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Den verkliga superkändisen bland 
badgästerna från 15/7 1914 är dock 
fröken Agnes von Krusenstjerna, som 
rest till Borgholm från Stockholm 
med sina föräldrar, pensionerade 
översten Ernst von Krusenstjerna och 
hustru Eva. Denna sommar var den 
blott 20-åriga Agnes okänd för all-
mänheten, men på trettiotalet väckte 
hennes sju volymer i romanserien  om 
fröknarna von Pahlen stor sensation 
genom sin politiska satir och sexuella 
frispråkighet.  En upprörd presspole-
mik följde, och denna ”Pahlenfejd” har 
beskrivits som ”mellankrigstidens 
utan jämförelse mest omdiskuterade 
verk” i svensk litteratur. Den första 
biografin skrevs av författarinnans 
släkting Olof Lagercrantz (1951, om-
arbetad utgåva 1980). Därefter har 
följt åtskilliga studier av andra fors-
kare, ofta med feministisk inriktning.  

I den stora samlingen av Agnes von 
Krusenstjernas efterlämnade papper 
på Kungliga biblioteket i Stockholm 
ingår en text som avslutas med date-
ringen ”Borgholm 4 aug. 1914”, alltså 
några dagar efter första världskrigets 
utbrott. Rubriken är ”Bakom kultu-
rens ansiktsmask”, och dokumentet 
består av ett tiotal snabbt nedskrivna 
och svårlästa sidor. Till större delen 
innehåller  texten bittra men föga 
originella betraktelser kring våldets 
triumf, att nu gäller inte längre rätt 
eller orätt utan den starkares rätt. 
Den blivande författarinnan konsta-
terar att kulturen ”har i dessa tider 
blivit en fågelskrämma som förgäves 
söker dölja sina tankar”. Agnes över-
går på de sista sidorna till ett annat 
tema med funderingar om manligt 
och kvinnligt i skönlitteraturen, och 
den unga skribenten menar att roma-
ner om kärlek och äktenskap brukar 
vara alltför idylliserande.

När kriget kommer
Långt senare skulle Agnes litterärt 

utnyttja minnen från krigssommaren 
1914. I den starkt självbiografiska 
romanen I livets vår (1938) låter hon 
huvudpersonen, unga adelsdamen 
Viveka von Lagercrona, likt sig själv 
uppleva den stora världsbrandens ut-
brott som badgäst i Borgholm dit hon 
kommit med sina föräldrar. Romanen 
är fjärde och sista delen i sviten Fat-
tigadel som aldrig fullbordades då Ag-
nes de sista åren av sitt liv på grund 
av psykiska kriser och fysiska sjuk-
domar hade förlorat arbetsförmågan. 
Hon avled i mars 1940.

”Det hade varit dans i Societets-
huset i Borgholm och ungdomarna 
samlades, ännu heta om kinderna, 
ute i den lilla parken där en och an-
nan enstaka lykta kastade ett blekt 
och sjukligt skimmer över de låga 
träden och buskarna.” Så minns Ag-
nes, efter mer än tjugo år, den kväll 
då mitt i semestrande fastlänningars 
sorglösa nöjesliv bud kom att Europa 
befann sig i krig. I romanen beskriver 
hon suggestivt stämningar av väx-
ande ovisshet och oro när ingen vet 
vad de olycksbådande rapporterna 
kommer att innebära. Gemyt övergår 
i panik. Medan ungdomarna dansat 

har föräldrarna packat i all hast, och 
de flesta badortsgästerna avser att 
resa hem redan följande dag. Hur kan 
man stanna på ön där främmande 
krigsfartyg dyker upp när som helst? 
Sverige är visserligen neutralt men 
därav följer inga garantier: ”Nej, den 
förståndige packade ihop sina ägode-
lar och reste hem till fastlandet dit 
underrättelserna kommo säkrare och 
där man kunde lagra mat för den an-
nalkande hungersnöden.” 

I fortsättningen ägnas skildringen 
ungdomarnas reaktioner inför den 
nya situationen, och självklart utnytt-
jar författarinnan egna minnen från 
de första augustidagarna 1914.  Efter 
danskvällen beger man sig ut på en 
lång pir som avslutas med en ång-
estfullt blinkande fyr. Det menings-
lösa våldet i skyttegravarna får sin 
motsvarighet bland badgästerna på 
piren; världshistorien upprepas men 
i parodiska former. Den råa styrkan 
segrar. En krigisk yngling överfaller 
oprovocerat en elegant danskväljer 
som är mindre hågad till batalj. Blod 
droppar från den slagnes kind, kla-
gande kryper han omkring och letar 
efter sin förlorade pärlnål.  Den ovis-
sa morgondagen fungerar också ero-
tiskt frigörande, hämningar släpper 
och unga par kysser oblygt varandra.  

