturen Olagus. 
 
 
Per Hallström är ej de stora genombrottstankarnas man, och betecknande nog 
känner han sig mest hemmastadd på novellens område. Han griper sina figurer 
oftast ur hvardagslifvet, tager dem som de gå och stå, hämtar dem från gatan 
eller arbetarens tarfliga hvardagsrum och gifver dem ökadt lif och starkare 
färg genom den fina karaktärsförståelse, det vakna och öppna natursinne och 
den fint underhållna humor som trycka sin prägel på nästan alla hans små 
berättelser.  

Så i hans föregående novellsamlingar; så ock här. Men sällan, om 
någonsin, har Hallströms humor trädt i dagen såsom här, sällan har han som 
här visat sig äga så (öppet) vaket natursinne och så öppet öga för de allra 
minsta nyanser, som kunna göra hans naturskildringar lifligare, hans 
karaktärer blodfullare. Som en bred och mäktig underström går genom hela 
denna bok en humor, som öfverallt sticker fram, än sprittande, glad och ljus, än 
åter vemodig, dyster och mörk; den står ofta lika nära den dystra som den 
glada polen, men i båda fallen alltid lika älskvärdt omedelbar. Tag, för att 
nämna ett exempel, en sådan karaktär som Melchior, denne afsigkomne 
landtjunkare med en ej så liten portion knapadelshögfärd i sig, hur full af 
verkligt lif är han ej, och trots sina frånstötande sidor är och förblir han dock 
en karaktär, som äger vår sympati såväl som vårt medlidande; förresten en typ, 
som ej är så sällsynt och som man alltid skiljes från med ett vemodsblandadt 
leende på läpparna; eller, för att taga ett annat exempel, en sådan person som 
Jansson, som i all sin välmenande uppblåsthet äger minst en nämndemans 
stolta själfkänsla af att vara en man af betydenhet; hur komisk verkar han ej, då 
han går däruppe på ångbåtens däck med cigarren i mun och kaffet och 
punschen stående inne i rökhytten; då han med välbehag fast något ovan 
handterar sin cigarr, slår sig i samspråk med "kaptenen", och känner sig – som 
"öfverklassare". Och hur mycket medlidande skänker man honom ej, då han 
gråtande står vid sin fästmös kista, där han glömt, att han är "öfverklassare" 
och låter all rang- och klasskillnad falla bort mellan sig och de båda 
målaregesällerna med de karaktäristiska målarerockarna och den stolta 

                                                 
3 Fredrik Böök: ”Per Hallström” i Illustrerad Svensk Tidskrift 1901, s. 93–104. 
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känslan af att vara ett mellanting mellan handtverkare och konstnärer. Kort 
sagdt, dessa typer äro tecknade raskt och träffande med öppen blick för hvarje 
litet karaktärsdrag, som kan göra dem till hela och fullständiga människor, 
människor med kött på benen och blod i ådrorna. 

Men Hallström har ej utan skäl gifvit sin novellsamling namnet Thanatos, 
Döden. Det är likväl ej den hemska, afskräckande liemannen han skildrar, det 
är ej om man så får säga, den råkalla, brutala nordan, som om senhösten 
vräker omkull allt, som kommer i hans väg, det är fastmera den något för starka 
vestan, som böjer förvårens späda, ljusgröna blomster till marken och låter 
dem bli liggande hjälplösa. 

Men äfven här, midt upp i den vemodiga berättelsen, låter Hallström 
humorn spela in; här närmar den sig sin mörka, dystra pol och bidrager 
därigenom att gifva berättelsens gestalter ett än mera vemodigt och 
ömkansvärdt drag öfver det redan förut af sorgen tärda anletet. 

Ett litet mästerstycke för sig är skildringen af scenen mellan Jansson och 
Augustus föräldrar i berättelsen "En simpel tragedi", där de, sedan Jansson 
återfått sitt själslugn, hvar på sitt sätt, sjunga den dödas grafsång. Den bär i sig 
något af dödens majestät, inför hvilket allt smått försvinner, då det goda och 
sköna i människolifvet först kommer till sin fulla rätt, då människan först blifver 
hvad hon borde vara.  

Dessa båda berättelser, "En simpel tragedi" och "Melchior", höra 
onekligen till de bästa af allt Hallström skrifvit. Sämre synes han mig hafva 
lyckats i de båda novellerna med sydländskt motiv, "Lejonet" och "Mysteriet". 
Visserligen har han med en för en nordbo mindre vanlig säkerhet tecknat 
Södern med dess blåa himmel och glödande sol, dess sjudande blod, 
svartblixtrande ögon och dess fjärrskådande drömmerier. Men det ligger, trots 
det storartade i plananläggningen, något främmande öfver dessa skildringar, 
man liksom märker att Hallström ej här ha är främmande här, långt från sitt 
eget fädernesland med dess mindre drömmande folk, mindre glödande sol och 
dess smärre förhållanden.  

Till sist, hur har ej Hallström i den lilla barndomsepisoden Göken förstått 
att med den präktiga naturskildringen och trogna och karaktäristiska 
folklifsbilden sammanknyta barndomsminnet från länge sedan, som under årens 
lopp kommit att stå för hans inre som något aflägset, dunkelt och mystiskt, 
ovisst huruvida upplefvadt eller drömt.  

