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Insikter och myter
Om receptionen av ett Söderbergporträtt

Av BURE HOLMBÄCK

1
Den första stora biografin över Hjalmar Söder
berg utkom den 21 oktober 1988.1 Ett år senare 
hade den ägnats närmare 100 anmälningar i 
tidningar och tidskrifter och därtill ett antal 
refererande eller fritt kommenterande artiklar, 
både före och efter utgivningen.2 Den hade ock
så kommenterats, recenserats och diskuterats i 
tre radioprogram.3

Den sammanlagda potentiella läsekretsen för 
de tryckta recensionerna (övriga artiklars läse
krets oräknad) uppgår till ca 5 miljoner om man 
lägger ihop upplagorna för dessa tidskrifter och 
tidningar -  en siffra som å ena sidan minskar 
genom att åtskilliga läsare tar del av flera tid
ningar, men å andra sidan ökar genom att 
många tidningsexemplar läses av flera perso
ner.4 Härtill kommer radiopubliken; i Kultur- 
nytt recenserades boken den 24.10. (av Karl 
Vennberg), och den publikundersökning i nio 
län, som gjordes under perioden 22.10.-13.11, 
anger Kulturnytts lyssnarsiffra den 24.10. till 
2%, för såväl förstasändningen (07.45) som re
prisen (18.45). Det innebär ca 40000 personer i 
åldrarna 9-79 år i de nio länen. (2% av hela 
Sveriges befolkning är ca 160000.) Eftersom 
lyssnarna som regel också är tidningsläsare 
måste man räkna med att åtskilliga tog del av 
både radiorecensionen och en eller ett par tid
ningsrecensioner.

Det är alltså en mycket stor publik som har 
haft möjlighet att nås av kritikernas informa
tion om denna bok, även om man vet att den 
övervägande delen av läsarna inte läser kultur
sidan, och att naturligtvis inte alla bland den 
sidans läsare tar del av alla recensioner.

Vilken roll anmälningarna har spelat för bo
kens försäljning är givetvis omöjligt att veta, 
men en viss betydelse måste de rimligen ha

No species of writing seems more worthy of cultiva
tion than biography.

(John Langhorne)

haft. Intill november 1989 hade drygt 5200 ex 
sålts (upplagan var ca 6000).

Den första säkra slutsats man kan dra av des
sa inledande faktauppgifter är att det finns ett 
stort intresse för Hjalmar Söderberg. Ett sådant 
intresse har egentligen funnits ända sedan hans 
genombrott kring sekelskiftet, även om det har 
varierat i både styrka och karaktär och dessut
om ingalunda enbart har varit välvilligt. Han 
har i snart 100 år förmått engagera både sin 
publik och en journalistkår, som inte sällan 
brukar associera till honom eller citera honom 
utan någon närmare förtrogenhet, men som 
därmed ändå har gett honom ett slags bestående 
»medieaktualitet».

Några sena exempel på engagemanget för Sö
derberg må nämnas, som komplettering till siff
rorna om tidningarnas recensionsbevakning. 
När Kungl. biblioteket 1984 ägnade sin stora 
sommarutställning åt Hjalmar Söderberg 
(5.6.-16.9.), besöktes den av en publik på ca 
12000 personer, ett enastående rekord i biblio
tekets utställningshistoria.5 Det Söderbergsäll- 
skap som stiftades i februari 1985, delvis som 
ett resultat av intresset för utställningen, har nu 
närmare 600 medlemmar; det bedriver en flitig 
programverksamhet (omkring 40 programtill
fällen under de första fem åren, som regel med 
mellan 80 och 100 deltagare vid varje möte) och 
har utgett sex skrifter.6 1 januari 1987 visades i 
TV 2 en film om Söderbergs liv och verk, som 
rimligen nådde en betydligt större publik än 
utställningen.7

Av denna redovisning torde framgå, att in
tresset för en biografi om Hjalmar Söderberg 
inte i första hand grundar sig på den spännande 
upptäckten av en okänd person; här rör det sig i 
hög grad om en person som i sig själv väcker
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intresse och uppfattas som bekant för tidningar
nas läsare.8 Man kan utan vidare säga att det i 
ett sådant fall är föremålet, inte biografen, som 
väcker intresse, och att recensionsfrekvensen 
därvid sannolikt är oberoende av uppfattning
arna om levnadsteckningens kvalitet. I de fall 
då inte bara biografen utan också föremålet är 
mindre välkända spelar sannolikt värderingen 
av boken en större roll för bedömningen om 
den skall recenseras eller ej.

2
Den litterära biografin har, som så många and
ra genrer, haft sina blomstringstider och sina 
avmattningsperioder. Man får anta att detta har 
samband både med författarnas växlande in
tresseinriktning och med publikens varierande 
smakriktningar. (I båda fallen förekommer 
möjligen också ibland en viss trendkänslighet.) 
Efter en period av ett något avmattat intresse 
anses biografier nu vara på väg att åter betrak
tas som respektabla.

Den 18 och 19 februari 1988 anordnade 
Vitterhetsakademien ett symposium om »Den 
litterära biografin», med deltagande av forskare 
från alla litteraturvetenskapliga institutioner i 
Sverige. Det uppmärksammades bl. a. i två 
understreckare i Svenska Dagbladet. Thure 
Stenström inledde en stor recension av Kristian 
Hvidts biografi över Edvard Brändes med re
flexionen att ämnet för symposiet var »väl valt 
och påfallande aktuellt», och med en rask över
sikt över ett antal biografier från de senaste 
åren; och han konstaterade: »hur mycket än 
levnadsteckningen förtalats och förhånats som 
en föråldrad och omöjlig genre, står vi ju inför 
det faktum, att den blomstrar som aldrig förr». 
Och Carl Fehrman hade någon vecka tidiga
re skrivit om »Den litterära biografins åter
komst», där han sammanfattade genrens ut
veckling under de senaste hundra åren, efter 
»den naturalistiska romanen som blev dess mo
dell och förebild», påminde om olika metod
problem och noterade att biografin på 60-talet 
inte ansågs »som en fullt respektabel vetenskap
lig genre».9

Det är uppenbart att den som i många år 
använder sin »fritid» för ett projekt av detta 
slag inte kan ta hänsyn till dagens mode på den 
litterära marknaden; det måste vara andra driv
krafter som verkar.

Syftet med den här diskuterade boken kan 
sammanfattas på följande sätt. För den som 
sätter sig in i Söderbergs liv och verk och i den 
relativt omfattande litteraturen om honom är 
det uppenbart, både att han hade ett intressant 
och gripande levnadsöde, att han var en origi
nell, sammansatt och självständig personlighet 
och att hans författarskap hör till de viktiga i 
den svenska litteraturen. Men det är också helt 
klart, att åtskilliga sammanhang i hans liv har 
varit okända för såväl forskare som allmänhet, 
och att åtskilligt av vetenskapliga insatser rö
rande hans författarskap återstår att göra. En 
biografi om honom skulle kunna utgöra en in
ledning till nya studier, nya kartläggningar, nya 
diskussioner, nya problemanalyser; men den 
skulle också kunna skildra den tidsmässiga och 
personliga bakgrunden och de sammanhang i 
vilka hans verk har tillkommit.

Genom att tillåta sig ett biografiskt perspek
tiv kan man använda ett omfattande brev
material och ett intervjumaterial som många 
gånger mest handlar om personliga intryck och 
händelser, men som kan bidra till en ökad psy
kologisk insikt för både forskaren och den »van
lige» läsaren. Och genom att anlägga ett lit
teraturvetenskapligt perspektiv ger man sig 
möjligheten att presentera en sammanhängande 
översikt över hela författarskapet, på ett sätt 
som inte är möjligt i vare sig doktorsavhand
lingar eller mindre specialstudier -  och som 
därför hittills aldrig har skett.

Till dessa allmänna motiv för att skriva en 
biografi om en författare tillkommer åtminsto
ne i Söderbergs fall det faktum att det ända 
sedan 90-talet har frodats en mängd föreställ
ningar, missförstånd, påståenden och feltolk
ningar om hans verk och person -  ett material 
som jag här sammanfattar som »myter». För en 
seriös forskare som gång på gång möter sådana 
myter, både gamla och nya, både tillkomna un
der Söderbergs liv och tillverkade långt senare, 
ända in i våra dagar, kan det vara frestande att 
som biprodukt i en levnadsteckning söka ge en 
sannfärdig bild även på sådana, ibland cen
trala, ibland marginella punkter.10

Men huvudskälet till att man skriver en för- 
fattarbiografi är givetvis att både människan 
och verken engagerar en, och att man vill för
medla en levande, tankeväckande och gärna 
underhållande bild av den syntes av liv och 
dikt, som skiljer författarbiografins uppdrag
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från villkoren för varje annat slag av levnads
teckning. Här rör det sig inte bara om ett 
människoöde och en karaktär, här rör det sig 
även om texter, som kan leva ett alldeles eget 
liv, utforskas och penetreras som om författa
ren inte hade spelat någon roll, men som också 
kan sättas in i ett större sammanhang: med 
varandra, med sin upphovsman, med sin sam
tid.

Att skriva en biografi är -  oavsett vem före
målet må vara -  en vansklig uppgift. Det är 
svårt men utomordentligt viktigt att rättvist och 
omdömesgillt skildra en människas liv och att 
rätt behandla alla dem som omger henne. »Den 
biografiske författaren torde (bör åtminstone)», 
som jag påpekar i bokens efterskrift, »oftare än 
någon annan tänka på det faktum att de efter
levande alltid har ett övertag över dem som har 
gått före, att dessa alltid är försvarslösa mot 
dem som skall berätta om dem och tolka dem.» 
(580)11 Den ödmjukhet inför uppgiften som 
denna insikt normalt leder till kan givetvis, i 
förening med det intresse som har initierat ar
betet, leda till en respekt för föremålet, som 
biografins läsare inte alltid kan känna sig delak
tiga av. Men insikten är ett fundamentalt vill
kor, och den bör rimligen finnas med bland 
förutsättningarna även för varje skribent som 
skall bedöma en biografi: vilka konsekvenser 
har författaren dragit av detta budord (som 
samtidigt är ett dilemma)?

Hjalmar Söderberg har tidigare ägnats två 
böcker, som i någon mening har velat ge ett 
porträtt i helfigur: Sven Stolpes Hjalmar Söder
berg (Studentföreningen Verdandis småskrifter 
nr 370; 1934) och Bo Bergmans Hjalmar Söder
berg. Minnesteckning (Svenska Akademiens 
minnesteckningar; 1951). Båda blev föremål för 
blandad kritik. I Stolpes fall kan det väl ha att 
göra med att han redan vid denna tid var en 
kontroversiell författare, något som knappast 
kan sägas om Bergman. Att dennes minnesteck
ning väckte en viss besvikelse och anses vara 
förvånande oengagerad beror sannolikt på den 
allmänna uppfattningen om i hur hög grad Sö
derberg och han var nära vänner; i många sam
manhang omtalades de närmast som ett par 
litterära bröder. Man hade väntat sig ett generö
sare porträtt av diktarbrodern.12

Både Stolpe och Bergman avstår i huvudsak 
från att redovisa några fylligare biografiska 
uppgifter. Särskilt för Stolpe, som skrev sin bok

medan Söderberg ännu var i livet, var väl detta 
naturligt. Bo Bergman torde ha valt återhåll
samheten snarare av allmänna diskretionsskäl -  
något som kan respekteras från flera synpunk
ter.

Det har nu snart gått 50 år efter Hjalmar 
Söderbergs död, de upplevelser som var smärt
samma och upprörande för honom och för and
ra ligger mycket långt tillbaka i tiden, aktörerna 
är för länge sedan döda; ett omfattande nytt 
material är tillgängligt, en del biografiska om
ständigheter har redovisats i olika samman
hang, en rad vetenskapliga avhandlingar, upp
satser och viktigare tidningsartiklar har publice
rats. En biografi utgiven i slutet av 1980-talet 
har goda förutsättningar för att ge en både väl
dokumenterad och perspektivrik sammanfatt
ning av mannen och hans verk.

Därmed är inte alls sagt att uppdraget för en 
sådan bok skulle vara att ge något slags slutlig 
bild av Söderberg. Tvärtom påpekas särskilt i 
efterskriften, att boken »förhoppningsvis skall 
locka den fortsatta forskningen om honom till 
kompletteringar, nyanseringar och korrigering
ar». (579) Boken vill sålunda vara både en kun
skapsbank, ett användbart grundläggande refe
renssystem, och en inbjudan till den rika värld 
av studiemöjligheter som Hjalmar Söderbergs 
litterära produktion rymmer.

Bland de förhållandevis få arbeten i bokform 
som har ägnats Söderbergs författarskap (25 
före biografin, mellan 1934 och 1988) finner 
man att inte mindre än nio verk är mer eller 
mindre renodlade monografier över enskilda 
verk (varav tre har studerats av två författare: 
Historietter av både Peter Cassirer (1970) och 
Carl Lofmark (1977), Martin Bircks ungdom av 
både Wolfgang Butt (1979) och Tommy Olofs
son (som dock avsiktligt begränsar sin noggran
na studie till det tema som föranleds av avhand
lingens huvuduppgift) (1981), Doktor Glas av 
både Tom Geddes (1975) och Lars Lundgren 
(1987).13 Ett par avhandlingar -  Bure Holm- 
bäck, Det lekfulla allvaret (1969) och Björn 
Sundberg, Sanningen, myterna och intressenas 
spel (1981) -  har en monografisk utgångspunkt 
men sätter in de i första hand studerade verken 
(Den allvarsamma leken, resp. Hjärtats oro) i 
större sammanhang och ger utrymme även åt 
tematiska eller andra redovisningar av hans öv
riga författarskap; de kan så till vida betraktas
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som motivstudier. Mera renodlade sådana stu
dier är Sven Lagerstedts stora undersökning om 
Hjalmar Söderberg och religionen (1982), Lars 
Ljungbergs avhandling Alltför mänskligt (1982) 
och Alf Kjelléns kapitel om Hjalmar Söderberg 
(bokens största) i Flanören och hans storstads- 
värld (1985). Två skrifter, en mindre och en 
större, är stilstudier -  även de monografiska 
(Lennart Kjellberg om Förvillelser och Martin 
Bircks ungdom (1937), Peter Cassirer om Histo- 
rietter). Ett par mindre böcker utgår från hans 
miljöer (Bure Holmbäck, Hjalmar Söderbergs 
Stockholm (1985) och Lennart Hjelmstedt & 
Hans Holmberg, Hjalmar Söderberg i Kristian
stad,, 1988). Den första doktorsavhandlingen 
där Söderberg studeras var Nils-Åke Sjöstedts 
Søren Kierkegaard och svensk litteratur från 
Fredrika Bremer till Hjalmar Söderberg (1950), 
där Söderberg behandlas i ett särskilt kapitel. 
Den andra avhandlingen, Sten Reins om Hjal
mar Söderbergs Gertrud (1962), är en verk- 
monografi.

I tidskriftsuppsatser och tidningsartiklar 
märker man en påfallande dominans för motiv
studier av olika slag; de är t. o. m. fler än över
siktliga presentationer om Söderberg. Mono
grafiska och komparativa studier utgör mindre 
än hälften mot antalet motivstudier. Några bi
drag berättar om hans miljöer, andra redovisar 
biografiska förhållanden, tre analyserar berät- 
tartekniska förhållanden. Även brev, manu
skript och andra källor har presenterats i några 
fall.

