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Litteratur | Biografi
Lusten och 
 ensamheten
av Jesper Högström
536 S. WEYLER

Tommy Olofsson
litteratur@svd.se

I sin biografi över Hjalmar Söder-
berg skriver Jesper Högström att 
Söderberg ”var en tillräckligt bra 
författare för att hans böcker 
skulle bli större än han själv ville 
göra dem”. Den karakteristiken 
är mitt i prick! Det är Söderbergs 
nyanseringsförmåga och hans in-
riktning på att ge komplicerade 
och sammansatta personskild-
ringar som gör att hans verk är så 
märkvärdigt levande ännu i dag. 
Därtill kommer den oerhört smi-
diga stilen med formuleringar 
som på ett nästan oefterhärmligt 
sätt lyckas kombinera humor 
med vemod.

Det är som författare Söderberg 
är stor, av allt att döma större än 
han i sitt självtvivel föreställde sig 
för egen del, men som människa 
var han en ganska misslyckad fi-
gur, feg och egoistisk, i varje fall 
mot sina närmaste, mot sina två 
hustrur och sina barn i Stockholm 
och i Köpenhamn.

Bure Holmbäcks stora biografi 
från 1988 har titeln ”Hjalmar Sö-
derberg: Ett författarliv” och är 
ett svenskt praktexempel på den 
anglosaxiska genren life and let-
ters, alltså en biografi i vilken för-
fattarens verk och levnadsbana 
vardera ägnas ungefär lika myck-
et uppmärksamhet. 

Jesper Högströms nya biografi 
har en radikalt annorlunda ka-
raktär. Den har nämligen inte så 
mycket att säga om de verk 
 Söderberg skrev, i så fall mest om 
deras tillkomsthistoria och om 
hur de togs emot av den dåtida 
kritiken, utan handlar till övervä-
gande delen om hans levnad från 
vaggan till graven. 

Holmbäcks biografi är av na-
turliga skäl mer omfattande än 
Högströms och kan sägas passa 
det biograferade föremålet och 
hans litteraturhistoriska persona 
betydligt bättre, just därför att 
den ägnar så mycket utrymme åt 
att uppmärksamma och karakte-
risera det som Söderberg verkli-
gen var bra på, nämligen att skri-
va, medan Holmbäck inte bryr 

sig om att dröja lika länge vid alla 
de mänskliga tillkortakomman-
den som Söderbergs liv kom att 
präglas av. 

Visst redovisar även Holmbäck 
Söderbergs tilltagande alkoho-
lism, hans ekonomiska parasite-
rande på vänner och bekanta, 
hans bristande förmåga att vara 
en god far till sina barn och en 
god make till sina hustrur. Men 
han gör alls inte så mycket av det 
som Högström.

Att ännu en gång berätta Söder-
bergs levnadshistoria kan ha ett 
visst objektivt fog för sig i och 
med att vi vid det här laget vet 
mer om författarens första äkten-
skap än vad Holmbäck brydde sig 
om att ta reda på. Det gör vi tack 
vare Björn Sahlins och Johan 
Cullbergs ganska skakande bok 
”Märta och Hjalmar Söderberg. 
En äktenskapskatastrof” (2014). 
Denna utgör en av de viktigaste 
källorna för Högströms fram-
ställning, även om Högström inte 
dömer Söderbergs agerande mot 
sin första hustru lika hårt som 
Sahlin och Cullberg gör i sin bok. 

Synd är att Högström annars 
inte ordentligt redovisar sina käl-
lor och att han alldeles underlå-
ter att kommunicera med den i 
både Sverige och utomlands 
(främst i Italien) ganska livaktiga 
Söderbergforskningen. Det gör 
hans framställning betydligt 
mindre användbar än Holm-
bäcks och, som det nog kommer 
att visa sig, mindre motstånds-
kraftig mot tidens tand.

Å andra sidan är det inte ett bi-
drag till Söderbergforskningen 
som Högström har skrivit. Han 
har inga vetenskapliga anspråk 
med sin bok utan skriver helt en-
kelt en medryckande och popu-
lärt hållen levnadsteckning över 
en intressant person och om den 
tid och de miljöer han ingick i. 

Som sådan är den i mina ögon 
mycket bra. Högström har myck-
et klokt att säga, är utmärkt på att 
återge anekdoter och är generös 
med atmosfärskapande kuriosa. 
Det är, som nästan alltid, ett sant 
nöje att läsa honom. Han är 
klipsk och har humor.