Och då man lägger Hallströms bok ifrån sig, ha hans figurer etsat sig in i 
en; man skrattar visserligen åt deras svaga och löjliga sidor, men hvad mer är, 
man lefver sig in i deras lif, man glädjes och sörjer med dem, man förstår dem 
med deras fel och förtjänster så väl, som om de vore ens dagliga umgänge, som 
om man träffat dem i det lefvande lifvet och dock har man blott i förbifarten läst 
deras mer eller mindre sorgliga historia i en liten novellsamling.  
 
Olagus 
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Bo Bergmans och Fredrik Bööks recensioner av 
Snödroppen (1909) 

 
Bo Bergman om Snödroppen 
 
Gustaf Hellström har en gång skrifvit en berättelse, När mannen vaknar, som 
förresten icke hör till hans starkare. Men titeln föll mig i tankarna när jag läste 
hans senaste bok; denna kunde godt heta När kvinnan vaknar. Det är två 
kvinnoöden som här skildras, två känslolifs genombrott och lidanden. Af de 
båda novellerna i Snödroppen är den ena en historia om den ogifta moderns 
tragik, den andra om underbarnets. 

I Barnet få vi den borgerligt svenska miljöen: ett stockholmskt in-
ackorderingsställe af det enklare slaget, med sina nötta möbler, sina familje-
porträtt öfver soffan, sina blomstervaser utan blommor, sin kaffekanna af silfver 
och med hela denna atmosfär af hemlöshet och af många olika slags människo-
öden som är typisk för ställena i fråga. Elsa – dotter till värdinnan – har haft sin 
barndom omhägnad och lycklig nog, så tar hon mogenhetsexamen, försöker sig 
i Uppsala, känner att hon håller på att tappa bort sig själf och att hennes lif 
kräfver något annat än böckerna, vänder tillbaka hem och får plats på en bank. 
Dessförinnan är emellertid hennes öde redan afgjordt. Hon har förälskat sig i en 
helt ung man bland inackorderingarna, och efter det första lyckoruset vaknar 
hon en dag i skrämsel och visshet: hon skall bli mor. På giftermål är icke att 
tänka; så får hon genomlöpa det icke legaliserade moderskapets skala af ångest 
och förödmjukelser. Hon föder sitt barn hos främmande, och barnet ut-
ackorderas. Hon vaknar ensam om nätterna och hör dess gråt. Hennes hjärta 
förblöder. Tanken på förintelsen som den enda möjligheten till hvila går icke att 
afvisa, och en vinterdag gör hon så slut på sitt lif, som icke längre är något lif... 

Historien är så grått och bittert sorglig som blott en hvardaglig historia kan 
vara. Intet olyckans patos lyser öfver detta människolif som dräps – dräps af det 
största inom sig själft likaväl som af små människor och små förhållanden; hela 
det borgerliga samhällets moralkodex. Men den är icke grått skrifven, berättel-
sen. Författaren hvarken förskönar eller förfular. Han säger bara: så går det till. 
Och han har både humor och medkänsla och framför allt en aldrig svikande 
observationstalang. Det luktar lif af sidorna. Allt det skygga och daggiga i den 
första känslan, kampen före hängifvelsen, blodets befallning, hela den gradvisa 
klarheten på sig själf och på andra få sanna och säkra uttryck i teckningen af 
den unga flickan, och porträttet af modern är precist. Det är på kornet in-
ackorderingsfrun, sådan lite hvar förmodligen någon gång gjort hennes bekant-
skap: argsint, tröttkörd och sentimental ibland, sönderplottrad af stundens lif, af 
trampkvarnstillvaron, utan hvila och utan midtpunkt. 

Den andra novellen, Underbarnet, är en studie från helt olika kretsar mot 
den förras. Den har hämtat materialet ur en klass som i Herman Bang har sin 
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mest framträdande nordiska skildrare: estradernas kosmopolitiska folk, de am-
bulerande virtuoserna, hvilkas lif oscillerar mellan hotellet och järnvägskupéen. 
Marjorie är underbarnet. Hon är en speldosa som af modern-impressarion fors-
las kontinenten rundt och som hasplar ur sig sina melodier – medan det blir allt 
peniblare med de korta kjolarna och med lögnerna om åldern. Ändtligen kom-
mer kraschhen i form af ett fiasko, och kritiken tar till orda mot underbarns-
industrien. Så får Marjorie lugn till det yttre, men invärtes beröfvas hon det ge-
nom sitt genombrott till kvinna och, samtidigt, till konstnärinna. Hit är novellen 
förträfflig; sedan smalnar den af. Hennes kärlekshistoria och äktenskap och 
konflikten mellan kärleken och kallet är alltsammans blott skisseradt och af 
ringa intresse. Novellen borde ha koncentrerats kring det fysiska och andliga 
genombrottet. 

Gustaf Hellströms berättartalang har sin bästa styrka i den klara, fasta, re-
ella tonen. Hans konst skyr allt dimmigt, den var tidigare litet robust och tog 
litet väl enkelt på fenomenen; nu har den både fördjupats och vunnit en all-
sidigare blick. Snödroppen visar honom som fullständig herre öfver sin dikt-
nings medel. Han berättar lifligt, medryckande och sant. 
 