Dessa uppgifter, här summariskt antydda, 
framgår av biografins avslutande apparat: den 
bibliografi som förutom Söderbergs egna verk -  
i original och i översättning till 16 språk -  för
tecknar ett stort urval av vetenskapliga och 
journalistiska skrifter om honom, från 1902 till 
1988. Även om Söderbergforskningen sålunda 
har avkastat en ganska omfattande litteratur, på 
flera olika ambitionsnivåer, kan man tycka att 
den inte alls äger den bredd och den omfattning 
som hans verk ger möjligheter till. Det kan t. ex. 
förefalla förbryllande, att få eller inga dok
torsavhandlingar f. n. ägnas honom -  i Sverige. 
Däremot har ett par utländska forskare upp
täckt honom: italienaren Massimo Ciaravolo 
arbetar med avhandling om Söderbergs lit
teraturkritik, och den ryskfödda, numera i 
Frankrike bosatta Elena Balzamo (som också 
har översatt Söderberg) undersöker hans poli
tiska författarskap.

I ett så pass fylligt recensionsmaterial som det 
här rör sig om, och med tanke på att det gäller 
ett visserligen okomplicerat men ändå omfångs
rikt verk, är det naturligt att man tycker sig 
urskilja vissa mönster. Innan jag redovisar någ
ra synpunkter härom, vill jag dock diskutera 
några klassifikationsprinciper i fråga om bokan
mälningar.

Vår vanliga indelning av recensioner, brukad 
utan anspråk på vetenskaplig stringens, är i 
»bra» och »dåliga». Med »bra» menas i allmän
het berömmande, uppskattande; med »dåliga» 
menas kritiska, nedsättande. Det är klart att en 
sådan kategorisering är helt otillräcklig i varje 
mera krävande sammanhang. I och för sig kan 
en berömmande recension avspegla en insikts
full och känslig kritiker, medan en nedgörande 
anmälan kan vittna om en slarvig eller fördoms
full läsare. Litteraturhistorien har gott om be
lägg på sådana exempel, liksom på omdömes- 
löst beröm och klarsynt underkännande. Och 
med tiden blir inte bara författarna, utan också 
kritikerna granskade av sin eftervärld, och inte 
bara verken utan också värderingarna kan om
prövas.

För att bedöma kvaliteten i en recension mås
te man alltså skärpa granskningen av den. Man 
måste ta hänsyn till graden av kompetens hos 
kritikern -  naturligtvis inte i första hand den 
formella kompetensen, utan graden av iaktta
gelseförmåga, omdöme, öppenhet och andra ta
langer. Anmälningar skrivs också, lika väl som 
böcker, med varierande grad av begåvning; 
kritiker är, liksom författare, stundom klyfti
ga, stundom enfaldiga, stundom fördomsfulla. 
Också skribentens kunskaper, både generella 
och i fråga om det aktuella ämnet, har naturligt
vis betydelse.

Allt detta är triviala sanningar, men de 
tränger sig obevekligt på inför det hundratal 
texter som här föreligger, och som alla har sam
ma text som sin utgångspunkt.

Thorilds utredning 1791-92 om »critikerns» 
rättesnören -  grundsanningen »At taga hvar sak 
för hvad den är» och de tre »lagarna»: »At veta 
hvad man skall döma», »At döma alt efter sin 
grad och art», samt att »Ingen ting göres för 
sina fels skuld, utan för sit värdes skuld» -  kan 
ännu i dag, med de reservationer för över
drifterna i hans utläggning som är övliga, åbero
pas som ett slags kodex för kritikern, lika väl

3
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som Thorilds kategorisering av »försmädarna» 
i »Rytare», »Grinare» och »Fånar» understun
dom kan förefalla användbar.14

Thorild skrev sin pamflett som polemik i en 
bestämd situation. Det behöver inte understry
kas att föreliggande kommentar inte alls har en 
sådan karaktär. Jag vill försöka ge en rättvisan
de sammanfattning av mina granskares samfäll
da resultat. Påminnelsen om Thorild vill endast 
ange en viss behövlig distans till kritikerna, 
däremot inte varsko om en stridslysten samling 
anvisningar -  särskilt som en sådan attityd, 
med tanke på anmälningarnas helt övervägande 
positiva karaktär, vore helt oberättigad. Detta 
hindrar i och för sig inte en kritisk granskning 
av enskilda recensioner eller återkommande 
mönster. Syftet är att söka använda detta om
fattande recensionsmaterial för vissa generella 
och principiella iakttagelser, inte att redovisa 
en uttömmande receptionsstudie.

Recensenten har ett dubbelt ansvar: mot den 
behandlade författaren och mot publiken. I de 
återkommande moderna debatterna om kriti
kerns roll är det, knappast överraskande, mest 
den förstnämnda relationen som dryftas. Ett 
vanligt problem för den författare som granskar 
sina granskare är att den som har skrivit en bok 
tycker sig se mycket mer i texten än vad recen
senterna verkar ha uppfattat. Viktiga ting före
faller helt obeaktade, verkets komplexitet kom
mer bort i kritikerns text, dennes avvägningar 
mellan stort och smått, mellan centralt och 
marginellt, ter sig för författaren besynnerliga 
eller felaktiga. Till detta kommer de många vär
derande uttryck, som stundom kan plåga förfat
taren, stundom pigga upp honom, men som han 
måste acceptera såsom subjektiva uttryck för 
kritikerns personliga smak.

Författarens roll i här föreliggande fall skiljer 
sig inte från denna regel: det finns i boken både 
infallsvinklar, faktaredovisningar, uppslag och 
nytt material, som få eller ingen har berört. 
Ändå har en rad kritiker bemödat sig om att ge 
en bild av bokens mångfald.15 Deras uppgift är 
dock inte helt okomplicerad: ju fler aspekter 
som redovisas inom ett givet utrymme, desto 
mindre plats får varje aspekt. Det blir en fråga 
om effektiv redovisning. Andra kritiker har valt 
andra metoder: tar upp en aspekt, redovisar 
den fylligt men avstår därmed från att spegla 
mångsidigheten.16

Tidigare forskning har utrett grundläggande

fakta om Hjalmar Söderbergs komplicerade 
första äktenskap och hans olyckliga kärleksför
bindelse med Maria von Plåten.17 Det kan mot 
den bakgrunden verka förvånande, att så 
många av kritikerna har ägnat så pass stort ut
rymme åt en refererande sammanfattning av 
dessa två händelseförlopp i Söderbergs liv, i 
stället för att ge plats åt en egen helhetsbild, 
med stöd av bokens hela gestaltning, och att 
försöka beskriva vad som är nytt i denna första 
samlade redovisning av Hjalmar Söderbergs liv 
och verk.

Samtidigt är det obestridligt att bilden av 
Hjalmar Söderberg, sammanställd av alla dessa 
fragment, blir tydligare och rikare, och att de 
allra flesta recensenterna utan egentliga reserva
tioner accepterar biografiens tolkningar och 
värderingar av honom. (Dock torde knappast 
någon läsare torde ta del av hela detta recen
sionsmaterial.)

Ett annat vanligt inslag i recensionerna är 
kritikernas redovisningar av sitt eget förhållan
de till Söderberg. Detta material utgör en intres
sant komplettering till de perspektiv på Söder- 
berguppfattningen, som jag har anlagt i inled
ningen till denna uppsats.18 Temperaturen och 
den övervägande enhetligheten i dessa person
liga vittnesbörd om Söderbergs kvaliteter före 
faller vara ett starkt belägg för hans betydelse 
och aktualitet.

Mycket få av recensenterna gör öppet några 
ifrågasättanden av den numera gängse uppfatt
ningen. En sympatiskt uppriktig redovisning av 
sin kluvna inställning ger Hans-Erik Östlund: 
»Jag har själv alltid haft ett mycket komplicerat 
förhållande till Hjalmar Söderbergs författar
skap. När jag som tonåring mötte honom i ’His- 
torietter’ och ’Martin Bircks ungdom’ attrahe
rade han mig samtidigt som han stötte bort. 
Han framstod som den mest borgerlige av alla 
författare, i sitt motivval, sina värderingar, i 
accepterandet av en självklar värld. Han fram
stod som loj och oengagerad i ett samhälle där 
nya krafter bröt fram och gamla värden gick 
under. Samtidigt attraherade stämningen i pre
ludiet till hans författarskap. Det uttalade vad 
som levde starkt i vuxenblivandet, i farvälet till 
barndomen.»19

Och Östlund summerar: »För läsaren, som 
inte har någon insikt i författarens livsöde, 
finns det alltså många Hjalmar Söderberg. En 
av de många förtjänsterna med Bure Holm- 
bäcks bok är att han ibland med minutiöst
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detektivarbete har klarlagt sambanden mellan 
livsöde och författarskap och hur författarska
pet för Hjalmar Söderberg har en privatpsyko- 
logisk uppgift.»

Östlund är alltså i viss mening vad man 
brukar kalla ett »motvilligt vittne», och hans 
klarsynta redovisning av de väsentliga dragen i 
Söderbergs liv och verk får därigenom ett sär
skilt värde; särskilt kommentarerna till Söder
bergs engagemang, »hans mod och civilku
rage».

Med större diskretion behandlar Thure 
Stenström sitt personliga förhållande till Hjal
mar Söderberg. Man tycker sig dock ana det i 
enskilda formuleringar och accenter. Han kal
lar honom -  med osäkert stöd i verkligheten -  
»kulturradikalismens kultfigur»; och han frågar
-  utan konkreta stöd i bokens text: »Var nämli
gen Fredrik Böök så alltigenom nattsvart och 
Hjalmar Söderberg så alltigenom snövit? Och 
var verkligen varje liten recension av Söderberg 
så överlägset mogen, suveränt skriven och vitt
nande om fin känsla och god smak?»20

Naturligtvis görs det inte gällande i boken, 
vare sig att Böök var »nattsvart» eller att Söder
berg var »snövit», och det påstår inte heller 
Stenström. Han menar rimligen, med recensen
tens rätt till karakteriserande överdrifter, att 
tendensen skulle vara den antydda. Men det 
torde vara svårt att finna belägg för så skarpa 
kontraster i boken. I fråga om Böök ter sig 
sammanfattningen närmast egendomlig, efter
som de allra flesta av de 20 ställen där han 
omtalas är helt neutrala notiser. Praktiskt taget 
alla ställen där han nämns i boken gäller fakta
uppgifter. Endast på ett ställe (391-394) finns 
ett längre avsnitt: referatet av debatten om 
Bööks ryktbara föredrag Kriget och kulturen. 
Eftersom denna debatt -  naturligt nog -  skild
ras ur Söderbergs perspektiv, är det ofrånkom
ligt att några kritiska omdömen om Böök åter
ges, men de balanseras -  i varje fall som tendens
-  av Bööks citerade omdömen om Söderberg. 
De återgivna omdömena om Böök är formule
rade av Söderberg (392, 393), Ingemar Hedeni- 
us (394) och Arthur Engberg (462); Hedenius 
vill beskriva den grundläggande olikheten mel
lan Söderberg och Böök, och det är obestridligt 
att han är kritisk, dock med måtta, inte minst 
med tanke på den polemiska skärpa han kunde 
vara mäktig.21 När det gäller Söderbergs an
grepp på Böök (som hade den ojämförligt star

kare ställningen i det litterära etablissemanget) 
kan det knappast vara biografens uppgift att 
polemisera mot de skildrade personernas utta
landen om varandra. Och framför allt: det före
kommer i boken inga andra författaromdömen 
om Böök än att dennes kommentarer om Hjal
mar Söderberg kunde vara »präglade av över
lägsenhet och frodig livslust». (542) Inte ens 
Böök själv torde ha kallat detta en »nattsvart» 
beskrivning.

I fråga om bokens bild av Söderberg är pro
blemet givetvis mera komplicerat, och Sten
ström är inte ensam om att efterlysa en större 
distans i biografin. I denna görs dock inte alls 
gällande, att »varje liten recension av Söder
berg» skulle ha den kvalitet som Stenström spy
digt antyder. Vad som sägs om Söderbergs litte
raturkritik (102-113) är ett försök att ge kon
kretion åt Sven Rinmans karakteristik (cit. sid. 
102): »den skarpsyntaste och finkänsligaste (lit
teraturkritik) som då presterades i Sverige.» Att 
Söderberg också kunde visa prov på mindre 
lyckad kritik i en »liten recension» framgår i 
boken av kommentaren till hans anmälan av 
Gösta Berlings saga: »även den omdömesgille 
kan bli blockerad: i våra dagar ter sig hans 
efterlysning i det sista citatet onekligen något 
besynnerlig.» (91) Även följande sammanfatt
ning får anses vara nyanserad: »Det är också 
intressant att se att så mycket i hans tidiga 
litteraturkritik fortfarande håller måttet, även 
om man kan finna enstaka överraskande vänd
ningar.» (Ibid.)

Också om Söderbergs handlingar uttalar sig 
Stenström: »Var t. ex. inte Söderberg en tämli
gen opolerad sälle, som när han mitt under för-
lovningsfesten med Märta Abenius [----- ] bröt
upp från bordet för att per telefon fortsätta det 
schackparti han inlett med den frånvarande Er- 
nest Thiel?» Eftersom Stenströms källa rörande 
denna händelse är biografin (164), kan hans 
kritik inte gälla något förtigande av händelsen. 
Möjligen föresvävar honom lämpligheten av ett 
uttalat avståndstagande från biografens sida 
(något uttryck för gillande förekommer inte i 
texten). Här kan man kanske, för att antyda en 
hållning i Söderbergs anda, citera dennes brev 
till Karl Warburg om kritiken av Förvillelser, 
att dess författare var alltför svagt moraliskt 
fördömande: »Jag kom icke ens att tänka på att 
det skulle vara nödvändigt; vi veta ju alla att det 
är orätt att skriva falska namn.» (cit. s. 127)
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Och när Stenström talar om »ett drag av takt
lös och dryg manschauvinism» hos Söderberg, 
därför att han »i åratal håller både hustru och 
barn i eländig ovetskap om att han har skaffat 
sig både sambo och barn i Köpenhamn», 
vittnar det inte bara om en förvånande 
okänslighet inför Söderbergs mycket väl doku
menterade vånda, utan också om ett undertryc
kande av de faktiska omständigheter som fram
går av redovisningen: att det första äktenskapet 
var de facto upplöst; att Söderberg ville ha skils
mässa, men att hustrun och hennes familj i 
många år vägrade detta, bl. a. av imaginära eko
nomiska skäl; och att hustrun inte hade ansva
ret för barnen, utan vårdnaden om dem grunda
de sig på Hjalmar Söderbergs kontakter (Karl 
Otto och Lisen Bonnier) och honom själv, när 
han i åtskilliga år vistades väsentligt längre ti
der i Stockholm än i Köpenhamn -  för barnens 
skull.

Att dubbellivet för honom inte alls var den 
glada odygd som Stenström antyder utan ett 
problem och en plåga -  inte minst därför att 
han inte ville vara oärlig men tvingades därtill 
av omständigheterna -  framgår också helt klart 
i biografin.

Tilltalande hos Stenström är ändå dels att 
dessa invändningar utgör ett rimligt försök till 
balanserande inslag i en huvudsakligen mycket 
generös, väl genomarbetad och uppskattande 
anmälan, dels att han trots allt försöker exemp
lifiera sina invändningar. De här diskuterade 
punkterna upptar alltså en liten del av artikeln, 
och i fråga om kritiken för bristande distans till 
föremålet är Stenström som sagt inte ensam. 
Liknande anmärkningar förekommer hos flera 
recensenter, bland andra Svante Nordin, Per 
Arne Tjäder och Pär Hellström.

