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då Strindberg efter att ha släpat omkring en rad 
boklårar i Europa och genomlidit sin skilsmässa i 
Sverige begav sig utomlands på lång sikt igen 
1892. Kort efter hans avresa såldes också dessa 
böcker på auktion. Den tredje och största fanns 
kvar i Blå tornet vid hans död efter en del öden 
och äventyr. Den överfördes till Nordiska museet 
av Strindbergs självrådige och slarvige vän profes
sor Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, som också 
upprättade en kortkatalog.

Lindström har nu rekonstruerat och förtecknat 
dessa bibliotek med utgångspunkt från bokauk
tionskatalogerna och Carlheim-Gyllenskölds kar
totek. Den som studerat äldre (och för den delen 
ofta också yngre) svenska bokauktionskataloger 
inser till fullo, vilka svårigheter Lindström haft att 
övervinna i form av missförstådda eller stympade 
titlar, utelämnade författarnamn, tryckfel osv. 
Men han har gått till väga som en fullfjädrad bib- 
liograf, med vissa modifikationer ordnat titlarna 
efter Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
och sålunda kunnat ge en klar bild av respektive 
biblioteks omfattning och ämnesinriktningar.

Storleken växer med åren. 1883 lämnade 
Strindberg 556 volymer efter sig i Sverige, 1892 
var antalet 916, medan 19 12  års bibliotek uppvisar 
2745 volymer. I alla bibliotek är utländsk skönlit
teratur i original och översättning den största 
gruppen (någon lyrikläsare var han dock ej), där
näst kommer 1883 historia, 1892 geografi och 
19 12  matematik och naturvetenskap — en klar 
indikation på Strindbergs intresseförskjutningar 
genom åren. Endast 14 verk förekommer i alla tre 
biblioteken. Men förteckningarna ger naturligtvis 
inget mått på de böcker Strindberg har haft, än 
mindre har läst. Bland »läromästare» som saknas 
nämner Lindström Balzac och Poe. Man kunde 
tillägga H. C. Andersen och andra. Ett specialfall 
kan kontrolleras. År 1886 köpte Heidenstam en 
samling böcker av Strindberg för 50 fr. Flera av 
dem kan identifieras i biblioteket på Övralid tack 
vare dedikationer, anteckningar av Strindbergs 
hand eller för strykningar »som torde ha Strind
berg till upphovsman». Det rör sig huvudsakligen 
om samtida fransk skönlitteratur. Det är alltså ett 
litet tillskott till kännedomen om Strindbergs be
läsenhet utöver de bevarade biblioteksförteck- 
ningarna. Lindström påpekar, att många av Strind
berg ägda böcker måste ha sålts, givits bort eller 
förkommit under de långa och irrande vandringar 
som föregick bosättningen i Stockholm 1899.

I framför allt den sista boksamlingen, från Blå 
tornet, kan man också avläsa Strindbergs egna 
reaktioner i form av förstrykningar och marginal
anteckningar, ibland mera utförliga, ibland av ty
pen »Skit!», »Idiot», »Fyffan!», »Jubelåsna!» 
Lindström har i sin bokförteckning noterat före
komsten av anteckningar men av utrymmesskäl in
te kunnat redogöra för deras art i varje enskilt fall.
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Blå tornet-biblioteket erbjuder speciella pro
blem av annan art. Det överfördes som nämnts av 
Carlheim-Gyllensköld till Nordiska museet, där 
det alltsedan dess stått uppställt i kaotiskt skick 
och lämnat åt sitt öde. Med ledning av Carlheim- 
Gyllenskölds i o .f. sig dilettantmässiga katalog 
kan man också konstatera, att ett stort antal voly
mer har försvunnit. Detta bedrövliga tillstånd har 
väl gett Lindström impulsen till en åtminstone bib- 
liografisk räddningsaktion. Nu finns emellertid 
hopp om en upprustning och ett återförande av 
biblioteket till Strindbergsmuseet i Blå tornet.