B. B-n (i Dagens Nyheter måndagen den 29 november 1909) 
 
 
Fredrik Böök om Snödroppen 
 
Gustaf Hellström gjorde icke någon lyckad litterär start med sina ansträngdt 
cyniska ”Ungkarlar” och med den lilla tunt sentimentala romanen ”När mannen 
vaknar”. Först den för ett par år sedan utkomna novellsamlingen ”Kaos” gaf 
klart besked om sin författares talang. Det ogynnsamma inflytandet från Hjalmar 
Söderberg hade försvunnit; snarare skönjde man en påverkan från ödsligt pessi-
mistiska nyryska författare. Men bokens hufvudberättelse, ”Träbenet”, förrådde 
framför allt en kraftig personlig begåfning, en klok och pålitlig iakttagare, ut-
rustad med verklig kvickhet och hvad som långt sällsyntare är, med levande 
humor.  

Hellströms nya bok ”Snödroppen” gör ett kanske ännu betydligare intryck. 
Där finns mindre besk kvickhet än i ”Kaos”; det är som om författaren hade mist 
lusten att skämta, och löjet skymtar fram endast i en snabb glimt, men kanske 
finare och med en rikare bakgrund än någonsin förr. Tag till exempel skildring-
en af Växjöbesöket, då den stackars flickans mor söker upp fadern till den unge 
man, som bragt dottern i olycka. Dessa scener, skenbart så enkla, äro gifna med 
en öfverlägsenhet – ordet taget i sin rätta mening, som är ungefär motsatsen till 
hvardagsöfverlägsenheten – hvilket Hellström aldrig skulle ha mäktat förr. En 
ömhet, en finkänslighet, som icke en minut förbiser allt det redbara och be-
undransvärda i dessa blygsamma existenser, en klarsynt fasthet, som icke låter 
locka sig till förskönande öfverdrift eller hjärtnupenhet, och så som krönet på 
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det hela en stilla humor, som förmår fånga komikens lekfulla skimmer öfver 
situationerna, som förmår le med mildhet och med bibehållen värdighet. Det är 
mogen mänskouppfattning, stilfull mänskoskildring. 

Det är lätt att se att det som fört Hellström till denna punkt är den oför-
nekliga ärlighet, som äfven hans första bok vittnade om på sitt sätt. En ärlighet 
som började med att oförskräckt ta fasta på det mest groft påtagliga af allt och 
följaktligen blef cynisk, men som efterhand upptäckte en del mindre iögon-
fallande faktorer, drog allt mer och mer af lifvet in i sin synkrets och till slut 
klarnade till humor. 

Som ett knappt märkbart stänk ligger denna humor öfver den miljö och de 
mänskor som Hellström skildrar i ”Barnet”, den större och märkligare af de båda 
berättelserna i ”Snödroppen”. Den omger det småborgerliga inackorderings-
stället, den sväfvar som en vemodig slöja öfver de naiva mänskobarnens omed-
vetna och blinda förälskelse, den anas, ehuru halft tillbakahållen, i de brydsamt 
sorgliga belägenheter som följa kärleksruset, och när den viker så är det endast 
för den dödskalla besvikelse, hvarmed den unga modern mäter allt det oberäkne-
liga, det outgrundligt irrationella, som ett nytt mänskolif utgör. Denna stämning 
af absolut maktlöshet och viljelöshet, hvari berättelsen mynnar ut, förefaller 
emellertid mig overklig och konstruerad. Man har svårt att tro, att denna giftiga 
och dödande frukt skall ha vuxit på ett så sundt och grönt träd som den unga 
flickan, hvars hela läggning och hela öde ju med afsikt äro förlagda i det allt-
igenom normala. Denna plötsliga insikt i tillvarons osäkerhet, hur skall den utan 
vidare ha segrat öfver en af de mest tyranniskt befallande och segaste instinkter 
som mänskonaturen känner, moderskärleken? 

Det är ett psykologiskt problem som ”Snödroppen” inte besvarar. Dess 
radikalt nihilistiska afslutning förefaller att vara en konstgjord inympning på en 
frisk organism. Om bilden tillåtes skulle jag vilja säga at Else, den unga själf-
mörderskan, icke dör af egen sjukdom, utan af ett främmande gift, som förts in 
under hennes hud på det litterära laboratoriet i experimentellt syfte. 

Kanhända ligger det ett subjektivt moment i detta brott på den psykologiska 
sannolikheten; det är kanske också en eftergift åt tidens fordringar på obeveklig 
tragik som det enda fullt mänskovärdiga. I hvarje fall få slutscenerna icke skym-
ma bort berättelsens hufvudkaraktär som en af de finaste och mognaste mänsko-
skildringarna i vår yngre novellistik. Man har efter detta rätt att vänta mycket af 
Gustaf Hellströms klara och allvarliga berättartalang. 
 
Fredrik Böök (i Svenska Dagbladet den 21 december 1909) 
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Om det psykologiskt riktiga och om ett estetiskt 
hjärnspöke. Kring Bööks recensioner av Hellström 

 
I de tre första Stellan Petreus-romanerna (1921–25) har Gustaf Hellström mer 
eller mindre verklighetsnära använt Fredrik Böök som förlaga till den knappast 
sympatiska karaktären Axel Ahlberg. I ”det elaka porträttet” vill Svante Nordin 
finna anledningen till att Böök 1926 inte tog med Gustaf Hellström i sin in-
flytelserika bok Resa på svenska parnassen: ”Böök har inte tilltrott sig att kunna 
skriva objektivt och utan affekt i detta fall” (Nordin, s. 203). Men varför har 
Hellström alls tagit sig denna frihet? Vad hade hänt med den vänskap som 
breven trots allt tycks vittna om? 