Nordin anser sig finna en »onödig apologe- 
tisk ton. Holmbäck vill till varje pris framställa 
Söderberg som radikal, ’engagerad’, socialt kän
nande. Det är som ville han i efterhand i förhål
lande till 1980-talets svenska opinionsklimat 
förläna Söderberg en åsiktskonformitet och Ge- 
sinnungstiichtigkeit som denne i livstiden sak
nade.»22 Den sistnämnda reflexionen förefaller 
både anakronistisk och svårbegriplig; menas 
därmed att Söderberg, som obestridligen uppre
pade gånger hade åsikter vilka stred mot det 
samtida etablissemangets, nu skall anses hem
fallen åt »konformitet» med en eftervärld, som 
instämmer mera tveklöst med honom än hans

samtid gjorde (om Wirsén, i Dreyfusaffären, i 
unionsfrågan, i Wicksellaffären, i Ålandsfrågan, 
i religionskritiken, om nazismen...)? Det är en 
besynnerlig tanke, särskilt som jag redan på 
1950-talet (i en otryckt lieavhandling) och på 
1960-talet (i en tryckt doktorsavhandling) har 
hävdat -  och omsorgsfullt belagt -  samma själv
ständiga karaktär i Söderbergs åsikter. Kan 
man tänka sig ett slags rullande »konformism», 
avstämd mot varje decenniums opinions
klimat?

Söderbergs karaktärsfasthet (»Gesinnungs- 
tiichtigkeit», som Nordin kallar det) har beskri
vits på flera sätt, inte alltid med positiva värde- 
ringsuttryck. I biografin talas det flera gånger 
om hans envishet, bland annat i fråga om synen 
på Versaillesfreden (596); och hos Bo Bergman 
är denna egenskap ett genomgående tema. Lars 
Ljungberg talar till och med om »fanatism».23 
Så nog fanns det en fasthet, på gott och ont.

När Nordin söker ett exempel på det »apolo- 
getiska», säger han: »Det faktum att Söderberg 
var motståndare till kvinnlig rösträtt får Holm
bäck att stamma fram ursäkter, som förefaller 
mig överflödiga.» Denna beskrivning är föga 
generös. I bokens avsnitt om rösträttsavsnittet i 
Hjärtats oro betecknas Söderbergs uppfattning 
»Inte bara från kvinnosakssynpunkt» som både 
»tvivelaktig och fördomsfull», »kortsynt och 
begränsad», och hans resonemang som »oklara 
och besynnerliga» (328). Stammande ursäkter?

Om Nordins invändningar kan man ändå 
säga detsamma som om Stenströms: de är mar
ginella noteringar i en övervägande noggrann 
och positiv recension (»Dock tonar invänd
ningarna bort inför förtjänsterna»), och de ut
gör ett försök att konkretisera en kritisk iaktta
gelse.

Vårdslösare är då P. A. Tjäder, som påstår att 
»allt för mycket plats» i avsnittet om Martin 
Bircks ungdom »ägnas åt att jämföra med hur 
det möjligen gick till i Hjalmar Söderbergs ung
dom».24 Detta avsnitt upptar 16 sidor i boken, 
och med anlitande av ett ytterst ansträngt spår
sinne kan man hitta två referenser till Hjalmar 
Söderbergs ungdom, som möjligen, med till
räcklig illvilja, kan förmodas leka Tjäder i 
hågen: en parentes om att Martin Birck fick 
samma studentbetyg i mogenhet som sin förfat
tare (170); och ett kort stycke, ett tiotal rader, 
om »olikheterna och om likheterna» mellan 
Birck och Söderberg, med utgångspunkt i en av
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Söderbergs »débauche-dikter», som återges i 
berättelsen såsom ett verk av Martin Birck 
(178). Tjäders beskrivning är sålunda värre än 
ett löst påstående -  den är helt enkelt inte sann.

Pär Hellström tycker sig av allt döma spåra 
en »tes» i biografm: »att talet om Söderbergs 
’passivitet och begränsning’ skulle sakna fog», 
därför att det klarläggs att han förmådde enga
gera sig i en rad viktiga och kontroversiella 
frågor.25 Det är en föga lyhörd läsning; Hell
ström kan inte ha känt sig träffad av en 
sammanfattande reflexion som denna om Hjal
mar Söderberg: »Passiv, drömmande, oprak
tisk, men också bestämd i sina uppfattningar, 
lustig och underhållande, ibland frivol: det är 
kontraster som ibland har tett sig övermäktiga 
för mindre sofistikerade betraktare.» (575 f.) I 
själva verket är denna »dubbelhet», som »finns 
både i hans (Söderbergs) personliga framtoning 
och i hans verk» (576), det kanske viktigaste 
mönstret i hela boken. Skall man tala om en 
»tes», vilket i och för sig är tveksamt, så är det 
denna: att det fanns en grundläggande, på sam
ma gång fruktbar och hämmande spänning hos 
Hjalmar Söderberg mellan hans vilja att gripa 
in och hans ofta uppträdande handlingsförlam- 
ning, en konflikt mellan det passiva och det 
aktiva i hans natur. Det är väl i och för sig en 
tämligen vanlig mänsklig konflikt; men vad det 
här gäller är att studera hur den har verkat just 
hos denne författare, och vilken betydelse den 
har fått för hans liv och hans verk. Ser man inte 
att båda dessa krafter finns både i hans verk och 
i hans karaktär, och märker man inte att hela 
bokens gestaltning av Söderbergs person bygger 
på den konflikten, har man knappast läst med 
erforderlig vakenhet.

Samtidigt finns i denna anmälan ett slags pe
tighet, som ibland -  från våghalsiga generalise
ringar -  går till överdrift åt andra hållet: till 
undran över enskilda formuleringar (t. ex. när 
anmälaren inte tycks uppfatta nyansskillnaden 
mellan »skämt» och »kvickhet»).

Hellström hör till dem som i likhet med Thu
re Stenström efterlyser en större distans; »reve
renserna för forskningsobjektet liksom kaska
derna av superlativer (min kurs.) kan ibland bli 
litet väl påfrestande». Något exempel på dessa 
»kaskader» ges inte, och det förefaller som om 
Hellström här har frestats till en starkt över
driven retorisk figur. Denna eftergift för en 
sinnesstämning gör ett lätt apart intryck i en

recension som samtidigt tycks ha drag av vissa 
vetenskapliga anspråk. Det är väl också möjligt 
att Hellström har undgått att lägga märke till en 
inte ovanlig temperatur i karakteristiken av 
Söderberg hos de läsare som tycker sig ha upp
täckt hans särart. I annat fall hade han kanske 
sett med större förståelse på porträttörens om
dömen.

Ett belysande exempel på hur dessa läsare 
kan uttrycka sig kan man finna i en text från 
1928 hos den norske kritikern Kristian Elster, 
ett exempel som alltså både är gammalt och 
icke svenskt: »det er noget i et modernt menne
skes sind som Söderberg har rørt sterkere ved
end nogen anden svensk digter. [----- ] Den
oprigtige sandhetskjærlighet, som er hans in
derste væsen, betar, ængster, slipper en ikke. 
Dertill kommer at der er noget overordentlig 
charmerende i hans fortællekunst, en blanding
av ironi og følsomhet, som altid fængsler. [----- ]
Han er en saa overordentlig fin fortæller, saa 
utsøkt musikalsk i sin enkle stil, saa klar og rank 
som personlighet, saa uten fusk og svøp i sine 
meninger, at man i alle fald ikke under første 
gangs læsning gir plads for de invendinger som 
reiser sig av et andet livssyn.»26

Men också en ironisk och skarpsynt kritiker 
från våra dagar, som Karl Vennberg, markerade 
Söderbergs särställning i sin recension av den 
här diskuterade biografin: »Också den som lik
som jag själv oresonligt älskar Hjalmar Söder
berg tycker sig efter läsningen av Bure Holm- 
bäcks bok bättre veta varför han gör det.»27

Mot Stenströms, Nordins, Tjäders och Hell
ströms värderingar av balansen (och därmed av 
Söderberg?) står ett större antal anmälare, 
som också har berört frågan, och som 
tvärtom hävdar att det finns en nyansering och 
en tillräcklig distans i boken, att den är, med 
Lennart Bohmans ord, »ingalunda okritisk till 
verk och handlingar»: bland andra Lars Aneer, 
Lennart Hjelmstedt, Gösta Kjellin, Lennart 
Bohman, Göran R. Eriksson, Ida Dahlgren, 
Erik Lundberg och Karl Lindqvist; de båda sist
nämnda ger också exempel på uttalanden i bo
ken som är kritiska mot Söderberg.28

Det är naturligtvis möjligt att recensenterna i 
denna grupp själva har en alltför okritisk syn på 
Söderberg (eller nalkas sin uppgift med mera 
anspråkslösa vetenskapliga ambitioner), medan 
en större objektivitet skulle prägla de nyss refe
rerade kritikerna. Men den granskning av de
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sistnämnda som här har redovisats tyder knap
past på någon större noggrannhet i deras val av 
»belägg». Sammanfattningsvis kan man gissa 
att forskaren som tidningsrecensent minskar 
sina krav på akribi, att dessa kritikers invänd
ningar snarare bottnar i en känsla än i exakta 
iakttagelser, och att det journalistiska samman
hanget lockar till avvikelser från vetenskapens 
försiktiga stil. Givetvis gäller denna gissning 
oavsett vilken hållning en anmälare har till ett 
anmälda verket.

4
En viktig fråga inför en så pass fyllig presenta
tion av en så känd författare som Hjalmar 
Söderberg är i vilken mån den tillför något nytt 
om föremålet: nya kunskaper, kanske rentav en 
ny uppfattning -  en »omvärdering»? Även på 
denna punkt är kritikernas meningar delade, 
och även i detta fall finner man en större grupp 
som stödjer biografen och en mindre som från 
denna synpunkt ifrågasätter resultatet.

Thure Stenström skriver att »viktigast är kan
ske, att detta stora kärleks- och livsverk bjuder 
på något så fängslande som en personlig Söder- 
berguppfattning, åtskilligt avvikande från Fred
rik Bööks och Bo Bergmans och den gäng
se litteraturhistoriska handbokslitteraturens». 
Trots de anmärkningar angående distansen som 
jag nyss har redovisat hos Stenström, förefaller 
han i stort sett acceptera bokens bild av Söder
berg (även om den i princip inte är så ny som 
den kan verka): »I övrigt lämnar denna flö
dande rika biografi många fängslande inblickar 
i ett levnadsöde, som trots ekonomiska och 
erotiska motgångar vittnar om både levnadslust
och seg tåga. [----- ] [----- ] Holmbäck gör många
intressanta positionsbestämningar, när han om
sorgsfullt inringar Söderbergs hållning i politis
ka frågor (Dreyfusaffären, Wicksellåtalet, 1914 
års idéer, nazismen), i religiösa spörsmål eller 
litterära.» Stenström noterar också att biografin 
»lägger nya drag till bilden» av Maria von Pla
ten.

Göran Hägg konstaterar att »Mycket är helt 
nytt eller åtminstone okänt i vidare kretsar».29 
Bo Magnusson, som talar om »ett myller av 
skarpa observanser», byggande på en stor för
trogenhet med Söderbergs texter, tillägger: 
»Detsamma gäller hans [förfis] inblick i biogra
fiska källor, av vilka många här väller fram för

första gången med smått sensationella uppgif
ter.»30 Hans Holmberg skriver: »En stor mängd 
nytt material har Holmbäck letat fram och och 
som det tycks välavvägt fogat in sin helhets
bild.»31

Även om bilden av Söderberg i grunden inte 
är annorlunda än den som redovisas i min av
handling Det lekfulla allvaret (1969) -  endast 
utvecklad, försedd med större antal belägg och 
med möjligheter till rikare belysning, större ny
ansering och klarare överblick över samman
hangen -  är det naturligtvis så, att åtskilligt nytt 
material har kommit till användning. Det mär
ker t. ex. Bo Magnusson, som själv är Söder- 
bergforskare, låt vara i mindre skala; han har 
skrivit några artiklar och uppsatser om Söder
berg, bl. a. i Svensk litteraturtidskrift 1981.

Oavsett hur väl det nya materialet har tagits 
till vara i boken, bidrar redan förekomsten av 
dessa källor, och de fakta de rymmer, till en 
rikare bild av Söderberg: mer sammansatt, be
lyst av flera källor, på samma gång tydligare och 
mer komplicerad. När källorna -  brev, proto
koll, intervjuer etc. -  återges får läsaren också 
en möjlighet att själv ta ställning till biografens 
tolkningar och hans helhetsbild.

Det rör sig här om åtskilligt hittills outnyttjat 
material: sådant som förut var helt okänt även 
för rutinerade Söderbergforskare (materialet 
från gymnasieföreningen Concordia vid Norra 
Latin); sådant som var känt av ytterst få perso
ner (Herbert Friedländers omfattande intervju
material); sådant som var känt i familjen men 
aldrig presenterat av forskningen (Söderbergs 
omfattande korrespondens med sina barn, 
framför allt med sonen Tom); sådant som hade 
blivit känt som existerande men ännu inte re
dovisats (Maria von Plåtens brev till Henning 
von Melsted och dennes dagbok -  ett material 
som kom i dagen vid min disputation 1969 och 
som sedan dess har väntat på att bli inplacerat i 
ett större sammanhang). Hit hör också brev
växling och intervjuer med Söderbergs tre barn 
i samband med arbetet på biografin.

Mot denna bakgrund ter sig Carina Waerns 
magistrala mening att boken »knappast [kom
mer] med några nya infallsvinklar» närmast 
oinitierad, även om dess syfte får antas vara det 
motsatta: att antyda kritikerns säkra kunskaper 
om Söderbergforskningens olika vinklar.32

Flera kritiker har noterat rikedomen i detta 
nya material, och åtskilliga har -  med tveklöst
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instämmande i den »nya» Söderbergbilden -  
påmint om den »gamla» bilden av honom, den 
som Stenström sammanfattar på följande sätt: 
»en passiv och oengagerad grubblare, en trött 
och tungsint kuf. Hemfallen åt dekadens och 
osedlighet sitter han där på sitt kafé och ser livet 
glida förbi, utan att orka ingripa.» Mot den 
bilden ställs, också med Stenströms formule
ring, en annan uppfattning: »Söderberg var ock
så en initiativrik och dådkraftig diktare, engage
rad i sin tids samhälls- och moralfrågor, orädd 
och trots sitt berömda tungsinne inte utan mun
terhet.»

Nu bör man inte göra stor affär av det nya i 
nyanseringen. Ingemar Wizelius skrev redan 
1939 en uppsats med den upplysande rubriken 
Hjalmar Söderberg, åttitalist och nittitalist, och 
före honom hade Kristian Elster i en här redan 
citerad essä 1928 belyst Söderbergs åttitalsarv. 
Temat är alltså sedan länge känt, även om det 
först på senare tid har blivit allmänt accepte
rat.33

Men även om flera av anmälarna i mera all
männa ordalag talar om nyheter, är det relativt 
få som konkret redovisar vad som är nytt, i 
första hand det nämnda nyttjade materialet. En 
förklaring är väl att de allra flesta av dessa 
kritiker inte har någon djupare förtrogenhet 
med Söderbergforskningen, och därför försik
tigtvis avhåller sig från en diskussion om detal
jer av detta slag. Det får då konsekvenser inte 
bara för recensentens information om käll
materialet -  något som väl är mistligt för den 
breda läsekrets som dagliga tidningar vänder sig 
till; det påverkar också kritikerns insikt om vär
det i den ena eller andra kompletteringen eller 
nyanseringen av Söderbergbilden. Tryggare då 
att med tunn eller bred pensel återge det biogra
fiska händelseförloppet, referera och samman
fatta sina intryck av Söderbergs öde, av hans 
personlighet och av hans verk samt att avge ett 
värderande omdöme om boken.