Lindström talar på ett ställe om Strindbergs 
»bokhunger». Den bottnar i hans outsläckliga vet
girighet. Men han hade också ett ständigt behov av 
att delge andra sitt vetandes frukter. Det gällde 
också vetandets och diktandets källor. Lika ömtå
lig som Strindberg var om sin prioritet, sin tätplats 
bland samtida svenska författare, lika generös var 
han med uppgifter om impulser och idéer ur 
böcker. De flesta diktare har velat sopa igen spå
ren efter sig så grundligt som möjligt. Här kom
mer en som verkar angelägen att forskarna skall få 
gå till dukat bord.

Det bör alltså vara med Strindbergs godkännan
de som Lindström här dukar upp sitt dignande 
bord. Han är också »övertygad om möjligheten att 
via detta material komma nya idésammanhang och 
nya tolkningsalternativ på spåren». Denne fram
stående tolkare av strindbergska idésammanhang 
är naturligtvis också medveten om att det inte är 
Lesefruchte det i sista hand rör sig om. Här finns 
bakgrund, utgångspunkter, hjälpmedel. Men slut
resultatet blir till sist en ny skapelse i inbillningens 
värld.

Den romerska ettan i boktiteln låter oss hoppas 
på en fortsättning, där dessa och andra hithörande 
problem kommer att ventileras.

Sven Rinman

Karl-Ivar Hildeman: En löskekarl. En Karlfeldtsbok. 
Wahlström & Widstrand. Sthlm 1977.

Karl-Ivar Hildemans nya Karlfeldtsbok är av en 
jämförelsvis ovanlig art i de senare årens svenska 
litteraturvetenskap. Den är nämligen utpräglat 
personbiografisk-psykologisk — en aspekt som ju 
på sistone har förlorat i aktualitet och åtminstone i 
den teoretiska debatten har hamnat i skuggan av 
exempelvis sociologiska eller strukturalistiska per
spektiv på litteraturen. Någon diskussion om rele
vansen och prioriteringen av olika metoder kan 
inte tas upp här. Men en avgörande faktor, vilken 
metod det än gäller, är givetvis den enskilde for
skarens sätt att tillämpa den. Och det skall då ge
nast sägas, att Hildemans insikter i och handlag 
med sitt ämne är mycket betryggande. Han har 
skrivit ett i sin genre högt kvalificerat arbete.
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Boktiteln En löskekarl anknyter inte bara till en 
frejdad »fiktionskaraktär» i Karlfeldts poesi utan 
främst till hans personliga situation under läro- 
och genombrottsåren, i stort sett perioden fram 
till sekelskiftet. Med de båda Fridolin-samlingarna 
(1898 och 19 0 1) var han slutgiltigt etablerad som 
en av våra ledande skalder.

Välbekant är det trauma som drabbade Karl- 
feldt eller dåvarande Erik Axel Eriksson — då den 
betrodde fadern åtalades för förfalskning och fä
dernehemmet Tolvmansgården gick under klub
ban — samma år som sonen blev student i Väs
terås. Bondestudenten förde därefter en orolig till
varo under vanskliga ekonomiska villkor, med 
sporadiska studier i Uppsala och olika konditioner 
som informator, behärskad av en intensiv känsla 
av vanära och därav följande osäkerhet.

Men han fick också beskyddare. Hildeman do
kumenterar i bokens första större avsnitt hans för
hållande till Ernst Beckman (1850-1924), en på 
sin tid mycket bekant publicist och politiker, »en 
av den svenska liberalismens banérförare» (9). 
Denne gav hösten 1888, som redaktör för Afton
bladet, Karlfeldt tillfälligt arbete som journalist. 
Som tillskyndare av samskolan i »trädgårdssta
den» Djursholm och självfallen medlem av skol
styrelsen såg Beckman också till att Karlfeldt an
ställdes som lärare i humanistiska ämnen hösten 
1893.

