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442 · Övriga recensioner

många spatiala metaforer är en njutning i sig. Om-
sorgsfullt utmejslad och noga genomtänkt är den 
kongenial med sitt ämne. Likt landsortsbons första 
möte med storstaden erbjuds läsaren inledningsvis 
olika ingångar, olika ”vägar till staden”. Allt som allt 
rör det sig om tre övergripande kapitel: ”Finland, 
städerna och vitterheten”; ”Författarnas huvud-
stad” samt ”Världsmetropoler och finlandssven-
ska småstäder”. Sedan när vandringen är slut, plat-
sen och dess litteratur avhandlad, kommer avske-
det. Sista kapitlet heter ”Vägar från staden”. Boken 
lever så upp till sin titel: en urban odyssé.

Alexandra Borg

Louise Ekelund & Lars O. Lundgren, Gustaf Frö-
ding och ”Vackra Vivi”. SVT:s villfarelser – och verk-
ligheten, Proprius förlag. Stockholm 2008.

Som historisk forskare ställer man sig ofta frågan – 
drar jag rätt slutsatser, hur ska jag förstå och tolka 
de ofta bristfälliga fragmenten kring personer i 
det förflutna. Vilket etiskt ansvar har jag för att 
göra rättvisa bedömningar, som varken är för tvär-
säkra eller för vaga? Biografiska studier blir där-
för ofta en blandning av spännande detektivarbete 
och krävande formuleringskonst. Tack vare släkt-
forskningsrörelsen har alltfler blivit intresserade 
av att söka sina rötter. Ökad tillgänglighet till det 
svenska kyrkboksmaterialet lockar även yngre ge-
nerationer. Att skriva sin historia fungerar också 
utmärkt som självterapi. Vårt starkaste massme-
dium, Sveriges Television, har påpassligt ridit på 
den släkthistoriska vågen och sände 2003–2005 
en serie program under rubriken ”Din släktsaga”. 
Marianne Söderberg i Malmö var programledare 
och producent. Programmet uppmanade tittarna 
att själva sända in sina släktsagor till redaktionen. 
En interaktiv webbsida började byggas upp för att 
inbjuda till kompletteringar och dialog kring tv-in-
slagen. Programserien blev mycket populär.

Ett av programmen gick under den tämligen 
harmlösa titeln ”Vackra Vivi” och sändes i SVT 
tre gånger i november 2004. Vivi (Olivia Petersson 
1871–1908, gift Rickman 1897) arbetade på Frimu-
rarlogens restaurang i Karlstad 1891–1894. Gustaf 
Fröding blev förälskad i henne, friade men fick nej. 
Vivi inspirerade till två av Frödings mest bekanta 
dikter: ”Flickan i ögat” och ”Det borde varit stjär-
nor”. Fröding-biografen Henry Olsson har visat att 
även ”Fylgia” med all sannolikhet syftar på henne.

Vad hade då egentligen ”Din släktsaga” för ange-
läget ärende med sitt halvtimmesprogram om Frö-
dings musa? Man ville främst leda i bevis att några 
Frödingbrev till Vivi så sent som på 1940-talet bli-
vit uppeldade i en kakelugn. Detta skulle Vivis sys-
ter Anna ha gjort på grund av att professor Olsson 
i ett radioföredrag om Fröding förklenande kallat 
Vivis (och efter Vivis död även Annas) make Mag-
nus Rickman för en enkel perukmakare. Dessutom 
gjorde den grävande redaktionen den omtumlande 
upptäckten av en dittills okänd dikt av Fröding i ett 
poesialbum som tillhört Vivi. Den hade i själva ver-
ket författats av Vivis uppvaktare skolläraren Ernst 
Ahlborg och dikten skrevs in i Vivis poesialbum re-
dan i Linköping, alltså innan Vivi for till Karlstad 
och träffade Gustaf Fröding.

Litteraturforskarna Louise Ekelund och Lars O. 
Lundgren har skrivit ett arbete som är en redovis-
ning av ett stycke Frödingforskning kring Vivi men 
framför allt en kritisk granskning av SVT:s sätt att 
gå till väga. Bure Holmbäck har skrivit ett klar-
görande förord. Ekelund och Lundgren visar med 
knivskarp bevisföring hur programmets redaktion 
skruvat till sin uppgift så till den grad att resultatet 
kommit att bli ett inslag fyllt av faktafel och lösa 
spekulationer utan grund, både när det gäller bre-
ven och poesialbumet. Bakgrunden till program-
met är att man bland cirka 500 insända släktsa-
gor valt ut ett ”tips” om brevbränningen från Bertil 
Mothander, vars mor var systerdotter till Vivi. Men 
stora problem uppstår när man inte bemödar sig att 
undersöka om påståendet har någon verklig bäring. 
Som bekant har berättelser om släktingar förmåga 
att i flera led förvanskas till skrönor. Istället för att 
tillgodogöra sig den grundforskning som utförts av 
Olsson plockar redaktionen hellre billiga poäng på 
att denna auktoritet på området genom några för-
lupna ord skulle ha förorsakat skada på ett litte-
raturhistoriskt viktigt material. Men av vilken be-
skaffenhet och omfattning detta material egentli-
gen var vet vi ingenting om. Programledarens korta 
och dräpande kommentar till uppgiftslämnarens 
utsaga blir: ”Tre ord i ett radioprogram som fick 
ett stycke litteraturhistoria att gå upp i rök!” Ett 
sådant minst sagt hårresande uttalande kräver att 
bemötas med saklig kritik.