5
Å ena sidan kan kritikerna alltså med större 
eller mindre säkerhet uttala sig om nyhets
värdet i biografin; å andra sidan kan de efterly
sa sådant som saknas. Här finns en omfattande 
önskelista: Tryggve Lundh hade gärna sett Sö
derbergs förhållande till Strindberg mer be
lyst;34 Carl Olof Bergström och Karin Palm

kvist vill veta mer om Söderbergs danska fa
milj;35 Carl Olov Sommar saknar ett avsnitt om 
Söderberg som Stockholmsskildrare;36 Bo Mag
nusson menar att »skriet av omedelbart upp
levd existentiell djävlighet» försvinner genom 
biografens »ytterst nyanserade stilkonst», som 
lägger »vetenskaplig sordin» på redovisningen; 
Hans-Erik Östlund saknar »en djupare analys 
av Söderbergs politiska idéer och hans politiska 
journalistik»; den norske recensenten Arne 
Skouen väljer som en röd tråd den knapphändi
ga behandlingen av Söderbergs förhållande till 
Norge och hans betydelse för tre norska förfat
tare: Arnulf Överland, Helge Krog och Sigurd 
Hoel;37 Curt Isaksson saknar »en djupare idé
mässig förankring i tiden, ett bredare litteratur
historiskt perspektiv och en utförligare diskus
sion om Söderbergs författarskap, placerat i det 
samhälle där han levde och verkade.»38 Karin 
Palmkvist vill också veta mer om mottagandet 
av Söderbergs böcker; Pär Hellström efterlyser 
»en bredare bakgrundsteckning av skedets idé
historiska och kulturella rörelser»; och Lars 
Kromsten anser att det borde finnas »rika till
fällen att studera författarrollen, vad som 
skrevs, i vilka tidningar, motiven, problem som 
behandlades» -  något som nu tydligen skulle 
saknas i boken.39

Man kan naturligtvis göra den reflexionen att 
ett tillgodoseende av alla dessa beställningar 
skulle ha gjort boken ännu omfångsrikare, även 
om en del av det nuvarande stoffet hade avlägs
nats för att skapa utrymme för sådana utvik
ningar. Men man kan också ta fasta på Karin 
Palmkvists anmärkning: »Dessa frågor -  liksom 
de forskningsuppgifter Holmbäck generöst och 
uttryckligen ger uppslag till -  får behandlas av 
andra.» Det är också så boken är tänkt, och det 
är i den meningen som den i efterskriften karak
teriseras som mera »en sammanfattande inled
ning än som den ’definitiva’ biografin om Hjal
mar Söderberg» (579).

Det är också fler än Karin Palmkvist som 
omger sina beställningar med reservationer: 
»Efter läsningen av en så innehållsrik, upply
sande och medryckande framställning, varav 
här bara glimtar har getts, tar det emot att kom
ma med invändningar» (Carl Olof Bergström);
»Även en mycket innehållsrik biografi [----- ]
kan inte rymma allt» (Carl Olov Sommar); 
»skulle jag avge någon liten reservation, är det 
den, att han [förf] i sin sobra elegans blir alltför
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sober. Den metafysiska förtvivlan hos Stöder
berg] är nära att drunkna i denna soberhet. Men 
jag måste i samma andetag reservera mig mot 
mig själv. Den som eftersträvar en ’vetenskap
ligt’ hållbar bild av en författare tvingas till 
en språklig ansning av sina omdömen, som 
fjärmar honom från den avbildade trots att han 
kommit honom så nära. Vetenskaplighetens 
hinna har BH inte helt kunnat skaka av sig, helt 
enkelt därför att det är en oavsparkbar häm
sko.» (Bo Magnusson); »Den politiska journa
listiken [har] inte fått det intresse den förtjänar. 
Det är en brist, men det går förvisso att ha 
överseende med den. Vi har fått ett intensivt 
psykologiskt porträtt av författaren som kände 
och som skrev ’Hjärtats oro’.» (Hans-Erik Öst
lund); »naturligtvis är det otacksamt att gapa 
efter mer, när man just läst en biografi på 600 
sidor». (Karin Palmkvist)

Om både efterlysningarna och kritikernas 
egna reservationer mot dem kan man väl säga 
att de har varierande tyngd. Efterlysningarna är 
inte heller oemotsagda; det är flera av anmälar
na som i sak instämmer i Henrik Stangerups 
uppfattning: »Det er Holmbäcks store fortje
neste at han [----- ] hele tiden sætter ham
[ = HjS] in i tiden og viser ham som en kompro
misløs polemiker mod ’tidens onde tanker’.»40

Några av de efterlysta kompletteringarna 
hade onekligen lett till alltför stora utvikningar, 
som skulle ha stört bokens gestalt och inte 
överensstämt med dess karaktär av levnads
teckning. Sådana översikter eller specialstudier 
hör väl till den fortsatta forskning, som Karin 
Palmkvist tänker sig. Men andra noteringar gäl
ler förslag till goda ytterligare nyanseringar i 
bilden av Söderberg eller av hans verk -  sålunda 
kunde man väl tänka sig att både Magnussons 
och Östlunds synpunkter kunde ha tillgodosetts 
utan orimliga konsekvenser för vare sig gestalt
ning eller utrymme. Ett tydligare beaktande av 
Söderbergs »metafysiska förtvivlan» -  t. ex. i 
samband med den nu mycket summariska kom
mentaren till Drömmen om ålderdomen (285) 
och andra osökta sammanhang hade naturligt
vis endast berikat framställningen; och på ett 
liknande sätt behövde några vidgade stycken 
om Söderbergs politiska journalistik -  som i 
och för sig både refereras och kommenteras -  
ingalunda leda till några oformligheter.

Lars Kromstens anmärkning förefaller min
dre begriplig: eftersom »författarrollen, vad

som skrevs, i vilka tidningar, motiven, problem 
som behandlades» i fråga om Söderberg ägnas 
stort utrymme och åtskilliga synpunkter i bo
ken, måste efterlysningen gälla ett antal andra 
författarskap. Det verkar inte vara något kons
truktivt förslag.

6
Som jag har nämnt redan i inledningen, har det 
sedan mycket länge cirkulerat myter om Hjal
mar Söderberg. I biografin sammanfattas de på 
följande sätt: »egendomliga recensioner, de
battartiklar, motskrifter, insändare, uttalanden, 
myter, ’vanliga’ fördomsfulla rykten och rent 
förtal.» (270) Ett tema i flera av recensionerna 
är kommentarer till dessa myter och biografins 
försök att desarmera dem. Lennart Svedin ka
rakteriserar boken som »en samlad uppgörelse 
med myterna och fördomarna».41 Germund 
Michanek sammanfattar: »Möjligheten att
missuppfatta och beljuga Hjalmar Söderberg el
ler att missförstå och undervärdera hans verk
har [----- ] högst väsentligt reducerats».42 Myten
om Söderbergs lättja »kan Holmbäck effektivt 
avliva», skriver Helmer Lång;43 »En biografi 
över Hjalmar Söderberg är välkommen, kring 
få av våra författare har myterna frodats så 
livligt som kring honom» (Allan Sanström);44
»Nu återställer [----- ] Bure Holmbäck balansen
med ett sådant eftertryck, att den aldrig mer 
torde kunna rubbas [----- ]. Det moraliska ele
mentet i Söderbergs författarskap ligger ren
vaskat i dessa slutkapitel, utan möjlighet att 
längre blunda för.» (Gösta Kjellin)45 

På denna punkt förefaller boken ha nått sitt 
syfte; alla de recensenter som alls har befattat 
sig med »myterna», har energiskt förklarat dem 
punkterade. Så mycket dystrare kan det då an
ses vara, att nya myter har etablerats bland 
kritikerna, just med utgångspunkt i en -  feltol
kad -  uppgift i boken. Det gäller Söderbergs 
alkoholkonsumtion. I tre väsentliga samman
hang i biografin berörs detta ämne: ett refere
rande och analyserande avsnitt med utgångs
punkt i hans brev 1907 till Emilie Voss (som 
han just hade lärt känna, och som senare blev 
hans andra hustru); ett vittnesmål från våren 
1910; och ett brev från 1911. Boken redovisar i 
anslutning till breven 1907: »Det framgår av 
rapporterna till Emilie, att drickandet åtmin
stone tidvis var alltför ymnigt, och att han be-
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50 B. Holmbäck

traktar det med bekymmer. [----- ] [----- ] Det är
uppenbart att alkoholen vissa perioder vållade 
verkliga problem för honom.» (275 f.). Här 
finns också en summarisk kommentar om den 
psykologiska och den praktiska bakgrunden till 
drickandet, och det står helt klart att båda i 
första hand är bundna till en bestämd period i 
hans liv: främst vintern 1907-1908.

Vittnesmålet har getts av konstnären och för
fattaren Gunnar Cederschiöld, som har berättat 
om sina möten med Söderberg våren 1910: 
»ransonen [för en eftermiddag] var en helbutelj 
White Horse». Detta återges i biografin, med 
kommentaren: »Det låter osannolikt mycket, 
men även om det är starkt överdrivet hade han 
uppenbarligen ännu inte löst sina alkohol
problem.» (335)

I januari 1911 hade Söderberg lagt sig i »torr
docka» på sanatoriet i Ulricehamn; därifrån 
återges ett brev, där han bl. a. skriver: »dricker 
ingen whisky. Har nästan glömt hvad whisky 
är.» (347)

Efter denna notis görs i boken inga uttalan
den om hans dryckesvanor, som kan tyda på 
något återfall; däremot återges ett brev från 
1916, där han apropå spåren av sitt tidigare 
missbruk talar om »den tid då jag ännu lefde i 
synden.» (401)

Bilden förefaller sålunda mycket klar. Ändå 
har inte mindre än fem av recensenterna gett 
denna punkt en särskild betoning. Thure 
Stenström ägnar ett visst utrymme åt Söder
bergs förhållande till alkoholen: »I det första 
världskrigets eftermiddagsskymningar och un
der åren dessförinnan satt Söderberg på Wivels 
i Köpenhamn och bälgade i sig en helflaska
whisky per sittning. [----- ] det bidrog inte till
någon riktigt god ansiktsfärg. Man har intrycket 
att han med åren blev alltmer blåviolett.»46 
Svante Nordin breder på ännu kraftigare: 
»Söderberg utvecklade sina under ungkarlsåren 
grundlagda krogvanor i riktning mot stadig 
överkonsumtion av alkohol. Ännu under sina 
senare Köpenhamnsår [ = 30-talet?] rapporteras 
han varje kväll ha besökt Wivel och förtärt en 
butelj White Horse.» Även Bo Magnusson ger 
en överdriven bild av konsumtionen, genom att 
inte precisera vilken tid det gäller: »En hela 
White Horse var den dagliga groggdosen.» Al
lan Sanström ger samma effektfulla samman
fattning som Nordin: bilden av flanören »blir 
mindre romantisk, när man får veta, att han

[HjS] dagligen, årtionde efter årtionde, konsu
merade en helflaska whisky!» Lennart Hell
ström är inte mera återhållsam:» En annan fak
tor som präglade Söderbergs hela liv var alko
holen. Han drack tidvis kraftigt i långa peri
oder.»47

Man har redan kunnat se, att dessa oerhört 
överdrivna påståenden -  som alltså helt saknar 
stöd i bokens redovisning -  har satt spår i ny 
legendbildning kring Söderberg, t. ex. i kåsör
världen, där ämnet kan förefalla lockande, och 
där omsorgen om fakta inte alltid hör till de 
främsta dygderna.48

Så har alltså något av den gamla mytfloran 
försvagats, åtminstone inom en begränsad del 
av publiken, men samtidigt har en ny myt ska
pats genom recensenternas försorg. När man 
ställer sig kritisk till en sådan effekt, kan det ske 
utan moraliska övertoner; det rör sig om ett 
enkelt konstaterande, ett blottläggande av en 
skribentmekanism. Man har heller ingen anled
ning att uppfatta en sådan kritik som något 
slags försvar för Söderberg, icke heller för den 
bok som utan grund har nyttjats för att inspire
ra den nya myten. Vad det handlar om är dis
tinktionen hos kritikerna mellan sant och falskt; 
men även om en attitydskillnad mellan veten
skap och journalistik. Det är också viktigt att 
konstatera, att grundattityden till boken i samt
liga dessa fall är uppskattande, eller rentav myc
ket uppskattande. Misstagen har sålunda inte 
att göra med allmänt slarvig, illvillig eller nedlå
tande läsning av berättelsen om Hjalmar Söder
bergs liv.

Att dessutom ett antal mindre misstag har slun
kit med hör kanske till recensionsgenrens ofrån
komligheter: Nils Berman attribuerar felaktigt 
en anekdot om Söderberg och Hitler till biogra
fin, där den inte förekommer;49 Curt Bladh 
uppger -  tvärtemot vad som står i texten -  att
»Söderberg [----- ] väntade sig ett åtal» för Jesus
Barabbas;50 Lis-Greta Calltorp påstår att en av 
Maria von Plåtens »erotiska förbindelser» var 
med Levertin, vilket klart vederläggs i boken;51 
Helmer Lång återger Söderbergs kända ironiska 
löfte om ett »Nobelpris av fem kronor» såsom 
gällande begreppet »moral». Samma misstag 
har visserligen också Olle Holmberg gjort, i en 
berömd essä, men det blir inte riktigare för det: 
Söderberg talar om »ordet ’osedlighet’».52 Len
nart Hellström uppger, utan stöd i boken, att de
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2000 brev från Hjalmar Söderberg som finns 
bevarade, och som i boken omtalas som en del 
av dess källmaterial, skulle finnas i Göteborgs 
universitetsbibliotek.

Man kan naturligtvis inte kräva samma an
svar för citatkontroll, korrekta referat och 
omsorgsfulla faktakontroller hos dagstidningar
nas recensenter, som man normalt väntar sig i 
vetenskapliga skrifter; såväl tidsnöd som be
gränsningar i både förkunskaper och kontroll
möjligheter gör det rimligt med ett visst över
seende, och detta bör väl gälla även akademiska 
forskare som uppträder som anmälare, inte en
dast vetenskapligt mera oerfarna skribenter.

Å andra sidan används tidningsartiklar inte 
sällan som källmaterial -  låt vara med en viss 
försiktighet -  i det vetenskapliga arbetet, och 
dessutom utgör de som regel den viktigaste 
kunskapskällan för allmänintresserade läsare. 
Att journalister i mycket stor utsträckning an
vänder gamla (och även nya) klipp som materi
al för sitt arbete är dock kanske den viktigaste 
omständigheten, eftersom deras källkritiska in
stinkt av flera skäl är mindre utvecklad än fors
karnas, samtidigt som de når en stor läsekrets; 
de bidrar alltså rätt ofta till att konservera felak
tiga uppgifter.