Hellströms yngre kollega på Dagens Nyheter Jan Olof Olsson (Jolo) lyfter i 
”Gustaf Hellström, reporter” (BLM 1954) fram en text som Hellström publi-
cerade nyårsaftonen 1916 och där han angriper Fredrik Böök, denna ”med själ-
ens mysterier så förtrogna man”. Bakgrunden är Hellströms missnöje med 
Bööks rapporter från sin krigsresa i Frankrike, menar Jolo, men detta är knap-
past hela sanningen. Troligen har Hellström under lång tid retat sig på Bööks 
recensioner och nu har han funnit en förevändning att lufta sitt missnöje! Nedan-
stående är ett första kortfattat försök att lyfta fram denna bakgrund. 

 
I de bägge breven från december 1900 ser vi att Hellström och Böök är Du och 
Bror med varandra och förstärkningen ”Käre” signalerar dessutom en djupare 
vänskap. Men under de närmaste åren kommer de två skolkamraterna ifrån var-
andra och de har sedan knappast någon kontakt innan Hellströms tredje brev 
skrivs i London tio år senare. Från mellantiden finns några negativa omdömen 
från Bööks sida, återgivna av Svante Nordin. I ett brev till Per Hallström i 
december 1904, när Hellström nyligen debuterat med novellsamlingen Ung-
karlar gläder Böök sig över att ”den otäcka Hellström ingenting fick” ur 
Bonniers stipendiefond. Han tillägger: ”Hellström är platt oduglig, tillgjord och 
dum imitation från början till slut” (Nordin, s. 99). Ännu i augusti 1906 räknar 
Böök Hellström till de av Hjalmar Söderberg influerade litterära pessimisterna 
och klagar över deras trötthet och viljeförlamning (Nordin, s. 73; se också s. 99). 

I januari 1910, då det tredje brevet skrivs, är de bägge väl etablerade skri-
benter, ja Böök är på väg att bli den borgerliga pressens ledande kritiker. Nu har 
Böök skrivit en tämligen positiv recension av Hellströms bok Snödroppen. Ett 
tema i variationer och då också i efterhand berömt novellen ”Träbenet” i Kaos 
från 1907, som han inte själv hade recenserat (se ovan, s. 21f). 

Tilltalet i brevet kan uppfattas som en blandning av förtrolighet och kor-
rekthet: ”Kära Fredrik Böök”. Fortsättningen blir intimare: ”Tack för din recen-
sion i Sv. Dagbl., som för ett par dagar sedan kom mig tillhanda.” Hellström vill 
väcka samhörighetskänslor till liv, och liksom i Brev två stryker han vännen 
medhårs, denna gång genom att vädja om dennes sakkunniga omdöme i en 
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knivig estetisk fråga. Stora delar av brevet ägnas gemensamma bekantskaper 
och mot slutet påminner Hellström vännen om skoltiden – man kan notera att 
det är minnen där Böök står i centrum. Brevets avslutning vill signalera att deras 
relation är fortsatt stark och nära: ”Din vän Gustaf”. Bakgrunden till Brev tre är 
alltså Bööks ytligt sett mycket positiva recension, vilken Hellström tycks vilja 
uppfatta som en vänskapsyttring. 

Den recenserade boken, Snödroppen, som trycktes i två upplagor på Ljus 
förlag, är tämligen unik i Hellströms författarskap på så vis att bägge novellerna 
har kvinnliga huvudpersoner. Den utmärkta berättelsen ”Barnet. En borgerlig 
historia” är med sina 140 sidor nästan en kort roman, och omfånget är rimligen 
orsaken till att den inte har tryckts om i någon senare samling. 

Böök menar att boken Snödroppen ”gör ett kanske ännu betydligare in-
tryck” än Kaos och han ger belysande exempel just ur novellen ”Barnet”. Främst 
lyfter han fram ”skildringen af Växjöbesöket, då den stackars flickans mor söker 
upp fadern till den unge man, som bragt dottern i olycka”. Denna passage i 
recensionen bekräftar till fullo Hans Holmbergs iakttagelse i samband med 
Gottfrid Keller, nämligen att Böök särskilt uppskattar realistiska skildringar av 
människor och skeenden i hantverkarmiljöer (se Det var ingen tjusande idyll, s. 
91ff). Fadern i Växjöfamiljen är skomakare, liksom Bööks egen – är det 
verkligen en slump? Likheterna är faktiskt flera, för även Böök hade som ung 
”bragt en kvinna i olycka” och fått en dotter (se Nordin, s. 38f, 60 och 182f). 

Det som tycks ha inträffat i samband med den aktuella recensionens till-
blivelse är att Böök har hamnat i en subjektivt inkännande läsning av novellen. 
Men det är då kanske främst männen, skomakaren och hans olycklige student till 
son, som han sympatiserar med och begriper sig på – dessa män som så uppen-
bart kommer till korta när deras liv oväntat kompliceras! (Det enda skomakaren 
lever för är tydligen att alla hans barn ska kunna bli studenter.) Novellens 
huvudperson, däremot, är ingen enkel och robust kvinna i Bööks smak. Hon kan 
inte finna sig tillrätta i en patriarkal värld där moderskapet sätts på undantag och 
de oäkta barnen lämnas bort till kanske ovissa öden. Böök förmår tydligen inte 
ta in den övergivna, allt mer vilsna och olyckliga unga moderns psykologiska 
utveckling fram till självmordet: ”Man har svårt att tro, att denna giftiga och 
dödande frukt skall ha vuxit på ett så sundt och grönt träd som den unga flick-
an”, skriver han ju bland annat. Men därmed underkänner han i praktiken stora 
delar av novellen, Hellströms kanske mest inkännande kvinnoskildring! 

