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August Strindberg och Gustaf Gullberg, Malmö- 
Tidningen Dagens Nyheters redaktör

Av W alter A. B eren d so h n

Strindbergssamlaren konsul Walter Ekman, Amsterdam, gjorde mig un
der sommaren uppmärksam på en värdefull autografsamling hos fröken 
Elsa Maria Gullberg, Hamngatan 7-9, Stockholm. Den hade gått i arv från 
hennes farfar Gustaf Gullberg. Den innehöll även några Strindbergsbrev; 
det rör sig i själva verket om en hittills okänd samling av 17 brev från 
tiden 1884^1909, alltså täckande 25 år.

Det är högst sannolikt att Strindberg och Gullberg gjorde varandras be
kantskap under »Giftas»-processen hösten 1884. Gustaf Gullberg var 1884 
-95 utgivare av en korrespondens till landsortspressen: »Från Birger Jarls 
stad». Exemplaret på Kungl. biblioteket är inte helt fullständigt, utan bör
jar den 15.10.1884. Strindberg och hans process är ett av huvudämnena i 
de första korrespondenserna, daterade den 15 och 28 oktober, den 4, 11 
och 18 november. Genom Gullbergs publikation utsände Strindberg sitt 
tack till landsortspressen den 18.11.: »Kamrater! I afskedets stund ber jag 
att få sända min tacksamhet till de tappre representanterna af Svenska 
Landsortspressen, hvilka obetingadt våga taga den sak i försvar, för hvilket 
mitt omtvistade mod blifvit pröfvadt: tanke och yttrandefrihet!» (Brevet 
fattas i Strindbergs brev, 4.) Uppenbart betraktade Strindberg redaktör 
Gullberg som meningsfrände och vapenbroder. Av Gullbergs brev till 
Strindberg är inga bevarade. På ett av dem svarade Strindberg julaftonen 
1884 från Ouchy:

Käre Bror! Tack för ditt vänliga bref! Men jag har ingenting nytt att för
kunna! Har slutat »Qvarstads-Resan». På hvilkens förlag vete fan!

Bistra tider. Sjuk sjelf och sjuka barn! Jammer und Elend!
Tidningsprojekten äro bara utkastade i fria luften. Men, kommer jag hem, så 

måste jag ha minst två tidningar för att hålla ohyran ifrån mig. (Gå nu inte och 
trycka det här.)

Om 2a upplagan af Giftas är i denna stund intet afgjordt. Skräckregeringen har 
lyckats! Men dens dag kommer!

Farväl! God jul och godt nyår. Vänl

August Strindberg.

Brevet återger Strindbergs stämning några veckor efter återkomsten 
från Stockholm.

Gullberg kom även efter den 18.11.1884 ofta tillbaka till Strindberg, 
men han var inte en kritiklös beundrare; så vände han sig t. ex. rätt skarpt 
mot »Kvarstadsresan» (som publicerades i »Budkavlen») den 24.2.1885
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och refererade utförligt Hjalmar Brantings gensaga i »Ur Dagens krönika» 
(24.3.1885) mot Strindbergs hållning i kvinnofrågan.

Huvuddelen av denna samling, 13 brev från åren 1896-1900, lämnar 
en hel del nytt om skånska händelser och personligheter i Strindbergs liv. 
Strindberg återvände vid denna tid från vistelsen hos sin lilla dotter 
Kerstin och sin svärmor Maria Uhl i Österrike. Gustaf Gullberg var från 
och med 1896 redaktör för Malmö-Tidningen Dagens Nyheter (som följde 
efter Dagens Nyheters sydsvenska upplaga i Malmö) och gjorde uppenbart 
allt han förmådde för att vinna Strindberg som medarbetare i sitt blad, 
vars första nummer utkom den 1.10.1896. Första brevet, daterat Skurup 
den 2.12.1896, börjar:

Först ett hjärtligt tack för all vänlighet! jag har blifvit så ovan vid sådant så 
att det upprör nästan mitt förbannade gamla utruttnade hjerta.