De slutsatser som kan dras av de här redovi
sade iakttagelserna -  i ett stort material angåen
de en, gemensam text -  är inte helt uppmunt
rande på denna punkt, även om varje anmärk
ning för sig kanske inte kan sägas vara betydan
de. Noteringarna vittnar i varje fall om ett sätt 
att arbeta.53

7
Även om en biografi av den sort som här disku
teras inte i första hand framträder som ett ve
tenskapligt specimen av samma slag som t.ex. 
en doktorsavhandling, utan är skriven för en 
bredare publik (och därtill med genrens utrym
me för en personlig hållning), så måste den ingå 
i en forskningstradition: den bygger på ett om
fattande äldre material av delvis vetenskaplig 
karaktär, och den syftar till att utgöra stöd och 
inspiration för kommande forskning.

Denna aspekt har diskuterats av några anmä
lare, egentligen förvånande få. Stenström bekla
gar att notapparaten inte är fylligare, och mar
kerar därmed sin naturliga uppfattning att bo
ken skall kunna användas som underlag för ve

tenskapligt arbete. Förhållandet till tidigare och 
kommande forskning berörs av flera anmälare: 
»Även synpunkter och resultat från andra fors
kare, främst Rein och Lagerstedt, har Holm- 
bäck välavvägt och med erkännande arbetat in i 
sin text.» (Gösta Kjellin) »Holmbäck är generös 
mot dem av sina samtida som har bidragit till 
Söderbergforskningen, både raden av avhand- 
lingsskribenter och den ojämförlige biblio- 
grafen Herbert Friedländer.» (Lennart Boh
man)54 »Andra får ta vid och forska om Hjal
mar Söderbergs liv, där finns ännu mycket att 
göra.» (Ann Öhrberg)55 Och Karin Palmkvist 
talar om »de forskningsuppgifter Holmbäck 
generöst och uttryckligen ger uppslag till».

Att biografin i sig själv är ett omfattande 
forskningsresultat har -  knappast överraskande 
-  noterats av åtskilliga anmälare. Det aktualise
rar vissa metodfrågor. Källkritiska problem kan 
någon gång förekomma; Gösta Kjellin noterar 
om barndomskapitlet: »Här arbetas i över
raskande hög grad med söderbergska litterära 
texter, vari författaren antas ha brandskattat sin 
barndomsmiljö på stoff. Dessa texter är visserli
gen litteratur, men inte alltid fiktion, motiverar 
Holmbäck. Det kallar jag konståkning på myc
ket tunn is. Dock utförs numret elegant och 
med bibehållen balans och efterlämnar inga 
vakar.»

Bokens vederhäftighet, grundlighet, trovär
dighet och »flödande» rikedom på fakta och 
synpunkter är ett vanligt tema; det talas om 
»imponerande forskningstålamod» (Klas Palm
kvist)56, »total behärskning av materialet» (Bo 
Magnusson), »ambition och fullständighet» 
(Helmer Lång), »kraft och uthållighet» (Curt 
Isaksson). För många av kritikerna är omfånget 
i sig självt en faktor att kommentera: »en maje
stätisk volym på mer än 600 sidor, lättare att 
läsa än vad man med hänsyn till omfånget kun
de befara, vilket sammanhänger med att fram
ställningen är mycket välskriven och initierad, 
sobert tryckt och försedd med uppiggande il
lustrationer.» (Thure Stenström); »På drygt 600 
sidor vandrar Holmbäck fram genom Söder
bergs liv och verk, förklarar, utreder, korri
gerar, balanserar, noggrann med fakta och de
taljer, uppfriskande och fängslande i de stora 
och färgrika penseldragen.» (Germund Micha- 
nek); Dan Sjögren talar om denna »biografiska 
tegelsten», men meddelar att han »sträckläste 
boken under en dag».57



52 B. Holmbäck

De flesta anmälarna kommenterar på vari
erande sätt bokens volym som en tillgång, up
penbarligen i insikt om att även en så utförlig 
berättelse endast fragmentariskt kan ge en 
rättvisande bild av en människas liv, och att en 
generös redovisning av källmaterial och samti
da vittnesbörd lättare gör läsaren delaktig i be
dömningen av föremålet.

Alla uppskattar dock inte denna syn på upp
draget och dess konsekvenser. Per Arne Tjäder 
finner den »stundtals alldeles för utförlig», och 
Anders Ollfors anför en liknande kritik.58 Vive
ka Heyman har kommit på den excentriska 
idén att väga boken, och meddelar resultatet.59 
Man tycker sig redan i kritikernas anslag på 
denna punkt kunna se deras grundinställning 
till boken: Tjäder talar om »en kloss på över 
600 sidor», och Heyman kallar den en »kvarn
sten», medan Thure Stenström och Christina 
Carlström beskriver den som »majestätisk»60, 
Oskar Hörmander61 och Lars Anell62 kallar den 
»magnifik», Henrik Stangerup »monumental».

Också rubrikerna -  väl som regel inte satta av 
artikelförfattarna -  kan signalera kritikernas at
tityder: »Storverk om Söderberg» (Carl Olof 
Bergström); »Bokhöstens stora händelse» (Ove 
Sandell);63 »Imponerande porträtt i helfigur» 
(Per-Olof Backman);64 »En monumental Söder- 
bergbiografi» (Göran R. Eriksson);65 »Ett upp
slagsverk att sträckläsa» (Dan Sjögren); »Sö
derberg -  kärleksfullt och fyrkantigt» (Göran 
Hägg); »En jämntjock Söderberg» (Per Arne 
Tjäder); »Gråskval om Hjalmar Söderberg» 
(Viveka Heyman).

Den skala där dessa anmälningar kan place
ras -  med beaktande av deras grad av nyans
rikedom, egen stil, konstruktiv kritik, generosi
tet och noggrannhet i faktaupplysningar, omdö
me i läsningen, öppenhet för bokens karaktär 
och budskap, sinne för relevans, uppfattning 
om Söderberg, sympati eller antipati gentemot 
biografen etc. -  är mycket vid, även om det är 
oundvikligt att konstatera, att de flesta ligger på 
den ena sidan av skalan, den »positiva». De 
punktanmärkningar som har anförts i det före
gående kan möjligen tyckas motsäga ett sådant 
påstående, men de gäller i de flesta fall enstaka 
dissonanser inom i övrigt generösa och ofta em
patiska recensioner. För att ge en uppfattning 
om spännvidden i de sammanfattande omdö
mena må anföras karakteristiker från å ena si
dan Helmer Långs anmälan (dock utan att där

med explicit placera den som den yttersta åt ena 
hållet), å andra sidan Viveka Heymans. Det är 
svårt att tänka sig att det handlar om exakt 
samma text. Lång skriver: »Det finns få biogra
fier på svenska som kan mäta sig med hans i 
ambition och fullständighet, kanske Bööks om 
Tegnér, Algot Werins om Vilhelm Ekelund. 
Jämförelsen med dessa giganter inom svensk 
litteraturforskning säger en hel del!». Heyman 
skriver: »Holmbäcks egenhändigt skrivna andel
i luntan innehåller [----- ] ingenting värt
uppmärksamhet.»

Med tanke på att de här diskuterade drygt 80 
artiklarna gäller en enda text kan spännvidden 
förefalla förbluffande. Det måste dock uttryck
ligen betonas, att Heymans bidrag är helt isole
rat på denna skala -  inte bara om skalan gäller 
mellan oreserverad uppskattning och totalt 
underkännande, utan också om den avser av
ståndet mellan konstruktiv granskning och per
sonligt känsloutbrott. Några försök i artikeln till 
konkretisering av kritiken tycks visa att hon 
inte har uppfattat vad som faktiskt står i texten. 
Om man vill utpeka någon artikel bland de 
övriga, som snarare kan beskrivas som »nega
tiv» än som »positiv» på flera av de angivna 
punkterna, skulle det kunna vara Per Arne Tjä
ders. Den ligger dock mycket långt från Hey
mans och är skriven med en helt annan kompe
tens, argumenteringssträvan och balans i per
spektiven, även om den är föga generös; Hey
mans artikel bör därför snarast placeras utanför 
skalan, om denna skall ge en rättvisande bild av 
de samlade anmälningarna. I sin hjälplöshet in
för uppgiften kan hennes bidrag något likna en 
presentation i en litteraturkrönika i Hallands 
Nyheter (28.11.88), där den anonyme skriben
ten -  i och för sig välvilligt inställd till boken -  
beskäftigt ger anvisningar om avsnitt som läsa
ren kan hoppa över, om han finner »sidantalet i 
mastigaste laget» eller inte är »forskningsinrik- 
tad»: »Den läsare som så vill, kan starta på 
sidan 114 med debutromanen Förvillelser».

8
Uppgiften för en kritiker som skriver i en tid
skrift eller i en daglig tidning -  stor eller liten -  
är att ge sina läsare en upplysande och väg
ledande bild av de böcker han eller hon presen
terar. Förutom de självklara krav på skri vtalang 
och kompetens som läsarna har rätt att ställa är
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det rimligt att vänta sig en viss återhållsamhet i 
det privata tyckandet (utan att anmälaren där
med skall behöva avstå från en personlig stil 
eller uppriktiga värderingar). Läsekretsen är 
stor och blandad, och det måste antas att alla 
inte delar kritikerns privata värderingar om vad 
som är bra eller dåligt, viktigt eller onödigt. 
Kritiska synpunkter måste beläggas och exem
plifieras på ett hederligt sätt, så att läsaren har 
en möjlighet att själv ta ställning till den dialog 
som kan sägas pågå mellan författare och kriti
ker.

På en faktabok ställer man krav bland annat i 
fråga om korrekta sakuppgifter, stöd för på
ståenden, avvägning mellan väsentligt och 
oväsentligt, en strävan till balans och objektivi
tet, en vetenskaplig grundsyn. Är det inte rim
ligt att ställa motsvarande krav på den recen
sion som presenterar faktaboken?

Det kan förefalla som om de här företagna 
granskningarna i viss mån skulle ha gett ett 
ganska negativt resultat på den punkten. Så är 
dock inte fallet. Det är sant att jag har genom
fört ett delvis kritiskt tema, påvisat exempel 
både på onödiga slarvfel och på omdömen utan 
stöd i texten. Ofrånkomligen kräver sådana av
snitt större utrymme än konstateranden att en 
recension eller en grupp recensioner inte för
anleder några konkreta anmärkningar, och 
huvudintrycket av detta omfattande recen- 
sionsmaterial är ändå en ambition hos de flesta 
kritikerna att förmedla till läsaren både faktisk 
information, saklig granskning och en uppfatt
ning om den läsupplevelse recensenten har haft.

Man kan som ett exempel ta Thure Sten
ströms artikel, som är både välmatad och ele
gant: det bestående intrycket, även efter en kri
tisk prövning av dess reserverande inslag, är 
övervägande konstruktivt: han har lyckats ge 
inte bara ett intresseväckande snabbporträtt av 
Hjalmar Söderberg och en sammanfattning av 
olika epokers syn på honom, utan också en fyl
lig och informativ karakteristik av boken. Han 
äger också en säker, personlig stil.

Det finns åtskilliga recensioner av liknande 
slag -  innehållsrika, generösa med fakta och 
intryck, och samtidigt präglade av både en per
sonlig uppfattning om Söderberg och en person
lig stil: Tryggve Lundh, Carl Olof Bergström, 
Carl Olov Sommar, Ove Sandell, Germund Mi- 
chanek, Bo Magnusson, Erik Lundberg, Hans- 
Erik Östlund, Per-Olov Backman, Helmer

Lång, Göran R. Eriksson, Gösta Kjellin, Len
nart Bohman, Henrik Stangerup, Ingrid Net- 
tervik.66

En biografi av detta slag är både en samman
fattning och en startpunkt. Den är ett resultat 
av forskning -  egen och andras, utnyttjar det 
primärmaterial och det tryckta material som 
föreligger; men den blir också själv -  nästan 
oavsett sin kvalitet -  ett underlag och en refe
renspunkt för kommande forskning och jour
nalistik: som kunskapskälla, som uppslagsbok, 
men också som utmaning och inbjudan till kri
tisk debatt.67

Åtskilliga recensenter har kommenterat en 
mening i efterskriften; boken betecknas där 
»mera som en sammanfattande inledning än 
som den ’definitiva biografin’ om Hjalmar 
Söderberg». (579) I många fall har detta utta
lande ställts i kontrast till bokens omfång och 
innehållsrikedom, som regel med en ton av lätt 
reserverad förståelse. Germund Michanek 
skriver, med ett stänk av vänlig ironi: »Man får 
väl acceptera denna terminologi och samtidigt 
konstatera, att boken som Söderberg-Kunde, er- 
ster Teil, Einleitung, fyller högt ställda an
språk.»

Endast några av kritikerna har fäst uppmärk
samhet vid fortsättningen av den citerade tex
ten: »Det finns en rad begränsningar, både av
siktliga och oavsiktliga, som förhoppningsvis 
skall locka den fortsatta forskningen om honom 
[ = HjS] till kompletteringar, nyanseringar och 
korrigeringar.» (Ibid.) Det borde ändå vara helt 
klart, att den första deklarationen är något mer 
än en kokett åtbörd av blygsamhet -  att den 
uttrycker en realistisk insikt om att forskningen 
går vidare: inte bara genom att nytt material 
och nya perspektiv kan leda andra forskare till 
nya resultat, utan också därigenom att texter, 
händelser, sammanhang och perspektiv som 
har fått en blygsam plats i denna biografi kan 
föranleda kommande forskning till andra 
avvägningar.

Även om Söderbergbilden numera i stora 
drag får anses vara ganska enhetlig, dels därför 
att Hjalmar Söderberg redan under sin livstid 
var en så känd och omskriven författare, dels 
därför att det föreligger en relativt gedigen 
forskning om de viktigaste dragen i hans verk 
och hans person, ligger det i sakens natur att en 
levnadsteckning av detta format, som har ut
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nyttjat ett omfattande nytt material, kan tillföra 
vissa nya drag. Vi har sett att flera av recensen
terna har uppfattat detta. Med ny tydlighet ser 
man hos Söderberg hans konsekvens, samman
hangen i hans utveckling, mönstret i hans 
författarskap.

En inbjudan till diskussion, som boken for
mulerar, men som ingen av anmälarna tycks ha 
tagit vara på, gäller Söderbergs utveckling efter 
Historietter: »Kanske hade han följt den påbör
jade vägen, den ’rena konstens’, om omständig
heterna hade varit andra.» (579) Det är visserli
gen sant att det stycke där denna tanke utveck
las, följs av en välmotiverad reservation: »Det 
kan naturligtvis förefalla meningslöst att speku
lera över vad som kunde ha inträffat, ’om’ ... 
Det finns inte heller något underlag för att for
mulera en hypotes.» (Ibid.)