Bööks snäva läsning blir uppenbar redan om man jämför den med Bo Berg-
mans recension (ovan s. 20f), och det var alltså inte bara modernister som den 
unge Pär Lagerkvist som kunde drabbas av Bööks oförstående domar. Också 
författare som borde ha stått honom närmare litterärt skulle talas till rätta, för-
utom Hellström även exempelvis Hjalmar Bergman (se Nordin, s. 101f). 

Ett år senare kom Bööks mycket uppskattande recension av Hellströms 
Kuskar, faktiskt den enda bok av Hellström som Böök utan betydande reserva-
tioner har berömt. Här står tre män i centrum, och deras psykologi är heller 
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knappast komplicerad – Hellström har medvetet konstruerat dem som relativt 
enkla och de är dessutom tydligt olika sinsemellan. Böök sammanfattar: ”Dick 
är den filosofiske idealisten, Tommy den sociale utopisten, Frank den praktiska 
handlingsmänskan.” Recensenten har i stort sett bara superlativer att komma 
med om detta verk: ”Det är Hellströms bästa, och man kan i hela vår yngre 
berättarkonst knappast leta upp ett fastare, ärligare och starkare verk.” 

 
Tydligen hade Böök nu hoppats att Hellström skulle fortsätta på samma väg 
som i Kuskar, men sådant var inte dennes författartemperament. Han konsta-
terar det själv i sitt brev till Böök i januari 1912, där han kommer in på sitt 
arbete med experimentromanen Kring en kvinna: 
 

Det är fan! Man vill aldrig göra, hvad man vet att man kan. Man måste 
alltid försöka att göra hvad man aldrig har försökt förut. Det är piskan på 
ryggen ständigt. Eller är det känslan och behofvet och driften att gå djupare 
ner i mänskosjälen. Vet inte ... 

 
Hellström prövade ständigt nya vägar, och i själva verket skrev han aldrig två 
böcker som var lika. I stort sett genomgående i författarskapet är ändå fiktion-
ens närhet till verkligheten och omvänt reportagens närhet till skönlitteraturen 
(se resonemang i Det var ingen tjusande idyll, s. 30f, 188ff och 215ff). Jour-
nalisten och författaren går ofta hand i hand hos Hellström, men detta var alltså 
en utveckling som Böök inte sympatiserade med. I Kuskar finner han visser-
ligen ännu balansen utmärkt och gränsdragningarna tydliga, men de följande 
böckerna får inte godkänt på denna punkt. 

I Kring en kvinna, som handlar om olika män som alla dras till en och 
samma kvinna, den unga och vackra, skygga men ändå samtidigt självständiga 
och okonventionellt fria Sybil Boswell, vill Hellström enligt brevet ”gå djupare 
ner i mänskosjälen”. Men Böök följer honom inte dit ner. Denna gång undviker 
Hellström i stort sett att försöka skildra kvinnan inifrån, och faktiskt är det nog 
snarast männen som har intresserat honom i romanen. Han skapar en väv av 
händelser och relationer, där ingen karaktär tillåts dominera scenen mer än för 
en stund. 

Det är framför allt genom den manliga berättarrösten och de olika männen 
– som nästan alla på olika sätt förändras genom Sybil – som vi får försöka 
skapa oss en egen bild av henne. Men innan dess har vår uppfattning redan 
färgats av den hatiske styvfaderns fördömande men rimligen starkt subjektiva 
omdöme om henne i inledningsavsnittet. Den tvehågsne svenske konsulats-
sekreteraren Birger Haartman tror på styvfaderns version utan att blinka, och till 
Sybils förtvivlan överger han henne (s. 54–74). Därmed är också hon ett offer 
för den patriarkala ordningen – männen avgör ju hennes framtid utan att höra 
henne. Typiskt nog är det styvfadern som mot slutet av romanen – då han inser 
att han kanske tidigare har misstagit sig på henne – tar hand om den nedbrutna 
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Sybil efter hennes frigivande i mordrättegången och därefter gifter bort henne 
med Wilhelm Toepfer, den avgjort minst sympatiske av männen (s. 555ff). 

Återigen låser sig texten för kritikern Fredrik Böök. Visserligen finner han 
en hel del av värde, exempelvis miljöskildringarna från Montparnasse osv, men 
enligt hans mening når människoskildringen inte alltid ”den öfvertygande och 
skakande psykologiska sanningen” (SvD 1915-05-24). Och återigen är det 
skildringen av den kvinnliga huvudpersonen som får underkänt. Böök talar om 
”det oklara och orimliga i Sybils figur” och tillägger tvärsäkert: ”Hon hänger 
inte ihop för läsaren, ty hon har uppenbarligen inte gjort det för författaren.” 
Sybil blir för Böök ”en sfinx utan gåta”. Och ”den ointressanta innehållslös-
heten hos henne breder sig till att omfatta äfven hennes förhållande till männen 
och därmed männen själfva”, tillägger han. Det hela sägs ”sväva i luften”,  