När ungdomarna fått nog av ha-
vet drar de sig inåt land. Om den 
bofasta ortsbefolkningen får läsaren 
inte veta mycket, bara att rullgardi-
nerna är nerdragna och bakom dem 
sover människorna trots sin oro. Sta-
den liknar en livlös öken där under-
gång och död råder: ”I de små träd-
gårdarna växte av hettan förtorkade 
blommor, vilka inte längre hade kvar 
någon doft och som sorgsna släpade 
kalkarna mot jorden.”  Ute på alvaret 
tänker Viveka med fasa på framtiden, 
hur Europas unga män kommer att 
i vettlös upphetsning kasta sig över 
varandra, som nyss skedde ute på pi-
ren. Bomber och granater ska regna, 
människors boningar störta samman. 
Det tycks Viveka som slätten, träden 
och blommorna vredgas över mänsk-
ligheten. Nästa dag lämnar familjen 
von Lagercrona Öland, under en mu-
len och olycksbådande himmel. Båten 
surrar av prat och krigsrykten, ”med 
rädda sidoblickar utåt vattnet som 
om man väntat att få se en flottilj 
torpedbåtar dyka fram bakom någon 
udde”.  

tillbaka i borgholm
Vid midsommar 1917 var Agnes 

tillbaka i Borgholm med föräldrarna. 
Ett brev till nyförvärvade väninnan 
Ellen Key i augusti meddelar att Ag-
nes varit klen och vistats i Borgholm 
för att vila upp sig. Hennes bräckliga 
hälsa hade framför allt psykiska or-
saker, och i framtiden skulle hon vid 
olika tillfällen tas in på sinnessjuk-
hus. Föräldrarna hoppades att bad-
ortslivet skulle göra dottern gott och 
i varje fall saknades inte förströelser. 
Av annonser och notiser i Ölandsbla-
det framgår att man kunde roa sig 
med dans på Societetshuset, höra på 
konserter och bildande föredrag. Den 

populära Delsbo-stintan kom på be-
sök, klädd i folkdräkt framförde hon 
berättelser och visor. Åter i Stockholm 
debuterade Agnes under hösten med 
romanen Ninas dagbok som dock 
väckte föga uppmärksamhet hos kri-
tikerna.  

På tjugotalet gav Agnes ut romant-
rilogin om den unga adelsdamen 
Tony Hastfehr, starkt självbiografisk 
liksom Fattigadel. Svitens avslutande 
del, Tonys sista läroår (1926), beskri-
ver inledningsvis på sextiotalet sidor 
en badgästsommar i Borgholm. Här 
har författarinnan sannolikt använt 
minnen från besöket 1917; boken tid-
fäster inte händelseförloppet, men 
huvudpersonen har slagit upp sin 
förlovning vilket i Agnes fall skedde 
1915. Romanens beskrivningar av 
psykiska kriser och vistelser på sin-
nessjukhus gör också en datering till 
den senare vistelsen rimlig. Anmärk-
ningsvärt nog nämns aldrig kriget 
ute i Europa. Istället berättar Tony 
i jagform om lättjefull tillvaro med 
bad och dans. Mycket roande åter-
ges hur unga flickor ute vid badhuset 
klär om i trånga hytter med trägolv, 
hur strumpeband knäpps upp och 
det knakar i avhäktade korsetter. Så 
kommer skönheterna ut förvandlade, 
i randiga ”badkostymer” med skärp 
och håret indraget i gummimössor.  
Detta var ju långt före bikinins tide-
varv! 

Eftermiddagar och kvällar spelar 
en orkester ”i det lilla runda lusthuset 
i parken” (som ju ännu finns kvar!). 
Kapellet anförs av en äldre herre som 
spelar första fiol, vid pianot sitter en 
medelålders dam, en tjock österrikare 
trakterar basfiol. Vidare ingår en ma-
ger flöjtblåsare och en ung man med 
violoncell. Den sistnämnde blir Tonys 
flyktiga sommarsvärmeri, bortglömt 
efter återkomsten till Stockholm. 
Mellan baden handarbetar de äldre 
damerna, herrarna röker cigarr och 
läser tidningar, ungdomarna spelar 
tennis och dansar. Och så skvallras 
det oavbrutet, man får veta allt om 
medgästerna. Tony älskar ensamma 
promenader, framför allt på förmidda-
garna då de flesta är i badhuset eller 

ute på alvaret. Då strövar hon gärna 
utmed stranden: ”När man gått förbi 
en rad av villor nära hotellet, hade 
man en lång bit framför sig, innan 
man kom till drottningens residens.” 