Men ändå finns det flera skäl att diskutera 
den litterära tendens som Historietter tycks an
tyda, mot bakgrund av inte bara Söderbergs 
litteraturkritik -  som naturligtvis förtjänar en 
betydligt mer utförlig och ingående analys än 
den som kunde rymmas i denna biografi -  utan 
också den hänvisning till Reidar Ekner som 
görs i boken, och som heller ingen har tagit upp. 
Ett av dessa skäl är att Söderberg -  som oftast 
uttalar sig mycket återhållsamt om sina verks 
värde -  ansåg sig ha lyckats med Doktor Glas, 
och att just den boken i våra dagar har rönt ett 
påfallande intresse både inom och utanför Sve
rige: den har sedan 1968 översatts till åtta 
språk, den har framförts som teaterföreställning 
(även i televisionen) och den håller sedan några 
år på att gestaltas som opera (musik: Arne Mell- 
näs, libretto: Björn Håkanson).68

Att Historietter och Doktor Glas har intresse 
för en sådan diskussion har naturligtvis sam
band med att avgörande kriser i Söderbergs 
arbetssituation, ja, i hela hans tillvaro, råkade 
inträffa just efter dessa böcker. Han gifte sig tre 
kvarts år efter Historietters utgivning, och insåg 
mycket snart att det var ett misstag; och ett 
halvår efter Doktor Glas utgivning inträffade 
den dubbla katastrofen, äktenskapets kollaps 
och slutet på förbindelsen med Maria von Plå
ten. Om det nu är så att Historietter har en 
särställning i den svenska novellkonsten -  en 
uppfattning som inte är ovanlig -  och att Dok
tor Glas är det verk som Söderberg själv var 
mest nöjd med (något som dokumenteras i bio
grafin), kunde det kanske vara värt att upp

märksamma att en lovande litterär utveckling 
två gånger bröts av påfrestande biografiska 
omständigheter, och att hans produktion på fle
ra plan bär spår av detta.

Både för den som finner biografisk litteratur
forskning meningsfull som en av metoderna för 
att belysa ett författarskap, och för den som 
anser kunskap om författarens levnadsöde irre
levant för förståelse av verken, skulle dessa no
tiser kunna vara intressanta. Den utmaningen 
har emellertid ingen antagit. Den är kanske allt
för oförsiktig, eller alltför oklart framförd? Att 
ett samband existerade mellan Söderbergs liv 
och hans litterära verk har han själv åtskilliga 
gånger klargjort, och som en allmän iakttagelse 
har mer än en av anmälarna noterat att boken 
har påvisat sådana samband.69

Inte bara Söderbergs litterära utveckling har 
fått en klarare belysning; även kontinuiteten 
och spänningen i hans politiska utveckling do
kumenteras med åtskilliga exempel -  från de
batten i gymnasieföreningen Concordia 1887 
om attityder till kriget till hans engagemang för 
Finland och hans instämmande i Rickard Sand- 
lers kritik mot samlingsregeringens försiktiga 
hållning under vinterkriget. Det är en helhets
bild, byggd på ett myller av detaljer, hämtade 
från en rad olika källor. Den tecknar både en 
bakgrund och ett sammanhang, men också kon
sekvenserna därav för Söderbergs författarskap: 
i livssyn, i moralisk hållning, i politiska och 
religionshistoriska frågor.

Man kan naturligtvis erkänna -  som åtskilliga 
av kritikerna gör -  att mycket av detta är nytt, 
utan för den skull hävda att den allmänna bil
den av Söderberg förändras radikalt.

Även på ett annat plan ger en bok av detta 
slag, genom sin omfattning, nya möjligheter -  
både för författaren och för läsaren. Den tidi
gare forskningen om Hjalmar Söderberg ger 
prov på en rad olika metoder: textanalytisk, 
komparativ, biografisk, motivhistorisk, idéhi
storisk, stilistisk ... En biografi kan efter behov 
använda alla dessa metoder, när de har en funk
tion att fylla i presentationen av de enskilda 
verken. Denna synpunkt har knappast explicit 
berörts av recensenterna, även om många up
penbarligen har sett metoderna användas, och 
som regel finner resultaten tillfredsställande.

Ibland tycker man sig dock möta utslag av 
amälarnas egna preferenser: i exemplen på de 
aspekter de saknar eller sådant de vill betona.
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(Denna typ av kommentarer skymtar både i 
negativa och i positiva påpekanden; de kan 
stundom ha en påtaglig lokal anknytning, som 
när Arne Skouen vill läsa mera om Norge, eller 
när Blekinge Läns Tidning redan i recensionens 
rubrik framhäver Söderbergs syster Frida, som 
var lärarinna i Karlskrona (20.12.88), eller när 
recensenten, Göran Pehrson, i Karlskoga-Kuri- 
ren (18.11.88) i en särskild notis konstaterar att 
en tidigare chefredaktör i ortens andra tidning 
utsätts för en kritisk kommentar i boken.)

Man kan också notera att endast en av alla 
dessa anmälare (Anders Johansson) har tagit 
upp den aspekt som jag inledningsvis, med refe
rens till Thure Stenströms och Carl Fehrmans 
artiklar om den litterära biografin, har påmint 
om: dess legitimitet som litteraturvetenskaplig 
genre.70 Även detta faktum kan väl ses som ett 
uttryck för hur självklart biografin nu accepte
ras -  oavsett vilka synpunkter man kan ha på de 
enskilda verken i genren. »Det är intressant att 
se hur litteraturvetenskapen nu efter en rad me
todiska experiment tycks ha återgått till att sät
ta en diktares produktion i relation till hans liv 
och till det samhälle, de idéer och strömningar 
som påverkat hans diktning», skriver Lennart 
Bernesjö.71

Biografins hållning till Hjalmar Söderberg 
rymmer en rad nyanser: där finns sympati (nå
got som öppet erkänns i efterskriften); där finns 
en strävan till största möjliga generositet mot 
läsaren i redovisningen av perspektiv, synpunk
ter och källmaterial; där finns en genomgående 
strävan till korrekthet i framställningen av re
levanta sakuppgifter (vare sig de är smickrande 
för föremålet eller ej) och klara belägg för de 
värderingar som förekommer (i åtskilliga fall 
återger de omdömen av Söderbergs samtida). 
Men där finns också ibland ett stänk av lätt 
ironi, när de skildrade situationerna eller de 
kommenterade texterna kan ge skäl för det, och 
en uttalad kritisk distans i de fall då författaren 
tar klart avstånd från Söderbergs uppfattning 
eller explicit bedömer något verk (eller inslag i 
ett verk) som mindre lyckat. (Som exempel på 
en excentrisk eller mindre respektingivande 
nimbus hos föremålet må nämnas anekdoten 
om hans schackparti per telefon vid förlov- 
ningsfesten, hans praktiska handfallenhet, hans 
flyktartade uppbrott i krissituationer och hans 
spritvanor under den svåra perioden; exempel 
på ifrågasättanden är kommentarerna till Sö

derbergs recension av Gösta Berlings saga, hans 
inställning till kvinnlig rösträtt, en scen i Ödes
timmen,, kompositionen i några noveller, hans 
syn på Versaillesfreden.) Dessa nyanseringar i 
boken har explicit kommenterats av några få av 
recensenterna, även om flera i allmänna termer 
konstaterar att boken inte är okritisk.

En annan kontrast, som anmälarna hellre har 
uppehållit sig vid, är dubbelheten i Söderbergs 
personlighet. Jag har redan citerat Thure 
Stenströms formuleringar om dessa motstridiga 
karaktärer. I boken sammanfattas de sålunda: 
»Dubbelheten finns både i hans personliga 
framtoning och i hans verk. Där finns ironi, 
skepsis, gamängdrag, flanörens elegans och 
kvickhuvudets likgiltiga eller ’gallsjuka’ leende; 
där finns också bilden av den ensamme, trötte, 
frusne, honom som livets tåg har gått förbi. 
Men där finns på samma gång den intellektuella 
skärpan, den språkliga exaktheten, den veten
skapliga grundinställningen, den politiska klar
synen, den moraliska oräddheten, den pole
miska stridbarheten, konsekvensen i tanke, ord 
och handling. Både i sina egna tankar och i sitt 
författarskap arbetade han med motsatser, ett 
dualistiskt mönster som förklarar en del av 
spänningen i hans verk.» (576)

En noggrann genomgång av boken visar att 
vart och ett av alla dessa omdömen om hans 
karaktär har goda och redovisade belägg, och 
det är väl därför som denna sammansatta bild 
accepteras, med större eller mindre emfas, av 
de allra flesta anmälarna, även om knappast 
någon gör affär av det här antydda »dualistiska 
mönstret» i hans verk.

Som jag har noterat i inledningen, har anmäl
ningarna av denna biografi nått -  kunnat nå -  
en sammanlagt mycket stor publik. Å andra 
sidan är emellertid denna publik uppdelad i ett 
mycket stort antal delpubliker, som var för sig 
bara har tagit del av någon eller några enstaka 
recensioner, och därmed har de nåtts av olika 
bilder av boken. Man kan som exempel mot 
varandra ställa Thure Stenströms perspektiv
rika anmälan i Svenska Dagbladet och Ingemar 
Wizelius i Dagens Nyheter; den senare (som 
inte säger ett ont ord om boken) koncentrerar 
sig helt på Söderbergs äktenskapliga problem 
och avstår från kommentarer om hans litterära, 
politiska och religionskritiska utveckling. Man 
kan notera skillnaden i allmän värdering mellan
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Ove Sandell i Kvällsposten och P. A. Tjäder i 
Göteborgs-Posten eller attitydskillnaden mellan 
Ingrid Nettervik i Smålandsposten och Carina 
Waern i Arbetet.

Med våra onyanserade vardagliga värderings- 
begrepp kan man säga att de allra flesta av dessa 
recensioner är »uppskattande», i åtskilliga fall 
»mycket uppskattande»; men skillnaden i 
informationsvärde, karakteriseringsmetod och 
val av perspektiv varierar ändå mycket tydligt, 
naturligtvis bland annat beroende på att kom
petensen skiftar. Läsarna, »den stora publi
ken», har alltså nåtts av varierande bilder, bero
ende på vilken kritiker de har läst, och vilken 
attityd denna skribent har haft gentemot Hjal
mar Söderberg -  och gentemot biografen.

Att antalet recensioner är stort medför flera 
nyttiga konsekvenser: det är många recensent
karaktärer, recensentkompetenser och recen
sentlynnen som kommer till tals. Mångsidig
heten i bokens bedömning får därmed lättare 
att komma till uttryck. Det stora antalet skapar 
samtidigt ett slags anonymisering vid en gransk
ning av dem: de enskilda kritikerna tenderar att 
försvinna i mängden; de grupperar sig, stödjer 
varandra eller kontrasterar mot varandra. Och i 
den meningen kan denna rika samling utgöra 
ett användbart material för en receptionsstudie; 
man kan betrakta recensionsflödet som ett eget 
studiematerial, låt vara att detta material byg
ger på ett bestämt verk och naturligtvis måste 
ställas i relation till denna gemensamma ut
gångspunkt.

Det finns många fall där mönstret i en boks 
mottagande har varit brokigare än i detta, svå
rare att få grepp om, mera splittrat. Men de 
olikheter som här föreligger fungerar ändå som 
en påminnelse om att recensionsverksamhet 
kan vara ett slags dialog mellan kritikerna -  den 
ene tycker si, den andre så; en finner en sak 
viktig, en annan något helt annat. De allra flesta 
har i varje fall förstått boken.

Det händer då och då att kritiker direkt pole
miserar mot varandra.72 Så sker här endast en 
gång -  när Anders Ollfors karakteriserar Vive
ka Heymans anmälan som »infam», »djupt 
orättvis», troligen »färgad av personlig ran- 
cune», full av »etterdrypande och överdrivet 
negativa omdömen». (En intressant läsar- 
mekanism är att Ollfors trots detta vältaliga 
avståndstagande inte helt tycks ha undgått att 
bli smittad av själva synsättet i Heymans arti

kel, som han säger sig ha läst innan han skrev 
sin egen.)

En gång förekommer också en instämmande 
hänvisning till en annan anmälare -  när Per A. 
Sjögren skriver: »Den hjälper oss, som Karl 
Vennberg sagt, förstå vår oresonliga kärlek till 
Söderberg.»73

Huvudintrycket av de allra flesta av dessa 
recensioner är ambition, ansvarskänsla och om
döme. Man kan naturligtvis undra över hur 
samma text å ena sidan kan inspirera ett stort 
antal kritiker till omdömen som »välskriven» 
(Sven Slotter, Lennart Hellström), »mycket 
välskriven» (Stenström), »välskrivet, veder
häftigt och trovärdigt» (Nordin), »välskriven, 
bitvis gripande» (Stefan Sandelin), »En mycket 
välskriven bok, lärd men inte tung, inträngande 
men inte överlastad, objektiv men kärleksfull» 
(Sjögren), »denna episkt färgstarka skildring» 
(Wilhelm Fischer), »helgjuten och lättill
gänglig» (Bergström), »Holmbäck eftersträvar 
oavlåtligt -  i Söderbergs anda -  en konkret, läs- 
vänlig stil» (Sommar), »lättläst» (Bohman), 
»lättläst och underhållande» (Eriksson), »Oav
brutet underhållande [----- ] Holmbäcks be
härskning av stoffet gör allt lättläst» (Birger 
Christofferson), »lättillgängligt skriven» (Klas 
Palmqvist), »det är flyt i Holmbäcks text» (Stig 
Stierna), »initierat och medryckande» (Aneer), 
denna »starka läsupplevelse» (Kjellin), »en 
fröjd att läsa» (Owe Wikström), »höchst fes- 
selnd und lehrreich» (Anni Carlsson), »svårt att 
sluta läsa när man väl har börjat» (Karin 
Palmkvist), »Holmbäck är själv en god stilist» 
(Karl Palmqvist), »Bure Holmbäck har gått i 
Hjalmar Söderbergs stilskola» (Svedin), denna 
»ytterst nyanserade stilkonst» (Magnusson), 
»Holmbäcks lysande, episkt breda skildring» 
(Sanström), nästan »lika stor njutning som att 
läsa Hjalmar Söderbergs bitterljuva romaner» 
(Margareta Hall), »Hans språk är njutbart och 
innehållet bitvis lika spännande som en väl
skriven thriller eller kärleksroman» (Nettervik); 
-  och å andra sidan föranleder flera kritiker till 
motsatta betyg: »den lite fyrkantiga stilen» 
(Hägg), »lite fyrkantiga stil» (Carlström), »själv 
har han ingen riktig stil» (Tjäder), »ingen lätt
läst biografi» (Lars Jonsson), »gråtrist, utdra
gen, vattnig, medelproportional svenska» 
(Heyman), »utan lyft» (Ollfors).74

Även om ingen skulle vilja föreslå en omröst
ning i värderingen av en stil, och även om man
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inte sällan kan iaktta att sådana värderingar har 
tydliga subjektiva inslag, förefaller denna grup
pering intressant. Vad är det som gör att vissa 
läsare, de allra flesta, tycker sig se en rad stilis
tiska kvaliteter i samma text som några är 
okänsliga inför eller -  i ett fall -  rentav visar 
aggression mot? Hur kommer det sig att en del 
läsare är lyhörda, andra lomhörda?

Buffons sentens att »stilen är människan» är 
utgångspunkt för bokens efterskrift (573). Den 
tolkas där som den väl i allmänhet brukar tol
kas: som ett uttryck för författarens person
lighet. Ibland tycker man sig dock märka att 
sentensen i någon mån är tillämplig även för att 
karakterisera läsaren; det subjektiva i vårt för
hållande till en stil kan tydligen verka både hos 
sändaren och hos mottagaren.

»Jag frågar mig ofta om inte läsaren är tex
tens verklige upphovsman», säger den paragua
yanske författaren Augusto Roa Bastos.75 Det 
är i varje fall ett slags subtil »personkemi», som 
avgör om författare och läsare attraherar eller 
repellerar varandra. Detta verkar ofta gälla om 
Hjalmar Söderberg, och det är kanske inte över
raskande att det kan fungera på ett liknande sätt 
i en bok om honom.