Ekelund och Lundgren – för övrigt dotter och 
svärson till Frödingkännaren Henry Olsson – lyckas 
övertygande visa att redaktionen för TV-program-
met gjort en inte bara slarvig utan också försåtlig 
research. Författarna lägger alla kort på bordet och 
kan konstatera att dessa pekar på att breven brändes 
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någon gång mellan 1908 och 1912. Brevbränningen 
har inte heller någon som helst koppling till Henry 
Olsson som aldrig har hållit några radioföredrag om 
Fröding. Detta kan enkelt bevisas genom kontakt 
med Sveriges Radios arkiv och bibliotek. Henry 
Olssons föreläsningsmanuskript om Fröding som 
förvaras i Svenska Akademiens arkiv gäller en se-
rie föreläsningar som han höll på Stockholms hög-
skola hösten 1945. Men dessa enkla fakta negligerar 
redaktionen. Det stämmer inte med grundspåret. 
När så programledaren håller upp Olssons föreläs-
ningsmanuskript i Nobelbiblioteket påstår hon att 
dessa manuskript framfördes i radio 1945.

Hade någon för Fröding-forskningen betydel-
sefull person någonsin använt sig av uttryck som 
en enkel perukmakare eller enkel barberare? Mau-
ritz Hellberg, Frödings vän och tidningskollega i 
Karlstad, gav 1925 ut Frödingsminnen och i denna 
bok kallar han Rickman för en ”opoetisk barbe-
rare”. Ödets ironi säger att det hellre borde ha varit 
Hellberg som skulle ha blivit föremål för uppgifts-
lämnarens irritation. Hellbergs bok var vida spridd 
och lade möjligen grunden för senare tal om att 
familjeöverhuvudet blivit förklenande omnämnd. 
Men detta har alls inget att göra med Henry Ols-
son och kan inte heller bevisas ha någon koppling 
till brevbränningen.

På grund av dessa påtagliga sakfel lämnar Eke-
lund och Lundgren in en anmälan till Gransknings-
nämnden för radio och TV den 8 februari 2005. 
Men medias makt är stor. Anmälan avslås och även 
överklagandet. Den argumentation som nämn-
den gör i ärendet är en beklämmande läsning, som 
väcker obehagliga känslor av vanmakt. Hur kan de 
välrenommerade nämndledamöterna så helt tappa 
bort alla krav på opartisk granskning? Marianne 
Söderberg själv var i viss mån ångerköpt, eftersom 
hon försökte rädda sitt skinn genom att den 21 de-
cember 2004 komma med en underlig rättelse i 
höstens sista program. Hon hävdar att man ”fått yt-
terligare stöd för att det inte var hans (Henry Ols-
sons) ord som fick Vivis syster att bränna Frödings 
brev till Vivi”. Det hon syftar på är Lars O. Lund-
grens inlägg om sakfelen på programmets hemsida 
den 17 december. (Anmärkningsvärt nog finns fel-
aktigheterna kvar på hemsidan ännu år 2008.) 
Programledaren gör nu plötsligt en helomvänd-
ning och skjuter sin grundtes i sank. Ett mera öd-
mjukt erkännande, att redaktionen faktiskt i viss 
mån blivit vilseledd av en uppgiftslämnare och se-
dan gjort fatala misstag i sin research, hade varit 
på sin plats.

Ekelunds och Lundgrens bok väcker tankar om 
medias makt, forskningsetik och journalistisk he-
derlighet. Den är krävande att läsa, men också be-
friande fri från den känsloladdade släktforskning 
som Söderberg försöker bedriva. Det är frestande 
att fabricera vackra bilder av ofta rätt så olyckliga 
och motsägelsefulla livsöden. Bildmediet har ett 
starkt genomslag på flera plan och det tycks som 
om de granskande myndigheterna har förblindats 
av brist på självkritik både gentemot sin egen upp-
gift och de program de är satta att granska. Förfat-
tarna vill med sitt inlägg påpeka faran i att denna 
typ av TV-program håller för sant vad släktingar 
påstår utan närmare undersökning. Man efterlyser 
verklighetsrespekt och människorespekt. De döda 
kan som bekant inte försvara sig.

Att lita på skrönor hör till fiktionens värld. ”Din 
släktsaga” borde i så fall som populärt TV-program 
ha markerat att det var sådana man förmedlade och 
låtit bli att dra några högre växlar på grumliga vitt-
nesbörd som man sedan försöker bevisa genom att 
förbigå beprövad forskning och elementär informa-
tionssökning. I denna tid då allt ska gå så rasande 
fort utan större eftertanke, borde man i flera olika 
sammanhang som har med människor att göra, be-
sinna sig och särskilt förhålla sig kritisk till det som 
media basunerar ut. Tro inte allt som sägs där, sär-
skilt inte sådant som uttrycks tvärsäkert tillspetsat 
eller svepande onyanserat. Då bör varningsflagg ge-
nast hissas.

Gunnel Furuland

Ulf Olsson, Invändningar. Kritiska artiklar. Sym-
posion. Stockholm/Stehag 2007.

Ulf Olssons Invändningar. Kritiska artiklar är en 
samling av 19 texter skrivna mellan 1986 och 2006. 
Merparten av artiklarna/essäerna är publicerade ti-
digare, men har inför återutgivningen bearbetats av 
författaren. Tidigare otryckt material är några före-
läsningar: om Strindbergs Röda rummet, om Gom-
browicz, om Selma Lagerlöf, samt om Julie An-
drews vs. John Coltrane (”My Favorite Things”). 
Därtill kommer ett tidigare opublicerat idolport-
rätt av Jerry Garcia, numera avliden frontfigur i 
San Francisco-bandet Grateful Dead.

Som redan detta urval vittnar om kan Ulf Ols-
sons samling till en början ge ett tämligen dispa-
rat intryck. Tyngdpunkten ligger visserligen på 
Strindberg, Birgitta Trotzig och Selma Lagerlöf, 