Därmed kan man tycka att han 
är som klippt och skuren för att 
skriva en lyckad biografi om den 
man vars vänner vanligen kalla-
de honom Hjalle. På vissa områ-
den händer det dock att Hög-
ström inte alls tycks ha den mins-
ta lust att förstå sig på Söderberg. 
Ett sådant viktigt område är den 
religionskritik som Söderberg 
bedrev under en så stor del av sitt 
liv. Högström nöjer sig i stort sett 
med att avfärda denna som litte-
rärt ointressant, men det är inget 
bra argument eftersom Söder-
berg stegvis lämnade skönlittera-
turen för att i ”Den förvandlade 
Messias” (1932) axla rollen som 
fackprosaist i ett religionshisto-
riskt arbete. 

I sin bok ”Hjalmar Söderberg 
och religionen” (1982) har Sven 
Lagerstedt övertygande visat hur 
teologiskt påläst Söderberg var, 
mer initierad i internationell 
forskning om Nya testamentet än 
vad de svenska teologiprofesso-
rerna var vid samma tid. Att som 
Högström skriva att ”Söderberg 
gräver sig ännu djupare ner i det 
religionshistoriska träsket” är 
uppriktigt sagt respektlöst. 

Hjalmar Gullberg tyckte på sin 
tid att Söderberg borde kallas till 
en i Lund ledig professur i Nya 
testamentets exegetik. Det var 
nog inte alldeles allvarligt menat, 
dock ett uttryck för vilken re-
spekt Söderbergs religionsstu-
dier, både i semilitterär form 
(som i böckerna ”Jahves eld” och 
”Jesus Barabbas”) och som ren-
odlad sakprosa, förde med sig 
bland tidens unga intellektuella. 
Som kritiker av kristendomen 
och av svenska kyrkan är Söder-
berg en föregångare till Ingemar 
Hedenius. Att han enligt exper-
terna dessutom var bättre påläst 
än Hedenius är något man inte 
får en susning om i Högströms 
bok, där denna sida av Söder-
bergs verksamhet bagatelliseras 
och utsätts för löje, som om Sö-
derberg bara ägnade sig åt denna 
verksamhet för att hans skönlit-
terära ådra hade börjat sina. 

Över huvud taget är Högström 
otåligt summarisk i sin skildring 
av Söderbergs levnad efter 1912, 
det är då hans sista klassikerv-
ordna roman ”Den allvarsamma 
leken” publicerades. Fram till 
1912 förbrukar han 400 sidor. För 
de återstående trettio åren av 
Hjalmar Söderbergs liv använder 
han bara 120 sidor. Det går väl-
digt fort undan på slutet. Det är 
också i slutet som Högström byg-
ger mycket av sin framställning 
på Sahlin/Cullberg beträffande 
det första äktenskapet och på 
dottersonen Henrik Stangerups 
minnesbilder av sin morfar be-
träffande tillvaron i Köpenhamn 
på gamla dar.

En lakun är att Högström, som 
annars är ganska noga med att 
redovisa mottagandet av åtmins-
tone Söderbergs tidigare verk, 

fram till och med 1912, försum-
mar att göra rättvisa åt striden 
om ”Doktor Glas” under åren 
1905 och 1906. Han nämner inte 
ens att Poul Bjerre efter sin be-
ryktade recension, den som fick 
så effektivt mothugg av Söder-
bergs försvarare Oscar Levertin, 
samlade sig och tog ny sats för att 
i en stridsskrift gå till angrepp 
inte bara mot Söderbergs samt-
liga romaner dittills, utan att till 
på köpet ifrågasätta författarens 
mentala hälsa. Det är en miss.

Annars är framställningen 
fram till 1912 jämförelsevis gedi-
gen. Inte minst är skildringen av 
Söderbergs barndom och hans 
eländiga skoltid som mobbad 
 utböling suveränt fint gjord. Av 
de få källor som Högström kan 
ha haft tillgängliga väver han en 
framställning som har stark sug-
gestionskraft och även ter sig sak-
ligt övertygande.