 
och det är med en egendomlig känsla af tomhet man lägger boken ifrån sig. 
Det är ett experiment, ett skickligt och omsorgsfullt utarbetadt experiment, 
men inget verkligt diktverk. Författaren har tagit sina figurer utifrån, och 
på ett rätt abstrakt sätt roat sig med att kombinera dem i en rad förveckling-
ar, men det finnes ingen intimitet, intet omedelbart upplefdt lif i hela 
skådespelet. Med sina många etnografiska detaljer, sina rasfunderingar och 
sina sakkunniga skildringar från franska och engelska orter står Kring en 
kvinna journalistiken närmare än dikten. Inför det som i romanen skulle 
vara själfva hjärtpunkten – Sybils väsen och öde – står författaren alldeles 
kall, ointresserad och okunnig. 

 
Böök avslutar med att framhålla den föregående boken, Kuskar. Den nya boken 
når ”på intet sätt upp till” den: 
 

Där funnos icke blott ypperliga skildringar från Londons gator och torg, 
utan ett mänskligt innehåll, en personlig accent, som här saknas. Snarare 
för den nya boken tanken till en af Hellströms äldre böcker, Kaos, där 
samma böjelse för abstrakta konstruktioner och sensationella experiment 
spårades. Det vore beklagligt, om denna böjelse skulle föra Hellströms 
stora och kraftiga begåvning på afvägar. 

 
I London där Kuskar skrevs saknade Hellström litterära eller ens intellektuella 
kontakter, men under 1910-talet var han i Paris och New York verksam bland 
konstnärer som sökte nya vägar för konsten, och hans litterära experiment vore 
därför värda rejäla analyser utifrån dessa nya förutsättningar. Här finns dock 
inte plats för detta, och det viktiga just nu är ändå Bööks kategoriska avfärdan-
de av romanen. Intressant nog höll den läsande allmänheten knappast med 
Böök. Kring en kvinna kom nämligen i två upplagor på Ljus förlag och senare i 
ny upplaga på Bonniers 1930 och ytterligare en så sent som 1946 (Svalan). 
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Man inser lätt att Hellström blev besviken och irriterad på Fredrik Böök, men 
det var tydligen omöjligt för honom att gå i polemik och försvara sina egna 
böcker. Dock fann han en möjlighet senare, nämligen i den inledningsvis 
nämnda text som Jolo uppmärksammade i sin BLM-artikel. Rubriken på Hell-
ströms artikel är ”’Psykologiskt riktigt’. Betraktelser från Paris’ horisont” (DN 
1916-12-31). Jolo lyfter fram Hellströms försvar av fransmännen, att de knap-
past längre kan ses som ”degenererade”. Men Jolo har inte fäst sig vid att Hell-
ström faktiskt resonerar inte bara om fransmannens psykologi och den franska 
mentaliteten utan också om romankonsten. Han utgår från en annons han sett i 
sin tidning, ”i vilken det slogs på stora trumman för en nyutkommen roman”. 
Bland omdömena fanns ett som han vänder sig mot som uttryck för ett förlegat 
tänkande. Det sägs inte vem som har skrivit, men det är i Fredrik Bööks anda: 
 

Författarens styrka ligger tydligen i det fasta, verklighetstrogna greppet på 
de personer han skildrar. Karaktärerna utveckla sig med en påfallande 
logisk sanning. Ej på en enda sida nödgas man ställa sig undrande inför de 
handlande personerna och fråga: är detta psykologiskt riktigt? 

 
”Påfallande logisk sanning! Psykologiskt riktigt!”, utropar nu Hellström. Kriget 
har uppenbarat det ohållbara i den typen av utsagor: ”På varenda sida i den 
stora roman som nu uppleves nödgas man ställa sig undrande inför de hand-
lande personerna och fråga: är detta möjligt?” I krigets vardag finns inte längre 
– vare sig bland soldater eller bland civila – något logiskt förutsägbart: ”Männi-
skorna ha blivit Dostojevskifigurer: över deras möjligheter svävar det oförut-
sägbara”. Via ett längre resonemang, bl.a kring de franska soldaternas närmast 
omöjliga prestationer dygn efter dygn under vidriga förhållanden den första 
krigsmånaden fram till segern vid Marne, kommer Hellström fram till sin mål-
tavla. Det är en rejäl salva han avfyrar. Här skjuts deras vänskap i sank: 
 

Vid genomläsandet av de erfarenheter Fredrik Böök hann göra under sin 
resa i Frankrike 1915 var det i synnerhet en sak som slog: denna med 
själens mysterier så förtrogne mans förvåning över att finna en av de stora 
bulevardvarietéerna full av officerare, soldater och kvinnor, bland vilka 
hans skarpa öga upptäckte också sådana som sälja sin kärlek för pengar. 
Och alla dessa människor bytte ögonkast och propos, skrattade och 
gladdes. Om jag ej minns fel, fann denne livskraftens eller åtminstone 
livsduglighetens champion detta vara ett tecken på bristande allvar och 
sundhet. I dag varieté och ögonblicksglädje. I morgon skyttegraven och 
dödschanserna. [---] 

 
Jag lämnar därmed Hellströms resonemang kring det orättvisa i att se frans-
männen som ”degenererade”. När han ironiskt karakteriserar Böök som ”denna 
med själens mysterier så förtrogne man” och ”denne livskraftens eller åtmin-
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stone livsduglighetens champion”, så innebär detta naturligtvis också ett under-
kännande av kritikern Bööks överlägsna domar över romankaraktärer som inte 
håller logiskt samman och som inte kan anses vara psykologiskt rimliga osv. 
 