Sedan, som realist, ett projekt!
Skaffa mig tillfälle att resa upp Skåne, antingen på bycicle eller kombinerad 

rundresa — jernväg och fotvandring. Rekognosceringen har jag gjort, och dyker 
nu omkring sättande prof varen här och hvar. Men jag vill ha full frihet att 
skrifva ur mig på mitt sätt, dock med iakttagande af seder och anständighet. Samt 
sättande mig två imperativ: tala väl om allt och alla, och icke tala om mig sjelf.

Tror du icke att Dagens Nyheters och mina intressen just nu skulle sammanfalla, 
då jag som uppsvensk upptäcker Skåne åt Skåningarne och skrifver så att Malmö- 
tidningen D. N. skall läsas i Lunds universitetskretsar och herrgårdarne också!

Ogerna såge jag att tidningen betalade brefven som manuskript, utan om Du 
hellre kunde skramla ihop några hundra kronor, vid sidan, så hade vi ömsesidig 
frihet och ett vackrare förhållande . . .

Det är, så vitt jag ser, fullständigt nytt för Strindbergsforskningen, att 
Strindberg redan den 2.12.1896 återupptog sin plan från början av 90- 
talet, att skildra svensk natur på grund av blixtresor genom landet. Den 
gången skaffade Dagens Nyheters chefredaktör Vult von Steijern res
pengarna (jmf. Berendsohn, Vult von Steijern och Strindberg, Dagens Ny
heter 23.5.1956), nu Malmö-Tidningen Dagens Nyheters redaktör Gustaf 
Gullberg.

Den 17.12. sänder Strindberg sin första skildring med ett brev från Lund, 
den 28.12. den andra. Strindberg skriver den 30.12.: »af Klen (Emil 
Kléen) hörde jag trådvis att mitt andra brev misshagat», han är rädd att 
redaktören inte önskar någon fortsättning. Men alla fyra breven trycktes 
i bladet under rubriken »Skånska landskap med utvikningar»: I den 19.12., 
I I  den 30.12.1896, III den 9.1 och IV den 21.1. 1897. »Inferno» och »Legen
der» skrevs ju på franska, och jag trodde hittills, att Strindberg först den 
3.5.1897 återvände till litterärt arbete och mitt i »Legender» till den 
svenska litteraturen. Breven visar att han strax efter hemkomsten från 
Österrike planerade dessa bidrag till Gullbergs tidning, de första till den 
svenska pressen efter Infernokrisen, och därmed återinträdde i det svenska 
litterära livet.

Gullberg värderade Strindbergs medarbetarskap särdeles högt. Den 8.1. 
1897 trycker han på bladets sista sida en annons av ansenlig storlek: 
»August Strindbergs skildringar av Skånska landskap och Skånska seder
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fortsätter under januari månad i Malmö-Tidningen Dagens Nyheter. Pre
numerera.» Den 4.5.1897 anmäles Tryckt och otryckt, IV, som bl. a. inne
håller artikelserien »Skånska landskap med utvikningar» (jmf. Samlade 
skrifter 27, 7 ff), respektfullt i bladet av E. A., som anmärker, att dessa 
uppsatser är »något hastigare upptecknade». Därtill skriver redaktionen 
en fotnot: »Dessa artiklar äro ju som bekant journalistik, skrifna som de 
äro för Malmö-Tidningen.» Och i en återblick på tidningens första årsdag 
den 1.10. 1897 står bl. a. »Vi erinra om att vi på vår politiska afdelning 
haft och fortfarande hoppas få meddela talrika bidrag af vårt lands utan 
all fråga störste politiska skriftställare, Adolf Hedin; att vi meddelat 
litterära bidrag af Sveriges störste författare August Strindberg, som äfven 
lofvat sända oss skildringar från Paris.»