Det finns andra exempel på kontrasterande 
uppfattningar; ett sådant fall är när P. A. Tjäder 
skriver: »Jag misstänker att den uppmärk
samhet, som Holmbäck t. ex. ägnar skådespelet 
Ödestimmen, är dikterad av att han här kan ge 
Söderberg profilen av visionär tidsdiktare. 
Ändå undrar man om det tämligen skrala styc
ket motiverar en sådan uppmärksamhet» -  me
dan Anni Carlsson representerar en mera ge
nerös attityd till både Söderberg och interpre
ten, lyfter fram just det visionära och därtill 
själv finner en intressant parallell: »mit seiner 
Geisselung des ’Herrenvolkes’ weist das Drama 
schon auf den Nationalsozialismus hin. Das 
’Kriegslied in chinesischem Stil’, das Söderberg 
1915 schrieb, erinnert in seiner Gesinnung an 
Brecht.» Även här kan man tala om ett slags 
dialog mellan anmälarna, även om det inte är 
fråga om en kommentar av den ena till den 
andre; det rör sig om skillnader i öppenhet och i 
förmågan att lyssna.

När man i ett recensionsmaterial finner kon
traster av detta slag -  det må gälla mer eller 
mindre öppet subjektiva frågor som stilen eller 
värderingar av något som borde vara lättare 
verifierbart -  kan man känna en viss tvekan om

det realistiska i krav på precisare omdömen om 
recensioner än »bra», respektive »dåliga», eller 
»uppskattande», respektive »ofördelaktiga». 
Det är som om kritikerrollen även inför en 
mera nyanserad granskning visar sig rymma 
mycket personliga läsarter och värderings
system, en subjektivitet som kanske gör det 
omöjligt att försöka forma något mera exakta 
bedömningskriterier. Varför skulle man t. ex. 
inte kunna sammanställa värdet av Tjäders ut
talande att boken är »alldeles för utförlig» med 
rådet från den tafatte anonyme skribent i Hal
lands Nyheter, som menar att om någon tycker 
att sidantalet är »i mastigaste laget, kan man 
t. ex. hoppa över barn- och studietiden, samt en 
del utvecklingar om kvinnorna kring Söder
berg»? Och hur tungt väger Göran Häggs nästan 
vulgärt okänsliga kommentar om Maria von 
Plåten mot de många anmälare som finner hen
ne intressant, om också svårtolkad?

Det personliga kan vara tilltalande från syn
punkten att en viss spridning av uppfattningar 
och värderingar uppkommer; men för den för
fattare som inser att slumpen har en stor bety
delse för kritikens karaktär, och för den läsare 
som kanske håller tillgodo med endast en väg
ledare, kan det alltför personliga te sig mindre 
tillfredsställande. Vad som skulle kunna krävas 
är en fortsatt och fördjupad diskussion om kri
tikerns roll.

I 1980-talets sista månad fördes ännu en gång 
den ständigt återkommande debatten om litte
raturkritiken -  i betydelsen anmälningar av 
skönlitteratur -  med inlägg av Ruth Halidén 
(Dagens Nyheter 20.12.), Håkan Jaensson (Af
tonbladet 21.12.), Theodor Kallifatides (Svens
ka Dagbladet 28.12.) och Magnus Brohult 
(Svenska Dagbladet 31.12.). Som ofta blir den
na debatt något svepande genom att den i stor 
utsträckning saknar konkreta exempel, men den 
rymmer ändå åtskilliga tänkvärda reflexioner 
och krav. I princip bör samma krav ställas ock
så på recensioner av facklitteratur, och i den 
mån en uppsats av detta slag äger något värde, 
kan det vara att den har möjligheter och utrym
me för en omfattande exemplifiering. Och även 
om det finns olikheter mellan recensioner av 
skönlitteratur och recensioner av facklitteratur, 
finns det en rad problem som är gemensamma. 
Kritiken mot kritiken brukar gälla flera punk
ter, som kan sammanfattas i formeln Kompe
tens■, Korruption och Kotteri. Det gäller alltså
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kritikernas yrkeskunskaper, deras motstånds
kraft mot ovidkommande bevekelsegrunder 
(till exempel viljan att hålla sig väl med etable
rade författare eller svagheten att ge efter för 
någon form av jalousie de métier) och deras 
benägenhet att ansluta sig till (eller vända sig 
mot) mer eller mindre tydliga gruppbildningar 
eller trender, i stället för att göra en fördomsfri 
och insiktsfull bedömning av den recenserade 
boken.

Till dessa ofta ventilerade svaga punkter hos 
kritikerna kan man kanske våga lägga en fjärde: 
Koketteri. Det är en attityd som ingalunda är 
ovanlig, men som möjligen är vanligare i recen
sioner av facklitteratur än i anmälningar av 
skönlitteratur. Recensenten skall granska och 
värdera, men också på ett upplysande och 
rättvisande sätt presentera ett verk för publi
ken. En intressant iakttagelse -  som kan göras 
med särskild skärpa av den som i decennier 
dagligen tar del av tidningsrecensioner -  är att 
vissa kritiker anlägger ett slags överhetsperspek
tiv: de tycks uppfatta sin roll så, att den legiti
merar en nedlåtande attityd gentemot den be
handlade författaren, ofta uttryckt med mycket 
subtila medel -  en stilistisk detalj, en nyans i 
tonen, en deklaration att boken borde ha gjorts 
på ett annat sätt, ett stänk av besserwisseri ... 
Det är något annat än en konstruktiv kritik -  
det är som om redan anmälarens uppgift att 
kommentera (och värdera) definitionsmässigt 
skulle implicera en högre kompetens än den 
granskade författarens. Koketteriet ligger bland 
annat i att recensenten -  medvetet eller omed
vetet -  gör sig själv till huvudperson i dialogen. 
Att ifrågasätta en sådan attityd är självfallet 
inte detsamma som att avböja en kritisk gransk
ning, särskilt som hållningen kan förekomma 
även i berömmande avsnitt, då som en klapp på 
axeln.

I det här diskuterade fallet finner man endast 
några få exempel på denna maskering i kritiker
rollen (hos Tjäder, Hägg och Waern kan vissa 
spår skönjas; Heyman skriver i en klass för sig 
och representerar något annat -  kanske den 
tredje av Thorilds kategorier). De allra flesta 
diskuterar boken utan att vilja göra affär av sina 
egna kvalifikationer.

9
Denna uppsats har ett dubbelt syfte. Eftersom 
Hjalmar Söderberg är en både sammansatt och

i hög grad levande författare, kan det vara in
tressant att se hur uppfattningen om honom 
speglas i mottagandet av den hittills mest 
omfångsrika boken om honom -  en bok där 
hela hans liv och hela hans verk för första gång
en presenteras i ett sammanhang, och där åt
skilligt nytt material har kommit till använd
ning. Samtidigt är recensionerna så många, re
presenterar så skilda kritikerkaraktärer och har 
publicerats i så stor sammanlagd upplaga, att 
det är lockande att försöka göra några generella 
iakttagelser av hur dessa kritiker, ställda inför 
en gemensam uppgift, har gestaltat sina intryck 
och värderingar. Man kan alltså i viss mån be
trakta denna redovisning som en studie över 85 
kritikers prestationer inför en visserligen om
fångsrik men varken intellektuellt eller kun- 
skapsmässigt krävande bok -  man får anta att 
de alla har en förhandskunskap om Hjalmar 
Söderberg; åtskilliga har därtill en viss känne
dom om bokens författare.

Man finner å ena sidan en klar tendens -  på 
många punkter en enhetlighet -  i dessa värde
ringar hos recensenterna: de uppskattar Hjal
mar Söderberg, de uppfattar de nya kunskaper
na om honom, de redovisar -  med olika ny
anser -  bokens informationer om hans liv och 
hans verk, de ser bokens roll i den fortgående 
forskningen om Hjalmar Söderberg, de finner 
boken lättillgänglig. En del av dessa anmälare 
efterlyser dock en större distans till föremålet.

Å andra sidan finns en liten grupp, som på en 
del punkter delar dessa spridda värderingar, 
men som underkänner stilen, och några som 
har vissa andra invändningar.

Litteraturhistorien rymmer som sagt många 
exempel på sammansatta mottaganden av böc
ker, och det recensionsmaterial vi här diskute
rar hör knappast till det mera uppseendeväc
kande; det är egentligen mest i fråga om värde
ringar av stilen i boken som man finner så ut
talade kontraster mellan de många uppskattan
de och de få ifrågasättande, som jag här har 
redovisat.

Det är dock kanske mindre förvånande att 
möta ett spektrum som detta inför ett skönlit
terärt verk, en diktsamling eller en roman, än 
inför en bok som handlar om fakta och tolk
ningar av fakta, även om den inte är strikt ve
tenskaplig. Att recensenternas uppfattning om 
stilen kan avslöja varierande grader av lyhörd
het är kanske inte heller förvånande. Men i 
denna redovisning har vi också kunnat notera
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några avvikelser från samstämmigheten även 
på andra punkter.

En av de frågor som kunde vara lockande att 
diskutera gäller de forskare som här framträder 
i rollen som tidningsrecensenter. I de fall där de 
-  på gängse vetenskapligt manér -  vill ange 
exempel på svagheter eller belägg för ifråga- 
sättanden, visar det sig förvånande ofta att de 
brister i akribi. (Jag har gett ett antal exempel i 
det föregående.) Det journalistiska intresset för 
formuleringar -  och kritikerns tidsnöd inför pu
bliceringen -  har tydligen i vissa fall lockat fors
karen att ta lättare på noggrannheten än vad 
han skulle ha tillåtit sig i vetenskapliga sam
manhang.

Så till vida har denna genomgång visat på 
några effekter av den grundläggande skillnaden 
mellan vetenskap och journalistik: några av re
censenterna, som är forskare, har tillämpat den 
ifrågasättandets teknik som är en viktig del av 
vetenskapen, men på ett alltför lättvindigt sätt. 
Andra, också forskare, har använt sin forsk
ningsbakgrund med en generösare effekt -  till 
perspektiv, till jämförelser.

I varje fall går det inte att hävda att gruppen 
forskare inom den stora skara recensenter som 
här har granskats, skulle skilja sig som grupp 
gentemot de recensenter som har en annan bak
grund -  journalister, lärare etc. Även denna 
omständighet belyser det subjektiva inslaget i 
receptionen. Läsarens möte med en biografi om 
en litterär person blir alltid ett komplicerat 
möte mellan tre personligheter, där läsaren 
påverkas av sin inställning, både till biografen 
och till föremålet, men därtill också -  som ytter
ligare en komplikation -  av sin uppfattning om 
det behandlade författarskapet.

NOTER

För att notapparatens text inte skall bli oöverskådlig, 
tillämpas följande principer: uppgifter om enskilda 
åberopade artiklar anges endast första gången ett citat 
från resp. anmälare förekommer. När en artikel före
kommer i ett större block anges dock som regel uppgif
ter om den, oavsett om recensionen såsom enskild har 
redovisats i en tidigare eller en senare not.

1 Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg. Ett författar
liv. I klarhetens intresse vill jag redan här notera att 
denna uppsats är beställd av Samlarens redaktör.
2 Antalet publicerade anmälningar i traditionell me
ning är 94. Flera av dessa har dock tryckts i mer än en 
tidning, vilket innebär att antalet recensenter är lägre: 
85. Förutom i dessa egentliga recensioner har boken

kommenterats i ett antal artiklar: bl. a. en TT-intervju 
av Sven Thiessen med författaren, tryckt i 21 tidning
ar under juli-oktober 1988, och en intervju av Kurt 
Mälarstedt (Dagens Nyheter 10.10.88). Efter utgiv
ningen har boken -  med eller utan utgångspunkt i 
recensionerna -  också kommenterats av några kåsörer 
(vilket kan anföras som ytterligare ett belägg för det 
publicistiska intresset för HjS.) I det följande ut
nyttjas i princip endast de 85 recensionsartiklarna.
3 Stephen Farran-Lee, intervju med författaren i Kul- 
turnytt 28.7.88; recension av Karl Vennberg (Kultur- 
nytt 24.10.88); samtal mellan Stephen Farran-Lee, 
Gun-Britt Sundström och författaren (Kulturtimmen 
22. 11.88).
4 Mitt material för uppsatsen är de klipp som har 
levererats av AB Pressurklipp, där jag sedan 1956 
abonnerar på klipp om Hjalmar Söderberg; på varje 
klipp anges vederbörande tidnings/tidskrifts upplaga. 
Den samlade upplagesiffran för de relevanta publika
tionerna uppgår till 4935 200 ex. I några få fall, 
främst de tidningar som har nått mig på andra vägar 
(huvudsakligen utländska), saknas uppgifter om upp
laga. Den verkliga siffran är alltså över 5 000000 ex.
5 Om utställningens karaktär och diposition: se Hjal
mar Söderberg i helfigur. Kungl bibliotekets utställ
ningskatalog nr 95 (1984).
6 Allmänna uppgifter om Söderbergsällskapet: se 
Britt Dahlström, Svenska litterära sällskap (1989).
7 »Jag har vägt mina ord och menat allvar med dem». 
Ett program om Hjalmar Söderberg av Bure Holm
bäck och Monica Simonsson. Sänt i TV 2 den 5.1. och 
10.1.1987.
8 Ett av de fall där biografen torde ha lockat lika 
mycket som föremålet är t. ex. Olof Lagercrantz bok 
om Strindberg (1979).
9 Thure Stenström: Svenska Dagbladet 22.2.88; Carl 
Fehrman: 14.2.88.
10 Som exempel från ett annat författaröde på hur en 
myt kan uppstå och leva sitt envisa liv trots forskares 
försök att klarlägga sanningen, kan man peka på Hen
ning Berger. Som Sven Lagerstedt har visat i sin av
handling om Berger, Drömmaren från Norrlands
gatan. En studie i Henning Bergers liv och författar
skap (1963), var det inte som följd av olycksskottet 
mot Hans Magnus Nordlindh hösten 1908 som Ber
ger bosatte sig i Köpenhamn, men så har saken länge 
framställts, även efter Lagerstedts omsorgsfulla utred
ning. Lagerstedt dokumenterar, utförligt och enligt 
min mening helt övertygande (a. a. s. 219-222), att 
detta är fel, men troligen kommer myten att överleva. 
Alf Kjellén berör saken i sin bok Flanören och hans 
storstadsvärld (1985) och säger, orättvist och utan 
närmare motivering, att Lagerstedt »synes bagatelli
sera denna allvarliga händelse» när han avvisar påstå
endet (Kjellén, s. 293, not 54). Att myten kommer att 
leva vidare i den journalistiska traditionen förefaller 
ofrånkomligt. Det faktum att Berger och Söderberg 
delar dessa erfarenheter med många andra offentliga 
personer, liksom att sådana rykten och osanningar 
rymmer en brokig blandning av stort och smått, vik
tigt och oviktigt, är naturligtvis inget skäl att avstå 
från en kritisk hållning till slarv och skvaller.
11 Sidhänvisningar i den löpande texten avser den här 
diskuterade biografin.
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12 Recensionerna av Stolpes och Bergmans böcker: se 
Herbert Friedländer, En Hjalmar Söderberg biblio
grafi (1944). -  KB:s utställningskatalog 1984 (se not 
5) kan, trots sin titel, som refererar till utställningens 
namn, inte räknas hit; den innehåller visserligen en 
inledande essä om Söderberg och fylliga presenta
tioner av de olika avdelningarna, men kan inte jäm
ställas ens med Stolpes lilla skrift.
13 För fylligare bibliografiska uppgifter ang. de i detta 
avsnitt nämnda böckerna: se biografm, s. 609 f.
14 Samlade skrifter av Thomas Thorild, III, utg av 
Stellan Arvidson (1944), s. 7-8, 90. {Svenska för
fattare, utg av Svenska Vitterhetssamfundet. 15.)
15 Se t. ex. Thure Stenström (Svenska Dagbladet
21.10.88) , Carl Olov Sommar (Östgöta-Correspon- 
denten 21.10.88 och Tranås-Posten 24.10.88), Ove 
Sandell (Kvällsposten 21.10.88), Germund Michanek 
(Upsala Nya Tidning 22.10.88), Bo Magnusson 
(Eskilstuna/Strängnäs Tidning 1.11.88, Katrine- 
holms-Kuriren 25.11.88 och Horisont 1/89), Helmer 
Lång (Skånska Dagbladet 6.12.88), Gösta Kjellin 
(Helsingborgs Dagblad 4.1.89 och Hufvudstadsbladet
5.1.89) , Lennart Bohman (Gotlands Tidningar
18.1.89) .
16 Se t. ex. Ingemar Wizelius (Dagens Nyheter
21.10.88) och Sidney Grahn (Femina 11/88).
17 Se anf. arbeten av Sten Rein och Bure Holmbäck.
18 Se t. ex. Carl Olof Bergström (Nerikes Allehanda/ 
Nerikes Tidning 21.10.88), Carl Olov Sommar (Öst- 
göta-Correspondenten 21.10.88 och Tranås-Posten
24.10.88) , Ove Sandell (Kvällsposten 21.10.88), Len
nart Svedin (Gefle Dagblad 21.10.88, Bohusläningen/ 
Dals Dagblad 26.10.88), Germund Michanek (Upsala 
Nya Tidning 22.10.88), Curt Bladh (Sundsvalls Tid
ning 23.10.88), Bo Magnusson (Eskilstuna-Kuri- 
ren/Strängnäs Tidning 1.11.88, Katrineholms-Kuri- 
ren 25.11.88 och Horisont 1/89), Klas Palmqvist 
(Östra Småland 10.11.88), Curt Goedecke (Nord
västra Skånes Tidning 14.11.88), Lars Aneer (Ljus
nan 21.11.88), Erik ^Lundberg (Hallands-Posten
21.11.88) , Hans-Erik Östlund (Västerbottens Folk
blad 25.11.88), Curt Isaksson (Lantarbetaren 9/88 
och Pensionären 1/89), Gösta Kjellin (Helsingborgs 
Dagblad 4.1.89 och Hufvudstadsbladet 5.1.89), Len
nart Bohman (Gotlands Tidningar 18.1.89), Owe 
Wikström (EFS Budbäraren 5/89), Pär Hellström 
(Allt om Böcker 2/89), Per-Ove Ohlson (Borås Tid
ning 17.7.89).
19 Hans-Erik Östlund: Västerbottens Folkblad 25.11. 
-  Det »borgerliga» hos Hjalmar Söderberg är ett tema 
även för Karl Vennberg (Kulturnytt 24.10.88) och 
Curt Isaksson (Lantarbetaren 9/88 och Pensionären 
1/89).
20 Thure Stenström: Svenska Dagbladet 21.10.88.
21 Ingemar Hedenius, Tro och vetande (1949), s. 84. 
På ett annat ställe i biografin (462) återges Arthur 
Engbergs omdöme om Böök, i en artikel om Svenska 
Akademien; det återger tonläget hos en del av Bööks 
motståndare, men kan omöjligt uppfattas som biogra
fens beskrivning av honom.
22 Svante Nordin: Sydsvenska Dagbladet 21.10.88.
23 Lars Ljungberg, Alltför mänskligt. Om Hjalmar 
Söderbergs kristendomskritik (1982), s. 121. Det hän