Kontakten med Beckman fick en särskilt per
sonlig prägel, eftersom den unge läraren upptogs 
som gäst och nära nog som medlem av familjen i 
dess Djursholmshem med det tidstypiska namnet 
Arlaryd. Där kunde han för övrigt, givetvis på 
vördsam distans, göra bekantskap med både Sno- 
ilsky och Viktor Rydberg, skolans inspektor. I sitt 
tal vid Ernst Beckmans jordfästning ett trettital år 
senare vittnade Karlfeldt i påfallande varma orda
lag om den bortgångne äldre vännen, som »kom 
att öva ett viktigt inflytande på mig och mina 
öden». Vistelsen i Djursholm framstår nu för ho
nom »som en lycklig skönhetsdröm», och Ernst 
Beckman själv betecknas som »en Balderstyp, ljus 
alltigenom» — på den punkten bör Karlfeldt ha 
upplevt honom som en kontrast till sig själv.

I Beckmans starkt anglosachsiskt orienterade 
familj gjorde Karlfeldt bland annat bekantskap 
med värdens svärmor, amerikanskan Sarah 
Woods-Baker. Hon var en intellektuellt vaken 
kvinna, själv författare till en rad böcker både på 
engelska och svenska. Hon var förtrogen med den 
klassiska engelska litteraturen och har av allt att 
döma spelat en roll som pådrivare i Karlfeldts 
licentiatstudier; de utmynnade i en avhandling om 
Henry Fielding. Men inte minst kom hon — »ge
mytligt maliciös» och med »en tolerant common 
sense» (34) — att enligt Hildemans källor bli ett 
slags biktmor för sin skyddsling.

Om Karlfeldts litteraturundervisning i Djurs

holm ger Beckmans son den lite överraskande 
upplysningen, att han »can not recall any other lit- 
erature demonstrated but some of his own pro- 
duction». Överraskande, därför att — som Hilde
man kommenterar — det inte »tillhör de vanligare 
pedagogiska greppen» att lägga »lärarens litterära 
hemslöjd» (37) till grund för undervisningen, och 
därför att Karlfeldt ju eljest med sin personliga 
skygghet gör intryck av att vara helt främmande 
för allt som kan ha smak av exhibitionism.

Emellertid kom Karlfeldt att lämna sin tjänst vid 
Djursholms samskola med utgången av vårtermi
nen 1895, av icke klarlagda skäl. »En sorts förtro
endekris eller något slags svek mot Beckmans 
normer och förväntningar måste likafullt ha före
legat», konstaterar Hildeman och tillägger att 
Karlfeldt själv i efterhand sett saken så, »utan att 
någonsin nämna anledningen» (39). Enligt uppgif
ter från familjen Beckman skulle det ha rört sig 
om att Karlfeldt varit oförsiktig med kvinnliga 
besökare i sin ungkarlslya, särskilt känsligt efter
som den var belägen ovanpå skollokalerna.

Däremot kan hans hållning till sina kvinnliga 
elever — den omvittnas ha varit »mer chevaleresk 
än magistral» (38) — knappast ha spelat in i detta 
sammanhang. Visserligen reagerade Beckmans 
äldsta dotter surt mot vad hon såg som amoröst 
färgad uppskattning från lärarens sida, men har 
själv sedermera betecknat sin irritation som »sårad 
tonårskänslighet», en irritation som hennes frisin
nade mormor för övrigt »skrattade sönder» (39).