Gullberg försökte även förmå Strindberg att skriva i Malmö-Tidningen 
Dagens Nyheter om Verner von Heidenstam, vars »Hösåtarnas saga» tryck
tes i bladet den 11.12.1896 (ur Jultomten), »Högsommarleken» den 26.4. 
1897. Men Strindberg svarade den 3.5.1897: »Jag har alltid (?) ogillat 
skriftställares sätt att bedöma hvarandra emedan opartiskhet är omöjlig. 
Särskilt har jag ogillat min otacksamme lärjunge Heidenstams cyniska 
sätt att nidskrifva min hela litterära karrier, och kunde nu svårligen vara 
opartisk gentemot honom. Derför måste jag tiga och låta honom vexa i ro 
tills yngre träd skjuta honom öfver öronen. Har i dag börjat en bok och är 
instängd i mig sjelf. — Förlåt derför din otillräknelige August Strindberg.»

Som på 80-talet bevarade Gullberg även nu sin självständighet gentemot 
den beundrade författaren. Strindberg ber honom den 4.12.1896 att trycka 
hans uppsats »Guldets synthes förklarad af guldextraktionen ur kopparkis 
genom Faluprocessen» (Göteborg 1896) in extenso och upprepar denna 
önskan den 5.12. Redaktören ansåg säkerligen detta dilettantiska, pseudo- 
vetenskapliga arbete vara olämpligt för sin tidning, som i det hela var 
frisinnad och mycket populär i tonen; han tvekade inte att gyckla litet 
med Strindbergs alkemistiska tendens i en notis »Gullmakare» den 17.12. 
1896. Boken »Inferno» recenserades i bladet den 6.11.1897 av E. K-n (Emil 
Kléen?), visserligen med vördnad för Strindberg, men ändå skarpt avvi
sande mot återfallet till primitiv tro och vidskepelse.

Skildringen från Paris sände Strindberg inte. I ett brev därifrån den 
4.8.1897, som i huvudsak talar om hans förhållande till katolicismen, skri
ver han: »Rörande bref härifrån ser det klent ut. Det händer intet, och jag 
väntar korrektur; är i beråd om fortsättningen af min bok! etc. Alltså 
uppskof!»

Ett kort meddelande möter i bladet den 23.11.1897: »August Strindberg 
om sin egen bok. Från August Strindberg som för närvarande vistas i Paris 
och helt naturligt känt sig upprörd öfver den beskyllning för plagiat, 
som mot honom utslungats, har Malmö-Tidningens redaktion erhållit föl
jande uppsats.» Bidraget kan läsas i Samlade skrifter 54, 332 ff (den felda- 
teras där 25.11) ; Strindberg försvarar sig mot V. Hugo Vickströms an
grepp i Jämtland-Posten att »Inferno» skulle vara ett plagiat ur Huys- 
mans arbeten.

Två brev, daterade Stockholm, den 10. och 29.11.1900 rör sig om en sten- 
vård på Emil Kléens grav, som hans vänner reser och bekostar. Strindberg 
är redo att teckna först på en lista.

Från och med 1902 var Gullberg bosatt i Stockholm som redaktör i
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Stockholms-Tidningen, vars chefredaktör han blev 1906. Strindberg sände 
honom den 19.3.1905 romanen »Svarta fanor», men den trycktes givetvis 
inte. Strindberg, som från 1902 till 1906 var i en synnerligen ogynnsam 
ekonomisk situation, visar här brist på kontakt med omvärlden, brist på 
omdöme om vad som är möjligt i en huvudstadstidnings följetongsavdel- 
ning.

De sista två breven i samlingen är från juni 1909. Det första börjar: 
»Broder. Fotograf Andersson har kämpat ut; och hans hustru står der 
rådlös, bortkommen.» Strindberg ber redaktören att ta emot henne och råda 
henne och gör själv några förslag på vilket sätt. Gullberg arrangerar en in
samling i sin tidning, vilket Strindberg inte menat. »Glad var jag icke åt 
den offentliga välgörenheten, då jag sjelf varit tiggare.» Han själv hade 
redan givit kr. 50 — till änkan, ett av de talrika bevisen för hans välgören
het i det tysta, när han hade råd. Fotograf Herman Andersson gjorde några 
goda fotografier av Strindberg (jmf. Torsten Svedfelt, Strindbergs ansikte, 
Stockholm 1948, nr 48, 56-58), varav ett användes av förlaget Bonniers 
reklam i stort format; ett exemplar sitter på väggen i mitt arbetsrum och 
ser ned på mig, när jag skriver om Strindberg.