visas där också till Bo Bergman och Olle Holmberg. 
Att beteckna HjS som »fanatiker» är dock enligt min 
mening både vilseledande och orättvist. En sak är att 
han var konsekvent och envis, uthållig i sina uppfatt
ningar. Men fanatikern är mer än så; och om man 
beskyller Söderberg för trångsinne och oresonlighet -  
egenskaper som inryms i fanatismen -  har man inte 
förstått honom.
24 Per Arne Tjäder: Göteborgs-Posten 10.11.88.
25 Pär Hellström: Allt om Böcker 2/89.
26 Kristian Elster, Hjalmar Söderberg (i Livet og digt
ningen. Essays (1928), s. 4ff.)
27 Karl Vennberg: Kulturnytt 24.10.88.
28 Aneer: Ljusnan 21.11.88; Hjelmstedt: Blekinge 
Läns Tidning och Sölvesborgs-Tidningen 20.12.88; 
Kjellin: Helsingborgs Dagblad 4.1.89 och Hufvud
stadsbladet 5.1.89; Bohman: Gotlands Tidningar 
18.1.89; Eriksson: Ludvika Tidning 16.12.88, Fager- 
sta-Posten 21.12.88 och Vasabladet 18.2.89; Ida 
Dahlgren: Länstidningen (Södertälje) 22.5.89; Lund
berg: Hallands-Posten 21.11.88; Lindqvist: Jönkö- 
pings-Posten/Smålands Allehanda 30.11.88. Även 
andra anmälare har berört frågan på samma sätt.
29 Göran Hägg: Aftonbladet 21.10.88.
30 Bo Magnusson: Eskilstunakuriren/Strängnäs Tid
ning 1.11.88, Katrineholms-Kuriren 25.11.88 och 
Horisont 1/89.
31 Hans Holmberg: Kristianstadsbladet 4.11.88.
32 Carina Waern: Arbetet 30.6.89.
33 Ingemar Wizelius: Tiden 1939, s. 398-407. -  Elster
talar i sin essä 1928 (se not 26) om Söderberg som 
»tidsdigter», ser hos honom »en lidenskabelig sand- 
hetsidealist bak ironien» och betonar Söderbergs 
sympati för 80-talets realism och probleminriktning, 
gentemot 90-talets »fantasidigtning». Däremot upp
fattar han inte Söderbergs politiska intresse, även om 
han beskriver honom som »en mand med bestemte, 
klare og greie meninger». -  Alf Kjellén berör diskus
sionen om Söderbergs engagemang i Flanören och 
hans storstadsvärld, där han bl. a. skriver: »I fråga om 
Söderbergs idéliv har det skett en avgjord revidering 
inom forskningen under de senaste decennierna. I 
några uppsatser under 30-talet förebådades den nya 
inriktning, som studiet av Söderberg senare skulle få 
med dess starkare betonande av det radikala arvet 
från 80-talet. Ett flertal forskare har numera engage
rat sig i uppgiften att utreda de samhälls- och reli- 
gionskritiska tendenserna i hans produktion. Jag vill 
här särskilt peka på Bure Holmbäck, som i sin dok
torsavhandling med den betecknande titeln Det lek
fulla allvaret (1969) polemiserar mot den tidigare do
minerande uppfattningen, att Söderberg huvudsakli
gen var ’kafélivets och de nerrökta krogmiljöernas 
skildrare’ och ’dekadensens blaserade förespråkare’ 
[----- ]. I samma anda vill Th[omas] Anderberg beto
na det radikala engagemangets betydelse i Söderbergs 
författarskap.» (s. 199) -  De exempel från 30-talet 
som Kjellén syftar på är dels Wizelius här redan 
nämnda uppsats, dels Per-Olof Barck, Martin Birck i 
häxskogen (i Dikt och förkunnelse, 1936).
34 Tryggve Lundh: Folket 20.10.88 och Gnistan 
14/88.
35 Carl Olof Bergström: Nerikes Allehanda/Nerikes
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Tidningen 21.10.88; Karin Palmkvist: Arbetaren 8/ 
89.
36 Carl Olov Sommar: Östgöta-Correspondenten
21.10.88 och Tranås-Posten 24.10.88.
37 Arne Skouen: Aftenposten 17.12.88.
38 Curt Isaksson: Lantarbetaren 9/88 och Pensio
nären 1/89.
39 Lars Kromsten: Bokbox 89-98.
40 Henrik Stangerup: Politiken 21.1.89.
41 Lennart Svedin: Gefle Dagblad 21.10.88 och 
Bohusläningen/Dals Dagblad 26.10.88.
42 Germund Michanek: Upsala Nya Tidning
22.10.88.
43 Helmer Lång: Skånska Dagbladet 6.12.88.
44 Allan Sanström: Dagen 27.12.88.
45 Gösta Kjellin: Helsingborgs Dagblad 4.1.89 och 
Hufvudstadsbladet 5.1.89.
46 Bilden förstärks ytterligare genom ett termino
logiskt misstag: i boken citeras ett brev från Söder
bergs danska dotter Betty Stangerup, om att en »af- 
skedsfrokost» för de svenska vänner som gästade HjS 
i Köpenhamn, ibland kunde vara en hel dag (452). 
Stenström återger detta med att »avskedsfrukostarna 
drog ut på tiden och kunde vara en hel dag» -  utan 
beaktande av att »frokost» på danska betyder lunch; 
frukost heter på danska morgenmad. Översättningen 
får alltså en oavsiktligt tendentiös verken.
47 Lennart Hellström: Skaraborgs Tidning/Skövde 
Nyheter 4.10.89.
48 Se signaturen Axon: Sydsvenska Dagbladet Snäll
posten 31.10.88. Andra kåsörer har dock undvikit 
detta ämne och tagit upp andra aspekter: se t. ex. 
Kar de Mumma (Svenska Dagbladet 26.10.88 och
4.11.88) och Åkermark (Dagens Nyheter 6.12.88).
49 Nils Berman: Norrköpings Tidningar 21.10.88.
50 Curt Bladh: Sundsvalls Tidning 23.10.88.
51 Lis-Greta Calltorp: Södermanlands Nyheter
9.11.88 och Västerviks-Tidningen 23.11.88.
52 Olle Holmberg: Från Hjalmar Söderberg till Pär 
Lagerkvist (i På jakt efter en världsåskådning, 
1932).
53 Ett exempel på hur ovederhäftiga uppgifter kan 
förekomma i till synes pålitliga verk och därför kan 
vara svåra att vederlägga, är Ebbe Lindes bidrag till 
Författarnas litteraturhistoria (1978). Där förekom
mer en kortfattad sammanställning över Söderbergs 
biografi och bibliografi, ett 20-tal uppgifter. Av dessa 
är mer än hälften felaktiga. -  Se även en replikväxling 
härom: Bure Holmbäck (DN 13.12.79) och Ebbe Lin
de (DN 17.12.79). Det framgår av Lindes inlägg i 
denna minidebatt, att han finner kritiken omotive
rad: den efterlysta korrektheten kan inte krävas av 
den som framträder utan vetenskapliga anspråk -  
tydligen ej ens i ett verk som kallar sig »litteraturhi
storia». -  Det är föga förvånande att Malmö Stadstea
ter i programmet till en uppsättning av Gertrud 1980 i 
god tro anlitade Författarnas litteraturhistoria som 
källa, men därmed kom programbladet att bidra till 
att sprida alla de felaktiga uppgifterna.
54 Lennart Bohman: Gotlands Tidningar 18.1.89.
55 Ann Öhrberg: Norrtelje Tidning/Roslagens Tid
ning 23.11.88.
56 Klas Palmqvist: Östra Småland 10.11.88.

57 Dan Sjögren: Vestmanlands Läns Tidning
21.10.88 och Provinstidningen Dalsland 29.12.88.
58 Anders Ollfors: Filipstads Tidning/Värmlandsberg 
17.1.89.
59 Viveka Heyman: Expressen 29.11.88.
60 Christina Carlström: Laholms Tidning 2.11.88.
61 Oskar Hörmander: Trollhättans Tidning 13.1.89.
62 Lars Aneli: Tiden 2/89.
63 Ove Sandell: Kvällsposten 21.10.88.
64 Per-Olov Backman: Barometern och Oskars- 
hamns-Tidningen 29.11.88.
65 Göran R. Eriksson: Ludvika Tidning 16.12.88, Fa- 
gersta-Posten 21.12.88 och Vasabladet 18.2.89.
66 Ingrid Nettervik: Smålandsposten 2.3.89.
67 Jfr exemplet i not 53.
68 HjS om Doktor Glas: »Det hade länge varit min 
dröm att skriva ett arbete, som på en gång var en 
tankebok och en helstöpt roman, stor eller liten. Jag 
fann mig inte ha lyckats därmed i ’Martin Bircks 
ungdom’ och måste alltså göra försöket på nytt. Det 
blev Doktor Glas, och den gången lyckades det.» 
{Skrifter 5 (1921), s. 175.) -  »För egen del är jag böjd 
fór att betrakta den som min bästa bok.» (Brev till 
Peter Nansen 11.9.07.)
69 Se t. ex. Hans-Erik Östlund, citat ovan.
70 Anders Johansson: Barometern och Oskarshamns-
Tidningen 24.2.89. Kommentaren utgör dock inte nå
got genomfört angrepp på genren, endast ett lätt för
numstigt uttalande: »Vart leder då detta nystande i 
liv och dikt, detta tittande bakom kulisserna? Ingen
stans -  skulle jag vilja påstå. Ty den som tror att man 
kan återfinna dikten i verkligheten eller verkligheten i 
dikten tror fel. [----- ] Därför tror jag inte att biografi
er är mera ’sanna’ än romaner, även om båda slagen 
av litteratur duger gott att spegla sig själv i.»
71 Lennart Bernesjö: Arvika Nyheter 18.11.88.
72 Ett gammalt sådant fall, som på sin tid väckte en 
viss uppmärksamhet, är en replikväxling mellan Olof 
Lagercrantz och Victor Svanberg om Lars Ahlins ro
man Natt i marknadstältet. Lagercrantz hade själv 
anmält boken, starkt berömmande (Dagens Nyheter 
30.9.57), och reagerade häftigt mot Svanbergs betyd
ligt mer återhållsamma recension (Stockholms-Tid- 
ningen 30.9.57), i ett inlägg följande dag. Svanberg 
kommenterade inlägget (StT 6.10.57), men även Arne 
Häggqvist och Sven Stolpe publicerade repliker i dis
kussionen (StT 2.10., resp 3.10.57). Naturligtvis säger 
sådana exempel mer om deltagarnas polemiska bered
skap (och publiceringsmöjligheter) än om de debatte
rade recensionernas karaktär i förhållande till andra 
som har förblivit odiskuterade, men de påminner 
ändå om den personliga faktorn i kritikerverksam
heten.
73 Per A. Sjögren: Vi i 235:an. Medlemstidning för 
Rotarydistrikt 235, december 88.
74 Sven Slotter: Motala Tidning 1.11.88; Stefan San- 
delin: GöteborgsTidningen 3.12.88; Wilhelm Fischer: 
Västerbottens-Kuriren 21.10.88; Birger Christoffer- 
son: Dala-Demokraten 21.11.88; Stig Stierna: Norra 
Västerbotten 11.11.88; Ove Wikström: EFS Budbära
ren 5/89; Anni Carlsson: Neue Züricher Zeitung 
12/13.2.89; Karl Lindqvist: Jönköping-Posten/Små- 
lands Allehanda 30.11.88; Margareta Hall: Damernas
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Värld 5/89; Lars Jonsson: Dagbladet 29.12.88. -  
Även en »vanlig» läsare, Anne-Christine Trost von 
Werder, uttalar sig, i en enkät i Upsala Nya Tidning
9.12.88 om »julens böcker», om bokens tillgänglighet:

»Trots digert format och alla fakta är boken lättläst 
och underhållande.»
75 Intervju i Dagens Nyheter 21.5.87.