Emellertid figurerar denna Beckmans dotter, 
Annie, i bokens andra huvudavsnitt, »Cecilia Böll- 
jas visbok», med rubriken lånad från en avdelning 
i Eridolins visor. Här har Hildeman kommit in på 
huvudtemat för sitt arbete: sambandet mellan 
skaldens kärlekslyrik och dess tänkbara biogra- 
fiskt-personliga inspirationskällor. Han avvisar 
Roland Fridholms spekulationer — i Sångmön av 
Pungmakarbo (1950) — om Cecilia Bölljas alter 
ego: de »saknar biografisk substans» (61). För egen 
del uttrycker sig Hildeman försiktigt. Men han 
frågar sig, om inte »Annie Woods-Beckman, fö
remålet för svensklärarens uppmärksamhet i 
Djursholm», kan ha spelat en »roll för visboken 
till den späda jungfru Cecilia»:

»Unga Sissela ’med linblommans ögon och gullri- 
sets hår’, som sjunger i salen på Böljeby, kunde på 
flera plan ha funnit signalement och situation nå
gorlunda bekanta, om hon fått tillfälle att prome
nera i 1890-talets Djursholm genom slottspark, 
eklider och slånsnår kring Banérernas ’renässans
hus’ , eskorterad av en adorerande poet i ungefär 
samma klientställning som den på Böljeby. Hon 
kunde ha mött en sentida efterföljerska med vissa 
förutsättningar att identifiera sig med henne själv: 
ungdom, jungfrulighet, sångtalang, den blonda 
skönhet Karlfeldtslyriken gärna hyllar; burgenhet
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och social position tillräckligt för att tillfredsställa 
det högreståndskomplex Jöran Mjöberg betonar 
hos hennes diktare,» osv. (61-62).

Det är en schwungfullt turnerad sammanställning. 
Men naturligtvis är Hildeman samtidigt medveten 
om att dessa paralleller »kan vara följden av pas
tischgreppets 1 500-talskonventioner — och prera- 
faeliternas»; man tangerar här ofta »de klichédrag, 
som ligger nära till hands om man gör pastisch på 
adelsvisböckernas formelstoff», låt vara att kliché
er kan »vara valda just därför, att de stämmer med 
verklighetsfond» (62-63). Hildeman medger så
lunda, att basen »är smal redan för en gissning» 
om den biografiska bakgrunden. Men några »an
dra alternativ, som närmare tangerar fiktionen 
Böljeby och Cecilia Böllja än Annie Woods- 
Beckman» (71), kan inte nu påvisas. Själv har hon 
vid många senare tillfällen träffat Karlfeld t och 
brevväxlat med honom, men »aldrig ens ställt 
sig» frågan om sin »eventuella roll för Cecilia- 
Bölljafiktionen» (72).

Efter ett avsnitt om en kvinnlig sommarbekant 
från åren 1893, 1894 och 1895, som synes ha satt 
sina spår i Vildmarks- och kärleksvisor (1895), är vi 
framme vid den mera dramatiska och genomgri
pande — för övrigt också vida säkrare dokumente
rade — erotiska situation, som Karlfeldt inveckla
des i som lärare vid Molkoms folkhögskola i 
Värmland 1895-96. Redan i april, efter bara ett 
halvt år, bröt han upp därifrån, och anledningen 
var uppenbarligen av mycket personlig art. Sko
lans rektor, en kapten Mauritz Tisell, var gift med 
Mina (Wilhelmina), född Hammarskjöld. Hilde
man kan nu inte minst med samtida brev från fru 
Tisell själv belysa de svåra slitningarna i äktenska
pet. Mellan den trettitvåårige nye läraren och den 
trettinioåriga rektorsfrun utvecklades tydligen en 
sympati, som väckte uppmärksamhet och till sist 
alltså ledde till Karlfeldts hastiga uppbrott. 
»Grannskapet noterade falkögt, att också rektors
frun kom till stationen och embarkerade tåget 
med den bortdragande svenskläraren. Hon inhäm
tades raskt i Deje av kaptenen och återfördes» 
(119). Det var självfallet en skandal så god som 
någon i denna miljö.

