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förhållandet att »Strindberg mycket medvetet skapar 
karikerade figurer, som egentligen inte kan fungera 
som realistiska porträtt av bestämda modeller». Går 
man till Strindbergs i volymen avtryckta förord ser man 
hur han där håller fast vid att han avporträtterat »en typ 
som haft en trasa på varje byk», Geijerstam alltså.

Det är något av en balansgång som Rune Helleday 
får företa vad gäller relationen mellan modell och 
verklighet. Man måste ha klart för sig, säger han, att 
»avståndet mellan Geij erstam och Zachris -  liksom 
mellan andra modeller ur verkligheten och deras mot
svarigheter i romanen -  är mycket stort, samtidigt som 
det finns vissa påfallande, ofta bestickande, likheter». 
Melker Johnson förklarar i sin avhandling om Geijer- 
stam rakt på sak att Zachris som åsyftad bild av den 
verklige Geij erstam är »en osann och upprörande för
vrängning». I anslutning till Fredrik Böök konstaterar 
Helleday själv att skildringen av Zachris är en 
hatskildring som far näring av författarens avsky för 
verklighetsmodellen. Han följer upp Strindbergs och 
Geij erstams inbördes relationer under ett långt tidsske
de och konstaterar hur ovänskapen mellan dem efter
hand utvecklats till »ett sjukligt hat från den förres 
sida». Intresset för Strindbergs modeller får allt Helle
day i sin kommentar sägas ha överskattat. Strindbergs 
pejorativa teknik åter, belyst av Lamm, Kämell och 
andra, är när allt kommer omkring ett intressantare 
studieobjekt, men det faller tyvärr utom den strikta ram 
som är anvisad för kommentaren.

Ulf Wittrock

August Strindbergs brev, del 16-20, utg. Björn Meidal. 
Bonniers, Sthlm 1989-1996.

1948 kunde Torsten Eklund sända ut den första voly
men av Strindbergs brev; han, och de övriga i redak
tionskommittén, såg framför sig en svit av tolv volymer 
att utges under lika många år. Men -  som det står i ett 
av Strindbergs dramer -  mycket sker emot förmodan; 
först med den 1996 utgivna tjugonde volymen är sviten 
förd fram till Strindbergs död i maj 1912.

Eklunds egna krafter räckte fram till 1976 då den 
15:e volymen gavs ut -  en remarkabel enmanspresta- 
tion -, därefter låg utgivningen nere under tretton år. 
Arbetet på den 16:e volymen inleddes av Carl Reinhold 
Smedmark och slutfördes av Björn Meidal, som sedan 
också ansvarat för de följande volymerna. Meidal 
räknar även med att ge ut en eller möjligtvis ett par 
kompletteringsvolymer -  komplett kan ju en brevutgå
va av det här slaget aldrig bli. Utgivningen av Strind
bergs brev är alltså inte avslutad, men det känns ändå 
naturligt att här i Samlaren uppmärksamma att den 
löpande sviten nu fullbordats.

Trots att arbetet löpt under så lång tid och trots att 
utgivare och redaktionskommittéer avlöst varandra 
genom åren blir det samlade intrycket mycket enhetligt. 
Eklund strävade ursprungligen inte efter fullständighet 
-  vilket Meidal gjort -  utan, som det heter i förordet till 
den första volymen, brev »som kunna anses sakna varje 
personhistoriskt intresse eller litterärt värde» skulle 
uteslutas. Men med tiden blev Eklund allt mindre be

nägen att exkludera, och i förordet till den 1989 fortsat
ta utgivningen fastslås med rätta: »I allt väsentligt följs 
de ursprungliga principerna och Eklunds praxis.» Skill
naden mellan den äldre och den fortsatta sviten ligger 
främst däri att Meidal är utförligare än Eklund i fot- 
notskommentarema.

De fem nytillkomna volymerna täcker tiden från maj 
1907 och framåt, dvs. grovt taget de sista åren i Blå 
Tornet, detta falloslika hus som tycks ha tett sig både 
som ett fängelse och som ett slags kommandobrygga. 
När man läser i de nära tretusen breven, som volym 16- 
20 omfattar, slås man av hur ofta Strindberg känner sig 
instängd och utnyttjad, av hur såriga hans relationer till 
andra människor ter sig. Samtidigt är det han som med 
sina små brevlappar styr och ställer: varnar, manar och 
inbjuder. Mot slutet får breven alltmer karaktär av just 
små lappar, men det som därmed går förlorat av episk 
bredd vinns i sammanpressat koncentrat: med några fa 
ord fångas en känsla eller en stämning, ofta från förr. 
Mot slutet ser man också hur det förunnas Strindberg 
att i den stora resignationens tecken försonas med 
människor -  om än inte med alla.

Det mödosamma och litet glanslösa lagarbete som 
brevutgåvan innebär har förts till ett vackert och heder
värt slut, och vi andra Strindbergsläsare har att tacka 
och ta emot. Ty som redan Martin Lamm skrev i sin 
inledning till utgåvan -  och som så många varierat 
senare -  det är i breven vi kommer Strindberg riktigt 
nära; det är där vi kan bevittna hur Strindberg skriver, 
som han själv framhöll, för att »reda ut» sina tankar och 
»befria» sig och »kanske mest för att uppehålla intres
set vid lefvandet».

Björn Sundberg

Övriga recensioner

Reijo Rüster Lars Westman: Selma på Mårbacka. 
Bonniers 1996.

Detta praktfullt illustrerade verk om Selma Lagerlöf 
som myndig husfru på Mårbacka förtjänar väl att salu
teras men värd att uppmärksammas på denna recen- 
sionsavdelning är boken närmast tack vare ett mindre 
avsnitt om Selma Lagerlöfs och Valborg Öländers 
inbördes relationer. När Ying Toijer-Nilsson för några 
år sedan gav ut boken Du lär mig att bli fri gällde det ju 
Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan som hon publi
cerade i ett rikt urval och med fylliga kommentarer. 
Hon noterar i förordet att breven till Valborg Olander 
också blivit fria och hon får i kommentarerna emellanåt 
anledning att utnyttja dem. Valborg Olander omvittna
de själv i sin uppsats På färd norrut (Mårbacka och 
Övralid, del 2, 1941) att Selma Lagerlöf under den resa 
till Norrland som hon anträdde i mitten av juni 1904 
skrev många och kärleksfulla brev till henne. I Du lär 
mig att bli fri figurerar gång efter annan »den kvinna 
som Sophie alltid betraktade som sin rival» (citerat från 
bokens Slutord). Sophie Elkans svartsjuka kom en 
första gång expressivt till uttryck i en ängslig vädjan: 
»Å kära, du måtte väl inte taga Valborg -  var det Val
borg -  i stället för mig.» (13 dec. 1901.) I oktober det 
året 1901 hade Selma Lagerlöf berättat för Sophie: »I 
dag skickade frk Olander upp blommor med tack för i