Böök valde att inte skriva om boken Bengt Blancks sentimentala resa (1917) 
och skulle i själva verket bara recensera ytterligare en bok av Hellström, näm-
ligen den i Woodstock skrivna Ett rekommendationsbrev, som han behandlar 
under den kuriösa rubriken ”En amfibie” i Svenska Dagbladet söndagen den 19 
december 1920. Böök inleder med att skriva att man ”har mycket lätt att kom-
ma igenom” boken. Den ”bereder en nöje. Och likväl har man hela tiden klart 
för sig, att den är förfelad”. Böök noterar visserligen att Hellström ”med fullt 
skäl undvikit att kalla boken för en roman, och nöjt sig med det mer vaga: be-
rättelse”. Detta har dock inte påverkat Bööks läsning, för han har tydligtvis varit 
helt låst i etablerade genreuppfattningar. Arbetet sägs vara oerhört ”mångsidigt 
och innehållsrikt”. Men det är  

 
en amfibie, ett mellanting mellan en serie tidningskorrespondenser från 
Amerika under kriget och en roman. Det är för mycket litterär teknik i 
dessa skildringar, för mycket romantiska fantasier, för att de skulle kunna 
räknas som god journalistik; men å andra sidan finns det alldeles för 
mycket journalistik i dem för att det skulle kunna göra någon starkare 
novellistisk verkan. Man är road, förströdd, under läsningen, men man blir 
aldrig gripen. Skall man göra boken full rättvisa, så måste man betrakta 
den som ett novellistiskt kåseri, som återger en del intryck från krigsåren. 
Men även då kan man icke undertrycka den anmärkningen, att kåseriet har 
fått allt för vördnadsbjudande dimensioner. 

 
Problemet är, enligt Böök, att Hellström i den nya boken inte håller isär 
tidningsmannen och diktaren: ”Gränsen mellan dessa båda yrkeskategorier är 
något faktiskt existerande, och icke ett estetiskt hjärnspöke. Gustaf Hellström 
har låtsat att den gränsen icke fanns.” Och återigen framhåller Böök boken 
Kuskar, ”den ypperliga bok från London, som Gustaf Hellström tyvärr aldrig 
har överträffat, som han skrev en gång, då han kanske var en mindre tidnings-
korrespondent men en bättre novellist”. 

I efterhand inser vi att det nog ändå var ett sorts hjärnspöke Böök fram-
manade i sin recension 1920, för den litterära utvecklingen har ju sedan dess 
luckrat upp genrerna, och verkligheten har fortsatt att invadera skönlitteraturen. 
Och detta var alltså en utveckling som för Hellströms del var igång redan under 
1910-talet. Därtill kommer att Bööks egendomligt handfasta domar utifrån det 
logiska eller det ologiska i litterära karaktärers psykologiska utveckling inte 
heller känns övertygande längre – Freud och andra har kommit emellan. 
 
Lennart Leopold 
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Inledning till Noveller av Gustaf Hellström (1927) 

Novellen Träbenet handlar om ett stadsbud, som blir överkörd på järnvägs-
stationen i den lilla småstaden och förvandlas till invalid. Men samtidigt med att 
han blir krympling, blir han också filosof: olyckan kommer 
honom att grubbla, den väcker hans behov att finna en men-
ing i tillvaron, en förklaring på dess orättvisor och problem. 
Hellströms berättelse återger stadsbudet Bohlins skiftande 
försök att hitta rätt i labyrinten. De äro alla fåfänga: novellen 
ingick ursprungligen i en samling som hette Kaos (1907), 
och det kaotiska, det förvirrade återvänder som en smärt-
samt fasthållen grundstämning i hela Gustaf Hellströms för-
fattarskap. Med bitter tillfredsställelse, med avsiktlig cynism 
skildrar han människor, som aldrig kunna få livets räkning 
att gå upp. De stå till slut med spillror i händerna, än rådlösa 
och häpna, än förtvivlade och än undergivet resignerade.  

Detta motiv har Hellström varierat med styrka, och han 
har ofta förträffligt fått fram det trevande, det hjälplösa i människornas kamp 
mot olycksslagen. Varken den hygglige amerikanske läkaren (De vita byxorna) 
eller den uppoffrande kamreren Per Gren (Två vänner) lyckas reda sig mot livets 
överrumplingar, den unge ingenjör Hartzell (Väg- och vattenbyggaren) bär för 
alltid ett oläkt sår efter slumpens knivhugg, och den stackars italienaren Silvio, 
som säljer grönsaker på New Yorks gator (Silvio och hans Bianca), faller till slut 
samman som en hjälplös trasa över sin häst, som han älskat över allt och likväl 
plågat ihjäl – så grymt och irrationellt är livet. Fabriksarbeterskan Emma 
Antonsson (i Teodor) har funnit en höstlig lycka, men hon ser till slut maktlös 
hur den glider från henne. Anarkisten och förbrytaren i Paris' myller (Mannen 
vid ratten) har nått en fristad och har på sitt sätt kommit till ro, men ett enda ord 
blir gnistan, som tänder en ny explosion och slungar honom i fördärvet. Det är 
mycket sällan, som Hellström bryter detta ödslighetens schema. I den lilla 
skissen En omvänd misantrop sker det: fadern försonar sig med livet, då hans 
dotter blir lycklig. I Fru Pettersson har Hellström slutligen med en viss 
överraskad sympati skildrat en primitiv livsbejakelse, som aldrig låter knäcka 
sig. Men dylika ljusa fläckar framhäva blott så mycket skarpare det kalla 
mörker, som ruvar över Hellströms diktvärld. Författaren bemödar sig att återge 
det utan att darra på handen, nyktert, sakligt, obarmhärtigt; men själva den för-
trogenhet, varmed han fördjupar sig i de vilsegångnas, de förkrossades känslor 
och tankar, röjer något av det medlidande, som fått sitt yppersta konstnärliga 
uttryck i Kuskar. 
 