För Mina Tisell blev det så småningom skilsmäs
sa från maken; den hade i och för sig varit aktuell 
redan tidigare. Hon levde sedan tillsammans med 
sin mor till hennes död 1901 och »därefter ensam 
men i nära kontakt med broderns familj i huvud
staden eller dess närhet under små omständighe
ter» (187). Den i citatet nämnde brodern är ingen 
mindre än den kände juristen och politikern 
Hjalmar Hammarskjöld, som stod systern nära 
och också ordnade formaliteterna vid hennes 
skilsmässa. Som Svenska Akademins sekreterare 
skulle Karlfeldt 19 18  få uppdraget att underrätta

Hjalmar Hammarskjöld om hans inval bland De 
Aderton. »Det lär ha kostat på», enligt utsagorna, 
påpekar Hildeman: »Det finns gott om belägg för 
de bägge herrarnas mycket dämpade entusiasm för 
varandra» (155-56). Det skulle komma att foga sig 
så att Mina Tisells och Karlfeldts vägar korsade 
varandra igen, i varje fall på ett rent yttre plan: 
»Ett tiotal år efter Molkom bosatte hon sig enligt 
mantalslängderna på Karlavägen i Stockholm. 
Bland hyresgästerna i det huset upptas också Karl
feldt, och ett möte kan inte ha undvikits» (187). 
Men om deras relationer då förmäler källorna 
ingenting. I familjen Hammarskjölds digra inbör
des korrespondens figurerar aldrig Karlfeldts 
namn.

Hildeman följer upp den »närgångna kartlägg
ningen av Mina Tisells öden» (120) med en rad 
analyser av dikter där hennes gestalt kan spåras. 
Det gäller poem i Fridolin-samlingarna och vissa 
andra dikter från samma period. Inte minst ägnar 
han sig åt »Irina», där talet om »en hind i klyftan 
där vargarna grina» och om »en narciss i tistlarnas 
konungahov» med skäl tycks kunna tillämpas på 
Mina Tisell och hennes situation, sådan hon själv 
och andra uppfattade den. En manuskriptändring i 
den dikten föranleder reflexioner om poesins 
transformation av verkligheten. Ett par rader i den 
tryckta versionen lyder:

Lätta ditt bröst, giv toner åt suckarna dina,
sjung med vår vän, klaveret i enarnas vrå.

Detta klaver har vållat uttolkarna bekymmer. Möj
ligen »vinden som blåser i enarna», föreslår Klas 
Wennerberg i sin kommentar i Värgiga och höst
horn (1944; ny uppl. 1977). Nu talas det emeller
tid i ett utkast, som Karlfeldt — liksom i åtskilliga 
andra fall vid denna tid — tillställde Fröding för 
granskning, om »klaveret i palmernas lund». Där 
rör det sig alltså inte om någon friluftsbild utan om 
ett verkligt piano i »ett förmaks- eller salshörn av 
sekelsluts typ» (127). Det kan sammanställas med 
att Mina Tisell var en hängiven pianist; just pianot 
spelade som hennes personliga ägodel en roll i 
brevväxlingen om skilsmässans bouppdelning! 
Fröding strök i manuskriptet under palmlunden 
och satte ett frågetecken i kanten. Karlfeldts änd
ring till »enarnas» beslöjar verkligheten, förtar 
den borgerliga inomhusatmosfären och korre
sponderar fint med slutstrofens:

Lös nu ditt hår och låt det kring axlarna skina!
Det är min sol, som uppgår ur enträdens lund.

Också den dikt som i Fridolins visor följer närmast 
efter »Irina», nämligen »Du ler», synes kunna 
knytas till Mina Tisell. Den sensuellt lovprisade 
älskade, som här sägs ha »räddat genom åren» sitt 
»friska, knappa hull», leder tankarna till verklig
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hetens trettinioåriga kvinna. »Oss lyfta vingar 
unga / ur livets kval och tunga / i våra sena år», 
slutar dikten, och skalden ser sålunda dem båda 
som ett gott stycke förbi ungdomens vår. Överhu
vud taget ställer Hildeman in de kärleksdikter han 
behandlar i perspektivet av det »ungkarlskom- 
plex», som så starkt präglar Fridolin-samlingarna, 
känslan av att tiden och ungdomen svinner hän. 
Därtill kommer det »högreståndskomplex», med 
kvinnan av börd som föremål för mannens upp
vaktning, som är ett lika markant inslag i Karl- 
feldts erotiska poesi. Man möter det exempelvis 
antytt också i »Irina», där tonerna sägs fylla »ade- 
ligt rikt plebejiske ungkarlens borg».