Publiken består av gamla adelsfa-
miljer med klingande namn, och av 
nyrikt borgerskap. Alla anser sig ingå 
i en utvald societet. Detta klientel 
framställs med tydlig ironi; aristokra-
terna är högfärdiga men löjet drabbar 
också de ofrälse, ”som näst efter av 
att se olika grupper av konungahuset 
intensivt njöto beskådandet av adelns 
damer och herrar”. Allt är inte guld 
som glimmar. En förmögen apoteka-
re utger sig falskeligen för att vara 
baron och omtalas följaktligen som 
”apotekarbaronen”.    

lovtal till SocietetShuSet 
och alvaret

I den engelska författarinnan Jane 
Austens roman Pride and Prejudice 
(Stolthet och fördom), från 1810-ta-
let, utropar en kvinna med flera 
ogifta döttrar: ”Brighton, det är rätta 
platsen att hitta äkta män!” I Tonys 
sista läroår får Borgholm, eller Socie-
tetshuset för att vara exakt, erbjuda 
samma möjligheter. ”De lösa herrar-
na” som kommer dit för att dansa är 
medvetna om sitt värde, de är föremål 
för flickornas beundran och mödrar-
nas spekulationer på äktenskaps-
marknaden. Agnes roman inleds med 
en lätt skämtsam förhoppning: ”Kan-
ske skall det gamla societetshuset en 
gång få sin historia upptecknad. Den 
är värd det.” Författarinnan betonar 
att det då inte blir en utan många his-
torier, med flickor och mammor som 
huvudpersoner: ”Det är de, som fylla 
societetshusets gammalmodiga sal, 
där det grå och kvistiga trägolvet är 
talgat med ljusbitar, för att det skall 
bli halare.” Månen glänser på en blek 
himmel, allt är romantiskt. Här har 
de väntat och hoppats på det lyckliga 
undret, det vill säga en förlovning!

Också Borgholms omgivningar in-
spirerar till lovprisande vältalighet. 
På sin promenadväg har Agnes valt 
ut en bänk under en ek, där sitter 
hon omgiven av förunderligt levande 

sommarväxtlighet. Murgrönan vri-
der sig uppåt i spiraler, från träden 
spricker svampar ut som groteska 
dvärgansikten, grenar stöter gnällan-
de mot varandra. På romanens första 
sidor befinner sig huvudpersonen på 
slätten utanför staden. ”Ölands alvar 
bär inga blommor” heter det, men 
en liten rosenbuske sänder ut inten-
siv doft. Så kommer en hjord hästar 
galopperande i ett moln av damm, 
”skinande kroppar, nosar sträckta i 
vädret, en blixtrande hov, svängande 
manar”. Dessa häftiga rörelsers ani-
mala vitalitet utgör en märklig kon-
trast till det lättjefulla societetsliv 
som beskrivs i fortsättningen.

Så kommer ett dödsbud från Stock-
holm som framtvingar brådstörtad 
avfärd. Då har redan den nordiska 
sommaren börjat sjunka in i höstens 
melankoli. Tony Hastfehr återkom-
mer till fastlandet. Vistelsen på Öland 
framstår som lugnet före stormen, ett 
lyckligt mellanspel i hennes – och för-
fattarinnans – krisfyllda livshistoria.        

CONNY SVENSSON

Agnes von Krusenstjerna – badgäst på tiotalet

Societetshuset i Societetsparken i Borgholm, centralt i Agnes von Krusenstjernas vistelser i badorten.

Agnes von Krusenstjerna.
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Förr innehöll Ölandsbladet under sommarmånaderna en kolumn med 
rubriken ”inskrifna badgäster vid borgholms kurort och hafsbad”. 
listorna med nyanlända upptar ibland personer som var eller skulle 
bli berömda.  Den 15/7 1914 exempelvis nämns bengt berg, en nu bort-
glömd men då välkänd författare. han var verksam som zoolog i tysk-
land och gav ut flera fågelböcker illustrerade med egna fotografier. 
under tiotalet publicerade han även några populära romaner. Samti-
digt anlände fru cecilia bååth-holmberg, som 1919 skulle ge upphov 
till firandet av mors Dag i Sverige. Samma år utkom hennes bok om 
Öland, Från drottningens ö. bilder och stämningar. 