I den förtätade skildringen av 
Söderbergs pojkår och i den oför-
blommerade men ändå inte sär-
skilt skandalhungriga beskriv-
ningen av hans alkoholism och 
dess följdverkningar firar Jesper 
Högström sina största triumfer. 
Man förstår att den spökade be-
tydligt mer i Söderbergs liv än de 
flesta av oss nog har trott. ª

Förtätad skildring 
av Söderbergs unga år
Jesper Högström firar sina största triumfer i beskrivningen av den 
unge Hjalmar Söderberg och av den alkoholism som spökade i hans 
liv. Men att avfärda Söderbergs religionskritiska böcker som som 
 litterärt ointressanta är respektlöst, skriver Tommy Olofsson.

Hjalmar Söderberg (1869–1941) i sin   Köpenhamnsvåning 1919. Bild av H Damgaard. Foto: IBL
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Krönika | Putin-intervjuerna

Lotta 
Lundberg 

S
VT ska naturligtvis visa Oliver Stones devota 
fjäsk för Putin. SVT måste utgå från att folk kan 
bilda sig en egen uppfattning, att vi orkar sitta 
fyra timmar och nagelfara två koketta karlars 
inbördes beundran, misogyna flabb och hår-

resande historieförfalskning. 
SVT ska ha heder för att de släpper in tittarna i de 

hemliga rummen, så att vi förstår; att världen är upp-
rörande och att en diktator har för vana att uttala sig 
just så här. För vad vore alternativet? 

En triggervarning? Nej, det får andra ägna sig åt. 
 Bibliotek och skolor är, vad jag förstår, på god väg. 

Intervjuerna med Putin sänds sommaren 2017. Samti-
digt som den ryska kärnvapenbestyckade ubåten Dmitrij 
Donskoj är på väg längs Norges kust in i Bälten och Sveri-
ge drabbas av en regeringskris där själva försvarsminis-
tern sitter löst, våra ”transporthemligheter” – inte tåg-
tider och lastbilar nu – utan rikets sårbarheter, är på vift 
genom cyberspace. 

Om jag hade varit konspiratoriskt lagd hade jag byggt 
en bunker och börjat samla konservburkar. 

Istället ägnar jag mig åt att försöka begripa Sverige-
bilden i ryska medier. Och finner en hel del smaskigt.

Enligt nyhetsbyrån Regnum, som inte är någon obskyr 
extremistsida utan står Putin nära och har stort inflytan-
de över beslutsprocesserna i Kreml, är Sverige ett exem-
pel på hur fascism och liberalism förenas i sitt förakt för 
familjen. Ja, du läste rätt. 

Rubriken lyder: ”Begreppen barns rättigheter och 
 familjeplanering är fascistiska till sin natur och sitt 
 ursprung och bör kriminaliseras”. 

Här är det viktigt att förstå att begreppet barns rättig-
heter hör till de mest negativt laddade termerna i rysk 
politisk debatt. Till den ryska självbilden hör fadern som 
överhuvud och resten av familjen tiger still. Det är man-
nen som ska ha rätt att läxa upp kvinnor och barn – inte 
staten.

Den svenska kampen mot barnaga är enligt artikel-
författarna Sjisjova och Medvedeva initierad av ett inter-
nationellt pedofilnätverk. Och feminism är ett statligt 
instrument för att kontrollera människors (läs: mäns) 
privatliv. 

På nyhetssajten Zjurnalsitska Pravda vågar man sig 
dessutom på en analys av vårt elände: ”Feminiseringen  
[i Sverige] gör kvinnor argsinta och vänder dem mot 
männen; /…/ vilket, naturligtvis får männen att tappa lus-
ten att söka sig till fruntimmer med sådana idéer. Så vad 
gör en ung man i en sådan situation när hormonerna 
 kokar? Jo, han vänder sig naturligtvis dit de driver 
 honom, de som propagerar för homosexualitetens 
 ’normalitet’ – i famnen på män.”

Man vet inte om man ska skratta eller gråta – eller fylla 
badkaret med vatten. 

Förvånad ska man dock inte bli. Putin har redan på 
bästa sändningstid berättat vad han tror på och vem han 
är. Låt oss bara hoppas att våra grannar i öst är lika sko-
lade, bildade och skärpta som vi i att genomskåda lögner. 
Och att vi har en försvarsminister på plats när Dmitrij 
Donskoj rundar Smygehuk.

Lotta Lundberg är författare och krönikör i SvD.  
SvD.se/av/lotta-lundberg

Bra att SVT låter 
karlarna få ha sina 
 misogyna flabb

Hjalmar Söderberg (1869–1941) i sin   Köpenhamnsvåning 1919. Bild av H Damgaard. Foto: IBL
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