Fredrik Böök  
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Lena Svanberg till minne 
I mars nåddes vi av budet att Lena Svanberg hade avlidit efter en kort tids 
sjukdom. Hon blev 73 år. Min egen första kontakt med Lena var när hon ringde 
mig en vårvinterdag 2002 för att tacka för det kapitel jag hade skrivit om Anna 
Branting i min avhandling om Bengt Lidforss. Att jag i det sammanhanget hade 
använt Lenas bok om Branting gladde henne mycket. När jag på allvar började 
forska kring Gustaf Hellström och gjorde mitt första besök hos Barbro Ek på 
Bonniers arkiv, ja då fanns Lena Svanberg där. Hon hade visserligen uppnått 
pensionsåldern redan då, men hon fortsatte som förlagsredaktör på Bonniers in i 
det sista. Fylld av entusiasm bjöd hon mig på lunch och diskuterade engagerat 
Gustaf Hellström, som hon menade hade påverkat henne mycket. Bland annat 
hade hon i dennes fotspår verkat som korrespondent i London. Hon berättade 
också om sina pågående projekt, bland annat det spännande samarbetet med den 
finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright. 

Vi träffades ytterligare några gånger, en gång för att diskutera hennes 
medverkan på vårt årsmöte 2005. Många medlemmar minns säkert när hon 
under rubriken ”Kärlek och journalistik” engagerat berättade om sin livslånga 
relation till Gustaf Hellström. Hennes anförande publicerades i medlemsblad nr 
9, som också finns tillgängligt på vår hemsida, www.gustafhellstrom.se. Så här 
började hon: 
 

Hur fastnade jag som skolflicka för Gustaf Hellström? Inte var det när vi, i 
Malmö Högre Allmänna Läroverk för Flickor, läste Snörmakare Lekholm 
och fick oss itutat, att den handlade om ståndscirkulationen och var 
jätteviktig. Även om den är hur bra som helst är det ju bara så, att man som 
17-åring är rätt likgiltig inför ståndscirkulationen. Evigt dömd till att gå i 
flickskola – i Malmö fanns det efter de fyra åren i Ekedals förberedande 
inget annat – brann jag för att få veta hur pojkarna på Latinskolan tänkte 
och kände. Det måste ha varit när jag slukat fem volymer om Bo Stensson 
Svenningsson och tre om Karsten Kirsewetter, som jag på stadsbiblioteket, 
ivrigt letande efter mer av Olle Hedberg, ramlade över Gustaf Hellström 
och Stellan Petreus. [---] Gustaf Hellström, inte minst hans Kärlek och 
politik, kom att avgöra min framtid: Jag ville vara både kvinnan på heden 
och kvinnan på bron – men också den vassa journalisten! Ni förstår att det 
tog tid, innan jag tog mod till mig. Och fortfarande kan jag inte gå över 
Hungerford Bridge, vandra på Hampstead Heath eller stiga av tåget i 
Richmond, utan att skänka Gustaf Hellström en tacksamhetens tanke. 
 

Det fanns naturligtvis tankar om att Lena skulle medverka i vår bok om 
Hellström, men så blev det inte. Beslutet var helt och hållet hennes eget, för vi 
hade gärna haft henne med. Tyvärr fick hon aldrig se den färdiga boken. 
 
Lennart Leopold 
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Hellström-Nytt… 
 
 
Bokfestivalen i Kristianstad lördagen den 5 september 
 
Bokbord under förmiddagen på någon av storgatorna. Medlemmar i Gustaf 
Hellström-sällskapet erbjudes att köpa vår bok för 150 kronor. Övriga får 
betala 175 kronor. 
 
Det var ingen tjusande idyll!  
Program i Lilla konsertsalen vid Stadsbiblioteket, samma dag klockan  
13.30. Sällskapet presenterar den nya boken och lite mer därtill. Medverk-
ande är bokens redaktörer samt de författare som har möjlighet att närvara. 
 
 
 
Höstmötet anordnas söndagen den 11 oktober 
Tid: 16.00 
Plats: Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek. 
Ämne: Vad kan vi läsa ut av breven till Fredrik Böök och andra texter om 
Hellströms livssituation och om relationen mellan Gustaf Hellström och 
Fredrik Böök? 
 
Mötet är tänkt att bli ett diskussionsmöte med inledare. Gunnel Bojs 
kommer att berätta om sjukdomen syfilis, dess olika stadier och hur den har 
behandlats genom tiderna. Övriga inledare är Hans Holmberg och Lennart 
Leopold 
 
Red. 
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