Traditionen i familjen Gullberg vet ingenting om en brytning mellan 
författaren och redaktören; tvärtom, det berättas att de två umgicks med 
varandra under den gemensamma Stockholmstiden. Gullberg dog den 13.4. 
1911. Att förhållandet mellan dem var vänskapligt fram till slutet bekräf
tas genom ett brev, som finns på Kungl. biblioteket:

Vid min makes jordfästning, hvilken äger rum onsdag d. 19 ds. kl. 3.30 i graf- 
kapellet på Norra kyrkogård, grind 5, vore det oss kärt att se hans och vår vän, 
Författaren August Strindberg, närvarande.

Josefina Gullberg och barnen.

Den erfarenhet, som tidigare gjorts, upprepas vid denna brevsamling: 
den är full av överraskningar, sakliga och även språkliga, som de ovan 
citerade ställena visar. Strindberg är en ypperlig brevskrivare, en mästare i 
att handha språket på ett originellt sätt i dessa inte stiliserade, spontana 
yttranden.1 1 * 3

1 Utom Strindbergsbreven finns följande till Gustaf Gullberg i fröken Elsa Gull- 
bergs ägo: Herman Bang: 17, 31. III. 85, 1 visitkort med det handskrivna namnet. 
Edv. Brändes: 13. IV. 87. Georg Brändes: 13. II. 07, brevkort. Eugen Caravia: 11. X II. 
01. Wilhelm Ekelund: 23. IV., 19. VIII. 01. Daniel Fallström: dikt, »Lätta lekande 
toner s l å . . . ,  1 bl., dikt, »Pennan», »I ryktbara smedjan på Ätna», 3 bl., 1. II. 98, 23. 
III. 02, 30. IV (?) 03, 10. IV. 11. Edv. Fredin: dikt, »Irland, efter Ferd. Freili- 
grath», Gustaf af Geijerstam: 3. X. 06. (S. Gullberg) »Montd’or»: Klago- och böne-
sång 15. V. 79. Ola Sansson: dikt, »Ode till John Bull (Fragment)», 3 brevkort 21., 26. 
VI., 26. VII. 01. Adolf Hedin: 23. VII?, 3. I., 1. IX., 24. X., 14. X II. 97, 15. V III. 98,
3 odat. brev, 8 odat. kortbrev och visitkort. Verner von Heidenstam: 10. X. 05, 1. IX. 
10. Emil Hillberg: 1. VI. 00. Ernst Josephson: dikt, »Violoncell», »Jag från mitt hjertas 
hjerta hör», undertecknad »Bréhat». Mary K aradja: 10. V. 00. Selma Lagerlöf: 16. 
XI. 06. Carl Larsson: V. 01, VI. 03. Bengt Lidforss: 14. V III. 00. Nils Wilhelm Lundh: 
26. IX., X. 91, 8. X. 92, ? V III., 28. V III., IX. 02, 8. III., 27. IX. 03, 11. 1. 04, 1 odat. 
brev. Axel Lundegård: 9. IX. 89. (Georg Nordensvan), G.-g: 12. VI. 78. Johan Nord- 
ling: 1 odat. kortbrev med porträtt av J. N. Gustaf Nöring (Ali Nouri B ey ): 12. VI. 
78 ett brevkort, undertecknat G.-g, 15. VI. 78, 6., 17. I. 80, 7. X II, 95. K. E. Ossian- 
Nilsson: 27. IX. 09. Axel Quiding: 18. X. 88. Algot Buhe: 1 odat. brev Hugo Wallen- 
tin: 29. V III. ?. Otto V itt: 13. I. 13. — Dokumenten är mikrofilmade på Kungl. biblio
teket.