Som ett sista nedslag av upplevelserna i sam
band med vistelsen i Molkom anför Hildeman den 
vackra dikten »I passionsveckan», som ingår i Flo
ra och Pomona (1906) men trycktes redan i kalen
dern Julqvällen 19 0 1. Han åberopar därvid en 
person som »kände tilldragelserna i Molkom och 
Karlfeldts roll i dem» (187). Denna vemodigt för
sonliga dikt med dess tal om »en ovän kvar från 
det förgångna» och dess konkreta bild av »huset / 
ifrån vars tröskel jag vart omilt stött», utmynnar i 
orden:

Men jag har glömt var harmens tår jag gråtit,
och slagen som jag fick har jag förlåtit,
och jag kan tacka
för all vår fjärran, döda kärleks skull.

Det kan med tanke på Molkom tyckas överdrivet 
att tala om »fjärran» kärlek; den upprivande hän
delsen låg bara fem år tillbaka i tiden. Men skalden 
kan tänkas ha projicerat sin stämning på framti
den, in i ålderns höst. Den upprepade raden »I 
gravar ligga mina vänner fangna» kunde kanske 
tyda på det.

Ännu en kris kan Hildeman dokumentera. Nå
gon gång under år 1900 avbröt Karlfeldt, efter 
flera års arbete, sina forskningar för doktorsgra
den. I ett brev till vännen Fredrik Vetterlund talar 
han om att »en storm gått fram genom mitt eget 
liv. Den hviner ännu och fyller min tillvaro ömsom 
med hänryckning, ömsom med förtvivlan»; han 
har känt sig »undergången nära», heter det. Att 
det rörde sig om en kärlekshistoria stod klart för 
brevets adressat. Den var känd också av skaldens 
blivande hustru, Gerda Karlfeldt, som på gamla 
dar — hösten 1964 — för Hildeman har betecknat 
den som »ytterligare en passionerad besvikelse 
med lika allvarliga avsikter och förhoppningar» 
(som historien i Molkpm) (180-8 1). Bunden av 
tystnadsplikt ansåg hon sig inte kunna gå närmare 
in på saken; de närmare omständigheterna torde 
därmed förbli okända.

Hildeman summerar: »Den utförliga personliga 
bakgrunden till att Fridolins lustgård och nittiota
let övergavs lär nu ingen annan känna» (182). Den

formuleringen synes mig innebära att ge passions- 
historierna en alltför enastående roll i Karlfeldts 
poetiska utveckling, hur djupgående de än må ha 
varit. Lika litet som »nittiotalet» kunde »Fridolins 
lustgård» konserveras, ifall en förnyelse överhu
vud taget skulle komma. Diktvärldens utvidgning 
och tillväxt kan ha många källor.

En liknande fixering vid de erotiska motiven 
tycks mig vidlåda Hildemans resonemang kring 
Karlfeldts nyckelord trogen eller trofast. Han talar 
milt polemiskt om att »många fyndiga och djup
sinniga utläggningar har gjorts för att förklara 
dem. Ingen tar fasta på att ’ trogen’ och ’trofast’ i 
erotiska sammanhang — och detta är ett — brukar 
nyttjas tämligen entydigt. Den troheten är illa lö
nad i Lustgårdens molldikter. Löskekarlen har va
rit redo. Men förgäves» (175). Då Hildeman före
faller att vilja lägga in den antydda, mera specifika 
innebörden i slutordet i »Löskekarlarnes sång»:

Du såg oss fasta,
till alla tunga offer redobogna —
när vi, de irrande, för alltid rasta,
giv andra stora namn, nämn oss de trogna

tolkar han av allt att döma nyckelordet alldeles för 
snävt. Det har, såvitt jag förstår, mera att göra med 
en generell hållning till livet — likaväl som när 
Karlfeldt i »Träslottet» talar om »det trogna blod 
som jag ärvt» — och kan inte mer eller mindre 
inskränkas till den erotiska sfären.

Hildeman har i sin bok redovisat ett mångårigt 
och skickligt detektivarbete. Han har med förfa
ren hand fogat samman de mest olikartade pussel
bitar, delvis tillhandahållna av andra forskare, men 
framför allt upptäckta av honom själv. Det är med 
tanke på källornas art i väsentliga avseenden en 
rekonstruktion av det förgångna utförd i sista 
stund. Det kan med skäl betvivlas, att man hädan
efter får tillgång till några kompletteringar av vikt.

Det heterogena biografiska materialet kanske 
ibland kan ge framställningen en något splittrad 
prägel; det är många fynd, större och mindre, som 
skall tillvaratas. Men Hildeman har inte bedrivit 
sin jakt på de biografiska fragmenten som någon 
1’art pour 1’art. Han ställer när allt kommer om
kring de poetiska texterna i centrum och ger 
många utmärkta diktanalyser. På det hela taget 
samlar sig hans arbete till en överraskande enhet
lig genomgång av några ledande motiv i Karlfeldts 
ni tti talspoesi.

Man kan självfallet här som alltid ställa frågan, 
hur mycket den biografiska bakgrunden — kanske 
inte minst just för kärlekspoesi — faktiskt bidrar 
till dikttolkningen. Verklighetens »föremål» är 
här i ovanligt hög grad ett, skaldens bild av och 
känslor för dem något helt annat. Men under alla 
förhållanden har Hildeman — oavsett de biogra
fiska uppgifternas värde i sig, som biografi — gett
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den poesi det rör sig om en starkare personlig 
förankring och resonansbotten än den förut har 
haft för de flesta av sina läsare. Det kan för övrigt 
vara av ett speciellt intresse, när det gäller en om 
sitt jag så förtegen diktare som Karlfeldt. I mina 
ögon rättfärdigar Hildemans resultat tillfullo hans 
forskarmödor.

Peter Hallberg

Per-Erik Lindahl: »Ångest-Hjulets svängningar» -  
en biografi om Eric Hermelin. Bo Cavefors Bokför
lag. Lund 1976.

Erik Hermelin var 53 år gammal då han utgav sin 
första bok, en översättning av en engelsk broschyr 
om Jacob Böhme. Vid sin död 3 1 år senare hade 
han publicerar ett 40-tal skrifter, omfattande sam
manlagt över 10 000 sidor, de flesta tryckta i myc
ket små upplagor på eget förlag och under förfat
tarens livstid föga uppmärksammade.

Det var dock en betydelsefull, djupt originell, i 
flera avseenden unik insats Hermelin gjorde: som 
patient på S:t Lars hospital i Lund översatte han 
inte bara Böhme och Swedenborg, utan även en 
rad persiska diktare och mystici -  Attar, Rumi och 
andra -  som utanför en liten krets av fackmän 
torde ha varit så gott som okända i Sverige. För 
några svenska diktare av olika generationer -  
främst Vilhelm Ekelund, men också Hjalmar 
Gullberg, Lars Gyllensten, Axel Liffner och Karl 
Vennberg -  kom Hermelins tolkningar emellertid 
att få en viss betydelse som effektfull allusionskäl
la eller moralisk referenspunkt. Som motto för 
diktcykeln Spegelpoleraren i Dödsmask och lust
gård satte Gullberg några rader ur en dikt av Se- 
habi Asterabadi i Hermelins översättningsvolym 
Persiska dikter från 1921:

Så länge födelse-hjulets kringsvängningar och 
månens omvälvningar vara,

Skall du se många onda dagar och upplefva 
månget tillstånd af förvillelse.

Men Ä R  du en Renhetens sökare? Håll då 
tillgodo med SMUTS:

Spegel-Poleraren har svarta händer.

På samma dikt anspelar, som Lindahl visar, Erik 
Lindegren i Reflexer i samlingen Vinteroffer 
(1954):

på alla gångar löv som späda innebrända 
prasslande intryck som ekrar i ett hjul

skärande sitt spår i den djupa blinda sanden 
fram till spegelpoleraren med svärtade hän
der.

Det är således ett ingalunda likgiltigt ämne 
Per-Erik Lindahl valt för sin biografi. Som person-

historisk undersökning förtjänar boken det högsta 
beröm: den bygger på mångåriga, ytterligt sorgfäl- 
liga och energiska studier av svåråtkomliga arkiv
samlingar och dokument samt på ett för komman
de litteraturvetenskaplig specialforskning säkerli
gen värdefullt intervjumaterial.

Därtill rymmer den en presentation av ett tra
giskt, men sällsynt fascinerande livsöde, som 
skildras med på en gång varsamhet och sympati 
och sträng källkritisk observans.

Lindahls mycket omfångsrika (448 s., inklusive 
bibliografi och personregister) bok har den klas
siska levnadsteckningens uppläggning och form. I 
fjorton kapitel kartlägger biografen med överty
gande och noggrann, någon gång nästan överrik 
dokumentation Eric Hermelins liv och verksam
het från födelsen på Renstads gård i Svanshals 
socken i Östergötland försommaren 1860 till dö
den på sinnessjukhuset i Lund den 8 november 
1944: den förmögna och aristokratiska, men 
egendomligt känslokarga och disharmoniska upp
växtmiljön; skolåren i Jönköping och Stockholm 
samt de misslyckade studierna i Uppsala 1878-80; 
de följande decenniernas kringflackande tillvaro i 
USA och Tyskland, Indien (som värvad soldat i 
brittiska armén synes Hermelin där ha lärt sig 
persiska) och Australien. Det var år av allt djupare 
förfall, av alkoholisering, sjukdom och social de- 
klassering, t. o. m. kriminalisering — i Australien 
avtjänade Hermelin upprepade fängelsestraff för 
bl. a. stöld. Återkommen till hemlandet omyndig- 
förklarades han av släkten och insattes mot sin 
vilja på sinnessjukhus, först i Stockholm och -  från 
februari 1909 — på S:t Lars i Lund, där han vista
des till sin död.

Efter dessa fjorton kapitel följer, i kap. 15, en 
ambitiös redogörelse för »Författare som läst Eric 
Hermelin»; undersökningen bygger främst på ti
digare forskning (Carl Fehrman, Anders Palm, 
Karl Erik Lagerlöf m. fl.) samt på intervjuer -  ett 
material som enligt Lindahl är »pålitligare än litte
raturforskares spekulationer» -  men rymmer där
jämte flera självständiga och värdefulla detaljiakt
tagelser. Avsnittet om Ekelöf -  som hade sina egna 
vägar till den sufiska mystikens texter -  finner jag 
dock mindre givande än de övriga: det redovisar 
inget nytt material och försvarar knappast sin plats 
i framställningen.

Arbetet avslutas med en minutiöst noggrant 
genomförd komparativ specialstudie över Herme
lins förhållande till Stevensons Stränge case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde samt med en detaljrik teck
ning av den Lundamiljö, i vars periferi Hermelin 
rörde sig under nära fyra decennier.

I Lindahls bok ingår även en intelligent och 
välskriven essä om Hermelins författarskap av 
Carl-Göran Ekerwald.

Bengt Landgren


